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s. 80. 

9 Januari 1936. BE LUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 29 Juli 1935 te Rome tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Ko
ninkrijk Italië gesloten overeenkomst tot 
regeling van de betalingen voortspruitende 
uit het handelsverkeer tusschen beide 
landen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 29 Juli 1935 te Rome tusschen 

het Koninkrijk_ der Nederlanden en het Konink
rijk Italië gesloten overeenkomst tot regeling 
van de betalingen voortspruitende uit het 
handelsverkeer tusschen beide landen, van 
welke overeenkomst een afdruk en eene ver
taling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 583) ; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
voor N ederland, Nederlandsch-lndië, Siirina1ne 
en Curaçao op 1 Augustus 1935 is in werking 
getreden; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den J anuari 
1936, Directie van h,et Protocol. n°. 517; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenlwmst, alsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depar_tementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aanaaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ~n deze wordt vereischt. 

's-Giavenhage, den 9den J anuari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg. 17 J anuari 1936.) 

ARRAN GEM:EN'l' 
entre Ie Royaume des Pays-Bas et Je Roy
aume d'ltalle pour régJer Jes J)aye ment~ 

des échan g·es commèrclaux entre les 
deux Pays. 

Le Gouvernement Neerlandais et Ie Gouver
nement Jtalien, désirant régler les payements 
relatifs aux échanges commerciaux entre les 
deux Pays, les Plénipotentiaires ~oussjg!)és, 
dûment autorisés , sont convenus des dispos1t1ons 
suivantes: 

Art. 1. Les payements relatifs aux impor
tations de marchandises néerlandaises en Italie, 
échus après la date de l 'entrée en vigueur du 
présent Arrangement, seront effectués moren
nant versement de la contre-valeur en lires 
italiennes à la Banca d 'Italia, en sa qualité de 
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caissier de l ' Istituto Naiionale peri Cambi con 
l 'Estero. 

L ' Istituto Nazionale peri Cambi con l 'Estero 
créditera les sommes encaissées en lires ita
liennes dans un compte global sans intérêts. 

Les payements relatifs aux importations de 
marchandises it.aliennes au Royaume des Pays
Bas, échus après la date de l'entrée en vigueur 
du présent Arrangement, seront effectués 
moyennant versement de la contre-valeur en 
florins Pays-Bas au ederlandsch Clearing
instituut. 

Le Nederlandsch Clearinginstituut créditera 
les sommes encaissées en florins Pays-Bas dans 
un compte global sans intérêts. 

Chaque avance pour l'achat de marchandises 
i taliennes ou néerlandaises, destinées à être 
importées aux P ays-Bas , respectivement en 
Italie, sera réglée selon les dispositions du 
présent Arrangement. 

Chacun des deux Gouvernements prendra, 
en ce qui Ie concerne, les mesures nécessaires 
pour obliger les importateurs et les exportateurs 
respectifs à régler leurs obligations selon les 
dispositions du présent Arrangement. 

Art. 2. L ' Istituto Nazionale peri Cambi con 
l 'Estero et Ie Nederlandsch Clearinginstituut 
se donneront réciproquement chaque jour avis 
des versements reçus, avec indication de la date 
de chaque encaissement. 

Art. 3. Les payements aux créanciers seront 
effectués dans la monnaie des Pays respectifs 
dans les limites des disponibilités et dans l 'ordre 
chronologique des versements visés aux articles 1 
et 2. 

Le Nederlandsch Clearinginstituut portera 
chaque :i:iayement au débit du compte global. 

De meme l ' Istituto Nazionale per i Cambi 
con l 'Estero portera chaque payement au débit 
du compte global. 

Art. 4. La conversion des lires italiennes 
en florins P ays-Bas et des florins P ays-Bas en 
l ires italiennes sera effectuée sur la base des 
cours à établir de commun accord entre l 'Istituto 

azionale peri Cambi con l 'Estero et Ie Neder
landsch Clearinginstituut. 

Les dettes libellées en d'autres monnaies que 
Ie florin Pays-Ba;; et la lire italienne seront 
converties en florins Pays• B as ou en lires 
italiennes à la moyenne des cours officiels du 
jour précédent aux Bourses d'Amsterdam et de 
Rotterdam, respectivement à la Bourse de 
Milan. 

Les différences éventuelles de change pourront 
être réglées conformément aux dispositions du 
présent Arrangement. 

Art. 5. L'Istituto Nazionale per i Cambi con 
l'Estero et Ie Nederlandsch Clearinginstituut 
pouront admettre de comrnun accord des 
compensa tions privées. 
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Art. 6. Si à la fin de la durée du présent 
Arrangement un solde résultait en faveur de l 'un 
des deux Pays, ce solde sera liquidé selon les 
dispositions du présent Arrangement. 

Art. 7. Les deux Instituts se mettront 
d'accord sur les modalités techniques néces
saires à as urer l 'application du présent Arran
gement. 

Les deux Gouvernements régleront de com
mun accord les difficultés que pourrait soulever 
l ' application du présent Arrangement; dans ce 
hut ils pourront procéder à la constitution d'une 
Commission mixte. 

Art. 8. Il est entendu que dans Ie présent 
Arrangement: 

A) les expressions "Royaume des Pays-Bas" 
et "néerlandais" visent les Pays-Bas aussi bien 
que les Indes néerlandaises, le Surinam et 
Curaçao; 

B) l 'expression "marchandises néerlandaises'' 
vise toutes les marchandises d'origine néer
landaise ainsi que toutesles marchandises qui 
ont été travaillées ou transformées dans Ie 
Royaume des Pays-Bas de manière suffisam
ment intensive pour donner à ces marchandises 
un caractère nettement national ; 

G) l 'expression "marchandises italiennes" 
vise toutes les marchandises d 'origine italienne 
ainsi que toutes les marchandises qui ont été 
travaillées ou transformées dans le Royaume 
d 'Italie de manière suffisamment intensive pour 
donner à ces marchandises un caractère nette
ment natioual. 

Art. 9. Le présent Arrangement entrera en 
vigueur le premier août 1935 et restera en 
vigueur jusqu'au 30 juin 1936. 

S'il n 'est pas denoncé avant Ie premier mai 
1936, il restera en vigueur pour une période 
ultérieure de trois mois, renouvelable par tacite 
réconduction chaque fois qu'il ne sera pas 
dénoncé au moins deux mois avant ! 'échéance. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé 
le présent Arrangement. 

Fait à Rome, en double exemplaire, Ie 
29 juillet 1935. 

pour les Pays-Bas : 
W. E. van P anhuys. 

pour l '1 talie : 
Mussolini . 

Ver t a I ing. 

OVEREENlWMST 
tusscheu het Ko ninkrijk 1ler Nederlanden 
en het Koninkrijk Italië tot regeling vau 
de betalin gen voorts l)rulte111le uit het han-

delsverkeer tusschen de belde lauden. 

Waar de Nederlandscbe Regeering en de 
I taliaansche R egeering verlangen de betalingen, 
voortspruitende uit het handelsverkeer tusschen 
de beide landen te regelen, zijn de ondergetee
kenden, behoorlijk gevolmachtigd, omtrent de 
volgende bepalingen overeengekomen : 

Art. 1 . De betalingen in verband met den 
invoer van Nederlandsche goederen in Italië, 
welke invorderbaar zijn geworden na den datum 
van de inwerkingtreding van deze Overeen
komst, zullen ge chieden door middel van 
storting van de tegenwaarde in lire bij de 
Banca d 'Italia, in haar hoedanigheid van 
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kassier van het I stitu to Nazionale per i Cambi 
con l'Estero. 

Het Istituto azionale per i Cambi con 
l 'Estero zal de in lires gestorte bedragen in 
het credit boeken van een algemeena rente
vrije rekening. 

De betalingen in verband met den invoer 
van Italiaanscbe goederen in Nederland, welke 
invorderbaar zijn geworden na den datum van 
de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, 
zullen geschieden door middel van storting van 
de tegenwaarde in guldens bij het ederlandscb 
Clearinginstituut. 

Het Nederlandsch Clearinginstituut zal de 
in guldens gestorte bedragen in het credit boeken 
van een algemeene rentevrije rekening. 

I eder voorschot voor den aankoop van 
Italiaanscbe of Nederlandscbe goederen, welke 
bestemd zijn om ingevoerd te worden in Neder
land, respectievelijk in Italië, zal worden 
vereffend overeenkomstig de bepa lingen van 
deze Overeenkomst. 

De beide Regeeringen zuilen ieder voor zich 
de noodige maatregelen nemen om de onder
scheiden importeurs en exporteurs te nopen hun 
verplichtingen overeenkomstig de bepalingen 
van deze Overeenkomst na te komen. 

Art. 2. Het Istituto Nazionale per i Cambi 
con l 'Estero en het Nederland eb Clearing
instituut zullen elkander wederkeerig iederen 
dag de ontvangen stortingen adviseeren met 
vermelding van den datum van elke incasso. 

Art. 3. De betalingen aan de scbuldeiscbers 
zullen geschieden in de munt der betrokken 
landen binnen de grenzen d ~r beschikbare 
middelen en in de chronologische volgorde van 
de ~tortingen als bedoeld in de a rtikelen 1 en 2. 

Het ederlandsch Clearinginstituut zal elke 
betaling in het debet van de algemeene rekening 
boeken. 

Eveneens zal het I st ituto Nazionale per i 
Cambi con l 'Estero elke betaling in het debet 
van de algemeene rekening boeken. 

Art. 4. De omrekening van Italiaansche 
lires in Nederlandsche guldens en van Neder
landsche guldens in Italiaansche lires, zal 
geschieden op de basis van de koersen, welke 
door het Istituto Nazionale per i Cambi con 
l 'Estero en het Nederland ch Clearinginstituut 
in onderlinge overeenstemming zuilen worden 
vastgesteld. 

De schulden, welke luiden in andere geld
soorten dan in Nederlandsche guldens en in 
ltalia:1nsche lires zullen worden omgerekend 
in guldens of in lires volgens het gemiddelde der 
officieele koersen van den vorigen dag ter beurze 
van Amsterdam en Rotterdam, onderscheiden
lijk van die ter beurze van Milaan. 

De eventueele koersverschillen zuilen volgens 
de bepalingen van deze Overeenkomst kunnen 
worden vereffend. 

Art. 5. Het Istituto Nazionale per i Cambi 
con l'Estero en het Nederlandsch Clearino-
instituut zullen in onderlinge overeenstemmi;g 
particuliere compensatiezaken kunnen toestaan. 

Art. 6. Indien bij de beëindi~ing van deze 
Overeenkomst een saldo overbliJft ten gunste 
van een der beide Landen , zal dit saldo worden 
geliquideerd overeenkomstig de bepalingen van 
deze Overeenkomst. 

Art. 7. De beide Vereffeningsinstituten 
zullen zich met elkander verstaan over de tech -
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nische voorzieningen, welke noodig zijn ten 
einde de toepassing van deze Overeenkomst te 
verzekeren. 

De beide Regeeringe:-i zullen in onderlinge 
overeenstemming de moeilijkheden regelen, 
welke zich bij de to6passiug van deze Overeen
komst mochten kunnen voordoen; te dien 
einde zullen zij tot de instelling van een ge
mengde commissie kunnen overgaan. 

Art. 8. Overeengekomen is, dat in deze 
Overeenkomst : 

A. de uitdrukkingen " Koninkr~jk der Neder
landen" en "Nederlandsch" betrekking hebben 
zoowel op NederlanrJ. als op Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao ; 

B. de uitdrukking "Nederlandsche goede
ren" betreft alle goederen van Nederlandschen 
oorsprong, alsmede alle goederen, die in het 
Koninkrijk der Nederlanden een voldoend 
ingrijpende bewerking of verwerking hebben 
ondergaan om aan die goederen een zuiver 
nationaal karakter te geven ; 

C. de uitdrukking "Italiaansche goederen" 
betreft alle goederen van Italiaanschen oor
sprong, alsmede alle goederen, die in het 
Koninkrijk Italië een voldoend ingrijpende 
bewerking of verwerking hebben ondergaan 
om aan die goederen een zuiver nationaal 
karakter te geven. 

Art. 9. Deze Overeenkomst zal in werking 
treden op 1 Augustus 1935 en zal van kracht 
blijven tot 30 Juni 1936. 

Indien zij niet wordt opgezegd vóór den 
eersten Mei 1936, zal zij van kracht blijven voor 
een verder tijdvak van drie maanden, hetwelk 
telkenmale stilzwijgend zal worden verlengd, 
indien zij niet tenminste twee maanden voor 
den afloop zal zijn opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de Gevolmachtigden 
deze overeenkomst hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud, te Rome, den 29sten 
Juli 1935. 

Voor Nederland : 
W. E. v. Panhuys. 

Voor Italië : 
Mussolini. 

s. 81. 

16 Januari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 23 September 1935 te Sofi,a tusschen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Konink
rijk Bulgarije gesloten compensatie- en 
clearingovereenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 23 September 1935 te Sofi,a 

tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk Bulgarije gesloten compensatie- en 
clearingovereenkomst, van welke overeenkomst 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 

Gelet op artikel 2 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 (Staatsblad n°. 583) ; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
op den dag harer onderteekening, met terug
werkende kracht van af 1 September 1935, 
voor Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den l0den Januari 
1936, Directie van het Protocol, n°. 1159 : 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uitgeg. 24 Januari 1936.) 

Arrangement de compensatlons et de 
clearing entre Ie Royaume 1les Pays 

Bas et le Royaume de Bulgarle. 

Le Gouvernement des Pays-Bas et Ie Gou
vernement de Bulgarie, désirant développer et 
faciliter les relations économiques et commer
ciales entre Ie Royaume des Pays-Bas et Ie 
Royaume de Bulgarie, les soussignés dûment 
autorisés à eet effet, sont convenus des dis
positions suivantes : 

Art. I . 1. Le règlement des créances 
résultant de l 'importation de marchandises 
néerlandaises en Bulgarie et de marchandises 
bulgares aux Pays-Bas, tel qu'il est exposé 
ei-après, ne s'effectuera que par l 'intermédiaire 
d'organismes centraux qui sont aux Pays-Bas 
Ie "Nederlandsch Clearingsinstituut" et en 
Bulgarie la Banque Nationale de Bulgarie. 

2. Le Gouvernement néerlandais se réserve 
de disposer que dans des cas spéciaux l 'entre
posage aux Pays-Bas sera considéré comme une 
importation dans Ie sens de l 'alinéa précédent. 

3. Il est bien entendu qu'en tout ce qui 
concerne Ie présent Arrangement les expressions 
"Pays-Bas" et "néerlandais" visent Ie territoire 
du Royaume en Europe aussi bien qu'en dehors 
de l 'Europe. 

Art. II. 1. Seront considérées comme 
marchandises néerlandaises : 

a) toutes marchandises d'origine néerlan
daise ainsi que toutes marchandises qui ont 
été ouvragées ou transformées aux Pays-Bas de 
manière snffisamment intensive pour donner 
à ces marchandises un caractère nettement 
national; 

b) toutes marchandises d'origine non. 
néerlandaise ayant fait l'objet d 'un trafic 
commercial régulier entre les Pays-Bas et la 
Bulgarie antérieurement à l'entrée en vigueur 
du présent Arrangement et qui sont importées 
en Bulgarie par l 'intermédiaire d 'une maison 
néerlandaise établie aux Pays-Bas pourvu 
que cette maison ait pratiqué ce commerce 
aussi avant l'entrée en vigueur du présent 
Arrangement. 

2. Il sera réservé au Gouvernement néer 
landais de déterminer pendant la durée du 
présent Arrangement la proportion dans 
laquelle des deux catégories de marchandises 
susmentionnées seront admises au système de 
clearing conformément aux dispositions du 
présent Arrangement. 

3. Les deux Gouvernements pourront arrêter 
de commun accord que pour certaines marchan
dises Ie paiement sera effectué en dehors du 
système de clearing. 

Art. III. Seront considérées .comme mar-
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chandises bulgares: toutes marchandises d 'ori
gine bulgare ainsi que toutes marchandises qui 
ont ét é ouvragées ou transformées en Bulgarie 
de manière suffisamment intensive pour donner 
à ces marchandises un caractère nettement 
national. 

Art. IV. 1. Les deux Gouvernements favo
riseront l'épuisement intégral des avoirs réservés 
au paiement des exportations réciproques et 
s'efforceront à ce que l'équilibre du système 
convenu ne soit ébranlé. 

2. Dans ce hut le Gouvernement néerlandais 
se réserve le droit de disposer que le règlement 
des créances résultant des exportations néer
landaises vers la Bulgarie sera soumis à une 
autorisation préalable des autorités néerlan
daises compétentes, la production d'une telle 
autorisation étant obligatoire pour que la 
Banque Nationale de Bulgarie accepte des 
versements en règlement de ces créances. 

Art. V. 1. Sous réserve des dispositions de 
l'article VII l'importation aux Pays-Bas de 
toute marchandise bulgare devra être réglée 
exclusivement moyennant Ie versement du 
prix d'achat en florins néerlandais à un compte 
global, non productif d'intérêts, ouvert dans ce 
hut auprès du "Nederlandsch Clearingsinsti
tuut" et destiné au règlement des créances 
néerlandaises par Ie système de clearing. 

2. L'importation en Bulgarie de toute 
marchandise néerlandaise devra être réglée 
exclusivement moyennant Ie versement du prix 
d'achat en léva à la Banque National de Bul
garie ou il sera porté, en appliquant Ie cours 
officie! fixé par la Banque Nationale de Bulgarie 
Ie jour du versement, à un compte global en 
florins néerlandais, non productif d'in tér êts, 
ouvert dans ce but auprès de ladite Banque et 
destiné au r èglement des créances bulgares par 
Ie système de clearin~-

3. Si la dette du debiteur est libellée en une 
autre monnaie que la monnaie nationale du pays 
de versement, il devra en verser la contrevaleur 
calculée pour Ie débiteur aux Pays-Bas en 
appliquant Ie cours officie! du jour précédent 
celui du versement à l'une des Bourses aux 
Pays-Bas et pour le débiteur en Bulgarie en 
appliquant le cours officiel fixé par la Banque 
Nationale de Bulgarie le jour du versement. 

4. Le "Nederlandsch Clearinginstituut" et 
le Banque Nationale de Bulgarie échangeront 
réciproquement sans délai les avis des verse
ments effectués suivant les disposit ions du 
présent article. 

Art. VI. 1. Afin d 'éviter des embarras 
indésirahles il sera permis de compenser directe
ment les frais inhérants au commerce et 
encourus au pays du débiteur- par exemple des 
frais de transports, droits d'entrée, courtages et 
commissions - pour autant qu'ils soient 
usantiels et justifiés économiquement. 

2. Le "Nederlandsch Clearinginstituut" et 
la Banque Nationale de Bulgarie devront a rrêter 
de commun accord les modalités d'exécution 
desdites compensations. 

Art. VIL l. Le "Nederlandsch Clearing
instituut" et la Banque Nationale de Bulgarie 
autoriseront dans la plus large mesure possible 
!'échange direct de marchandises néerlandaises 
contre des marchandises bulgares moyennant 
des compensations privées. 

2. Dans çe hut les marchandises néerlan-
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daises énumérées à la liste I annexée au présent 
Arrangement pourront être échangées contre 
les marchandises bulgares énumérées à l 'article 
10, Tableau I, de l 'Ordonnance générale de la 
Banque Nationale de ' Bulgarie mentionnée 
à l'article IX ei-dessous. 

3. Les sommes dues pour Ie règlement des 
transactions de compensation privée devront 
être versées, sans délai, à des comptes spéciaux, 
ouverts dans ce hut auprès du "Nederl~ndsch 

. Clearinginstituut" et auprès de la Banque 
Nationale de Bulgarie. 

4. Toute transaction de compensation privée 
sera soumise à une autorisation préalable du 
"Nederlandsch Clearinginstituut" et de la 
Banque Nationale de Bulgarie, qui se mettront 
d'accord tant sur ces opérations elles-mêmes 
que sur leurs modalités d'exécution. 

Art. VIII. 1. La faculté d 'effectuer les 
versements aux comptes globaux et spéciaux 
mentionnés aux articles V et VII ne sera 
entravée d'aucune manière soit directe ou 
indirecte, les débitenrs respectifs ayant la 
complète liberté de verser sans frais les sommes 
dues. 

2. Les paiements aux créanciers par voie 
de clearing auront lieu dans l 'ordre chronolo
gique des versements et dans la limite des 
disponibilités. 

Art. I X. 1. Les sommes versées a u compte 
global mentionné à l 'article V et au compte 
spécial mentionné à l 'article VII, auprès du 
,,Nederlandsch Clearingsinstituut" , seront ré
parties entre deux comptes, A et B, respective
ment C et D, non productifs d'intérêts, les 
sommes versées sur les comptes A et C étant à 
la disposition de la Banque Nationale de Bul
garie et les sommes versées sur les comptes B en 
D étant destinées au r èglement des créances 
résultant de l ' importation de marchandises 
néerlandaises en Bulgarie, ayant eu lieu à partir 
du ler septembre 1935. 

2. Il est entendu que la répartition mention
née à l 'alinéa précédent sera executée dans les 
proportions prévues à l'article 10 de l ' Ordon
nance générale de la Banque Nationale de 
Bulgarie régissant les exportations et les impor
tations bulgares (J ournal Offeciel du 4 juin 1935, 
N°. 123) et ses suppléments, exception faite 
pour l'irnportation aux Pays-Bas par voie de 
clearing de l'orge dont 30 % du prix d'achat 
seront laissés à la disposition de la Banque 
Nationale de Bulgarie ainsi que pour l'impor
tation de toute autre marchandise bulgare pour 
laquelle il sera appliqué une diminution des 
pourcentages revenant à la disposition de la 
Banque Nationale d!) Bulgarie. 

Art. X. Le Gouvernement bulgare s'engage 
à payer et à transférer au "Nederlandsch 
Clearingsinstituut", dans une période desix 
mois à partir du Ier sep tembre 1935, Ie montant 
total des créa nces néerlandaises arriérées 
résultant de l ' importation de marchandises en 
Bulgarie par une maison néerlandaise, sans tenir 
compte de l 'origine de la marchandise, pour 
autant que ces importations aient été faites 
avant Ie lor septernbre 1935. 

Art. XI. Par dérogation à la disposition de 
l 'article 25 de l 'Ordonnance générale d e la 
Banque Nationale de Bulgarie mentionnée 
à l 'art icle IX du présent Arrangement, pour 
tout ce qui concerne l 'application du présent 
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Arrangement,les autorités compétentes des deux 
pays respecteront les échéances contractées 
entre les intéressés. 

Art. XII. 1. Les modalités d 'ordre tech
niq ue du présent Arrangement seront arrêtées 
de commun accord entre Ie "Nederlandsch 
Clearinginstituut" et la Banque Nationale de 
Bulgarie. 

2. Les deux Gouvernements règleront par 
entente mutuelle les difficultés que pourrait 
soulever l 'ap:plication du présent Arrangement, 
par !'intermediaire de leurs délégués désignés 
dans ce but. 

Art. XIII. Chaque Gouvernement s'engage 
à prendre les mesures nécessaires pour obliger 
ses ressortissants à observer les dispositions 
du présent Arrangement. 

Art. XIV. 1. Les avoirs en faveur des 
exportateurs des pays contractants, se trouvant 
aux comptes tenus par le "Nederlandsch 
Clearinginstituut" ou par ia Banque Nationale 
de Bulgarie au moment de la résiliation du 
présent Arrangement par l'un des deux Gouver
nements seront liquidés par l 'application des 
dispositions du present Arrangement. 
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2. Seront réglés selon les dispositions du 
présent Arrangement les paiements relatifs aux 
importations des marchandises bulgares ou 
néerlandaises expédiées au plus tard le lende
main du jour de la dénonciation. 

Art. XV. Le présent Arrangement entrera 
en vigueur à la date de sa signature avec effet 
retroactif à part.ir du Ier septembre 1935. Il 
restera en vigueur aussi longtemps que l'un des 
deux Gouvernements n 'aura pas signifié son 
désir d'y mettre fin avec un préavis de quinze 
jours. 

En foi de quoi les soussignés ont signé Ie 
présent Arrangement. · 

Fait à Sofia, en double exemplaire, Ie 23 sep
tembre 1935. 

Pour les Pays-Bas, 
L. M. de Brauw, 

Consul des Pay8-Bfl,B à Sofia. 

Pour la Bulgarie, 
K. Gouneff, 

Sous-Gouverneur de la Banque Nationale 
de Bulgar.:e. -

LISTE I. 

48, 133 
48 
80 a 
70 b, 133 
70 a, 133 

170 
170 
192 b 2 
192 r 1, 2, 3, 194 
191 b 
192, 193, 194, 195 b 
193 r 
192 k 2 
177 
177 
177 
177 b 1 
180 

180 
189 
182 b 

177 d 2 
176, 194 

183 
155 b 
145 
143 
120 b 
120 b 
122 
115, 118. l, 2 

119 
122 

N°. des réper- 1 
toires statis

tiq ues bulgares. 1 

· 87 a 
87 b 

llla 
121 b 
122 
207 b 
208 
216 
225 
247 
255 a 
255 b 
255 h 3 
272/273 
272 b/273 b 
272 r /273 r 
278 . 
281 

281 a 
285 
287 

291 
293 

294 
296 
301 
306 b 
319 a 
319 b 
321 a 
326 b 

327 /331 a 
334 

Marchandises. 

Fécule et amidon comestibles et à repasser . 
Fécule et amidon pour des buts industriels. 
Graines de betterraves à sucre. 
Cacao en poudre, en gateaux, préparé sans sucre. 
Cacao en fèves (cru ou cuit). 
Coke pour Ie chauffage. 
Coke métallurgique. 
Soude caustique. 
Salpètres de toutes sortes. 
Jod. 
Produits chimiques non dénommés spécialement. 
Carbure de calcium. 
Sulfite de natrium. 
Minium, oxyde de zine, céruse et lithopon. 
Oxyde de zine. 
Lithopon. 
Outremer. 
Couleurs organiques artificielles nonpréparées pour 

usage immédiat. 
Couleurs d'aniline. 
Encres d 'imprimerie. 
Couleurs préparées pour usage immédiat, graissées 

ou aquarelles. 
Couleurs minérales, spécialement non dénommées. 
Extraits et matières de tannage des peaux, non 

dénommés spécialement. 
Laques et vernis. 
Goudron minéral. 
Colophone. 
Résines et gommes non spécialement dénommées. 
Huile de lin. 
Huiles siccatives succédanées de l'huile de lin. 
Huiles de palme et de coco pour usage industriel. 
Huiles de pistaches, de graines de pavots et autres 

huiles végétales comestibles spécialement non 
dénommées. · 

Huile de cacao. 
Graisse de poissons, dégras et autres graisses 

à l'usage de la peausserie. 
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125 
125 
193 e, 199 
199 
198, 199 

174 a, b, B 
174 a, b 
410 
409 b 

409 a 

409 b 2, 3 

420 

432 b 1 
452/453 

456/16 B 
457/16 B 
458/16 B 
461, 462, 463 

467, 468 

469 
506 

408 
213 

291 
291 

304 a 
304 a 2 
304 a 
304 a 
305 

305 

309, 312, 314 
a 6, B, r 
388 a 
338 a 
338 b 
338 b 
338 a 

343 
343 
353 a 
595 
354 A, 1 a, 2 a 

354 

354, A l, B 2, B 

354 A, B, 2 B\ 355 a 

354 

355 

392 a, 576 

336 b 3 
338 
348 
356 
355, 359 /364, 

368/369 
376 
376 a 
425/426 
427 a 

427 b 

430 a 

437 

449 
457 /458 

464/465 

469/470 

476 

477 a 
477 b 

490 
521 b, 526 b 

538 b 
538 b 2 

551 a 
551b 
552 
553 
567 a 

567 B 

569 b 

580 a 
581 
582 a 
582 b 
584 a 

586 
588 
627 a 
627 b 
630 

631 

632 

634 

635 

636 

652 b 

Acides de graisse d'oléine et autres. 
Stéarine. 
Ether sulphurique et collodium. 
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Quinine sulphurique et hydrauchloride. 
.Médicaments, spécialités médicinales et matières 

pour usage médical, non dénommés spécialement. 
Huiles étheriques et aromatiques. 
Huiles éthériques et aromatiques. 
Fer brut dur ou non, en barres, en morceaux. 
Feuilles de fer de la grosseur jusqu'à 3 mm, seule-

ment étirées ou aplanies. 
Feuilles de fer de la grosseur de plus de 3 mm 

forgées, aplanies ou étirées. 
Feuilles de fer de la grosseur de 3 mm, polies, 

laquées, zinguées, plombées ou galvanisées. 
Tuyaux, tubes et canaux de fer, pièces de jonction 

pour les m êmes. 
Aiguilles à tricoter. 
Plomb brut et en vieux morceaux; plomb en 

planches et autres formes. 
Zine brut et en vieux moreeaux ; zine en feuilles, en 

plaques et en barres. 

Etain brut et en vieux moreeaux ; étain en barres, 
en feuilles et en plaques. 

Cuivre forgé ou foulé ; en planehes, barres ou en 
plaques. 

Fil de euivre plaqué ou non. 
Fils de euivre entortillés avec des matières filiées; 

cables. 
Foute brute. 
Koroso, galalite, celluloide et autres résines en état 

brut, pour sculpture. 
Cellulose en masse. 
Articles de cellulose en masse, en planches et autres 

pareils. 
Peaux de boeufs et de vaehes, salées ou non. 
P eaux de boeufs et de vaches séchées, salées ou non. 
Peaux de buffies, brutes ou séehées, salées ou non. 
Peaux de veaux, brutes, séchées ou non. 
Peaux pour empeignes de chaussures tannées 

minéralement (box et ehevreaux) à l 'exception 
des peaux laquées. 

Peaux pour empeigne de chaussures spéeialement 
non dénommées. 

Articles de cuir, de maroquin, spécialement non 
dénommés. 

Laine en suint ordinaire. 
Laine ordinaire lavée. 
Laine ordinaire peignée. 
Laine fine peignée. 
Laine fine (alpaca, lama, vigogne, mérinos) lavée 

ou non. 
Fils de laine ordinaire non teints. 
Fils de laine fine, teints ou non. 
Coton écru. 
Déehets et rebuts de coton et de fils de coton. 
Fils de eoton écrus à un bout, jusqu'au No. 12 

anglais, retors ou non. 
Fils de coton blanchis ou teints, à un bout jusqu'au 

N°. 12 anglais, retors ou non. 
Fils de coton écrus d 'un bout, du N°. 12 jusqu'au 

N°. 24 anglais, retors ou non. 
Fils de coton, éerus, d 'un ou deux bonts, plus 

minees que Ie N°. 24 anglais, retors ou non. 
Fils de eoton blanebis ou teints, à un ou deux bonts, 

plus minces que le N°. 24 anglais, retors ou non. 
Fils de eoton à deux ou à plusieurs bonts, éerus, 

blanchis ou teints, retors ; fils de coton à tricoter 
( crochets, tirets) . 

Matières de pansement. 
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371, 372, 373, 374 660 Fils et ficelles de jute, ramie manille et autres 
matières textiles végétales, bruts, blanchis ou 
t eints. 

234 a, 374 

373, 376 a 
319 

662 b 

664 
702 

Ficelles et cordons de manille, de cisale et autres 
matières textiles non dénommées. 

Filets à pêcher Ie poisson et fils à filets. 
Caoutchouc, gutta-percha et balata à l'état brut, 

purifiés ou non. 
320 703 Caoutchouc et gutta-percha en plaques, feuilles 

et barres. 
325 a 
500 a, r 
500 b B 3, 502 a 

706 a 2 
726 
727 

Tuyaux en caoutchouc (chambres à air). 
Instruments et appareils chirurgiques et chimiques. 
Instruments et appareils astronomiques mathé-

503, 504, 505 a, b, r 727 b 
matiques, physiques, optiques, photographiques. 

Appareils télégraphiques et téléphoniques ; appa
reils electriques pour éclairage, mesurage, calcul 
et pour transmission de force ; leurs pièces et 
accessoires. 

505 727 b 3 Appareils pour mesurer l'électricité, les ampères, · 
les volts et autres pareils pour mesurage, calcul et 
transmission de l'énergie et leurs pièces. 

503 
505 B 1, 2 

727 b 5 
727 B 

Transformateurs de ton tes sortes et leurs pièces. 
Appareils électriques pour chauffage pour cuisine 

et pour repassage. 
Appareils électriques pour des buts hygiéniques et 

autres. 
505 B 2 

507 

727 B 2 

727 r Matériaux pour installations électriques, combinés 
de diverses matières, à l'exception des fils isola
leurs et des cables. 

Ver t a I i ng. 

Compensatie- en Clearln govereeukomst 
tusscheu het Koulukrljk der Nederlanden 

eu het J{onlukrljk Bulgarije. 

Daar de Nederlandsche Regeering en de 
Bulgaarsche Regeering verlangen de econo
mische- en handelsbetrekkingen tusschen Neder 
land en Bulgarije te ontwikkelen en te verge
makkelijken, zijn de ondergeteekenden, daartoe 
behoorlijk gevolmachtigd, omtrent de volgende 
bepalingen overeengekomen : 

Art. I. 1. De vereffening van de vorde
ringen voortspruitende uit den invoer van 
Nederlandsche goederen in Bulgarije en van 
Bulgaarsche goederen in Nederland, gelijk deze 
hieronder nader is aangegeven, zal slechts 
kunnen geschieden door tusschenkomst van 
centrale vereffeningsinstituten, als hoedanig 
voor Nederland het "Nederlandsch Clearing
instituut" en voor Bulgarije de Nationale Bank 
van Bulgarije optreden. 

2. De Nederlandsche Regeering behoudt 
zich voor te bepalen, dat in bijzondere gevallen 
het opslaan in entrepot in Nederland zal worden 
beschouwd als een invoer in den zin van het 
vorig lid. 

3. Voor al wat deze Overeenkomst betreft, 
zullen de uitdrukkingen " Nederland" en 
, Nederlandsch" betrekkin$ hebben zoowel op 
het grondgebied van het Koninkrijk in Europa 
als op dat buiten Europa. 

Art. II. 1. Als Nederlandsche goederen 
zullen worden beschouwd : 

a. alle goederen van Nederlandschen oor
sprong, zoomede alle goederen die in Nederland 
een voldoend ingrijpende bewerking of verwer
king hebben ondergaan, om aan deze goederen 
een ztiiver nationaal karakter t e geven ; 

b. alle goederen van niet-Nederlandschen 
oorsprong, welke het voorwerp hebben uit
gemaakt van ean geregeld handelsverkeer 
tusschen Nederland en Bulgarije vóór het in 
werking treden van deze Overeenkomst en 
welke in Bulgarije zijn ingevoerd door tusschen
komst van een Jederlandsch handelshws, dat in 

ederland gevestigd is, mits dit handelshuis 
dezen handel ook reeds heeft gedreven vóór het 
in werking t reden van deze Overeenkomst. 

2. De Nederlandsche R egeering behoudt 
zich voor, gedurende het van kracht zijn van 
deze Overeenkomst, de verhouding vast te 
stellen , waarin de twee bovengenoemde groepen 
van goederen zullen worden toegelaten tot de 
clearingregeling overeenkomstig de bepalingen 
van deze Overeenkomst. 

3. De beide Regeeringen zullen in onder
linge overeen temming kunnen bepalen, dat 
voor zekere goederen de betaling buiten de 
clear ingregeling om zal geschieden. 

Art. III. Als Bulgaarsche goederen zullen 
worden beschouwd a lle goederen van Bul
gaarschen oor prong, zoomede alle goederen, 
die in Bulgarije een voldoend ingrijpende 
bewerking of verwerking hebben ondergaan 
om aan deze goederen een zuiver nationaal 
karakter te geven. 

Art. IV. J. De beide Regeeringen zullen 
de algeheele uitputting bevorderen van het 
t egoed, dat gereserveerd is voor de betaling 
der wederzijdsche w tvoeren, en zij zullen zich 
beijveren opdat het evenwicht in het overeen
gekomen · stelsel van verrekening niet worde 
verbroken. 

2. Tot dat doel behoudt de Nederlandsche 
Regeering zich voor te bepalen, dat de ver
effening der vorderingen, voortspruitende uit 
den uitvoer van Nederlandsche goederen naar 
Bulgarij e onderworpen zal worden aan een 
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voorafgaande machtiging van de bevoegde 
Nederlandsche autoriteiten, in welk geval het 
overleggen van een dergelijke macht iging ver
plicht is, wil de ationale Bank van Bulgarije 
stort ingen ter vereffening van deze schuld
vorderingen aannemen. 

Art. V. 1. Onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel VII zal de invoer in Neder
land van alle Bulgaarsche goederen uitsluitend 
moeten worden vereffend door stort ing van den 
koopprijs in Nederlandsche guldens op een 
rentevrij e algemeene rekening, welke tot dit doel 
wordt ·geopend bij het "Nederlandsch Clearing
instituut'' en bestemd is voor de vereffening 
van de Nederlandsche vorderingen door middel 
van clearing. · · 

2. De invoer in Bulgarije van alle Neder
landsche goederen zal uitsluitend moeten 
worden vereffend door storting van den koop
prijs in lewa bij de Nationale Bank van Bul
garije, alwaar dit bedrag, na omrekening tegen 
dep. officieelen koers op den dag van storting 
vastgesteld door de Nationale Bank van Bul 
garije, zal worden geboekt op een rentevrije 
algemeene rekening in Nederlandsche guldens, 
welke tot dit doel wordt geopend bij genoemde 
bankinstelling, en bestemd is voor de ver 
effening van de Bulgaarsche vorderingen door 
middel van clearing. 

3. Wanneer de schuld van den schuldenaar 
luidt in een andere munt dan de munt van het 
land, waar de storting geschiedt , zal hij de t egen
waarde daarvan moeten storten, welke voor den 
schuldenaar in Nederland berekend wordt 
volgens den officieelen koers aan één der beurzen 
in Nederland van den dag, voorafgaande aan 
dien der storting, en voor den schuldenaar in 
Bulgarije, volgens den officieelen koers, vast
gesteld door de Nationale Bank van Bulgarije 
op den dag van stort ing. 

4. Het " Nederlandsch Clearinginstituut'' en 
de Nationale Bank van Bulgarije zullen over en 
weer onverwij ld de adviezen uitwisselen van de 
stortingen , welke volgens de bepalingen van 
dit artikel zijn geschied. 

Art. VI. 1. Teneinde ongewenschte ver
wikkelingen t e voorkomen, zal rechtstreeksche 
verrekening zijn toegestaan vari de kosten, 
welke met den handel ver band houden en ont
staan zijn in het land van den schuldenaar -
zooals b.v. kosten van transport, invoerrechten, 
provisies en commissies - voor zoover zij 
gebrwkelijk en economisch gerechtvaardigd zijn. 

2. Het "Nederlandsch Clearinginsti tuut'' en 
de Na tionale Bank van Bulgarije zullen in 
gemeenschappelijk overleg de wijze van uit
voering regelen van genoemde rechtstreeksche 
verrekeningen. 

Art. VII. 1. H et "Neder landsch Clearing
instit uut" en de Nationale Bank van Bulgarije 
zullen zooveel mogelijk de directe uitwisseling 
van Nederlandsche goederen tegen Bulgaarsche 
goederen door middel van pa rticuliere com
pensatie toes taan. 

2. Tot dit doel zullen de Nederlandsche 
goederen, vermeld in de bij deze Overeenkomst 
behoorende lijst I kunnen worden gecompen
seerd met de Bulf.aaarsche goederen, vermeld in 
artikel 10, Lijst , van de Algemeene Verorde
ning der Nationale Bank van Bulgarije als in 
onderstaand artikel IX genoemd. 

3. De bedragen, verschuldigd ter vereffening 
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van de par ticuliere compensat.ietransacties, 
zullen onverwij ld moeten worden gestort op 
bij zondere rekeningen, welke tot dit doel 
worden geopend bij het "Nederlandsch Clearing
instituut" en de Nationale Bank van Bulgarije. 

4. Elke part iculiere compensatietransactie 
zal tevoren onderworpen worden aan de goed
keuring van het " Nederlándsch Clearin$insti 
tuut" en de ationale Bank van BulgariJe, die 
zich zoowel over deze transact ie zelve als over 
de wijze van uitvoering nader zullen verstaan. 

Art. VIII. 1. De uitoefening van de . be
voegdheid stortingen te verrichten op de alge
meene en bijzondere rekeningen , vermeld in de 
artikelen Ven VII, zal,noch direct noch indirect, 
op eenigerlei w*e mogen worden belemmerd ; 
de betrokken schuldenaren zijn geheel en al vrij 
om de verschuldigde sommen zonder kosten t e 
storten. 

2. De betalingen aan de schuldeischers door 
middel van clearing zullen geschieden in chro
nologische volgorde van de stortingen en binnen 
de grenzen van de beschikbare middelen. 

Art . IX. 1. De bedragen, gestort op de 
algemeene rekening, vermeld in artikel V, en 
op de bijzondere r ekening, vermeld in artikel 
VII, bij het " ederlandsch Clearinginstituut" , 
zullen worden verdeeld over twee rentevrije 
rekeningen A en B, onderscheidenlijk C en D ; 
de bedragen gestort op de rekeningen A en C 
zullen ter beschikking staan van de Nationale 
Bank van Bulgarije, en de bedragen gestort op 
de rekeningen B en D zullen bestemd zijn ter 
vereffening van de vorderingen voortspruitende 
uit den invoer van Nederlandsche goederen in 
Bulgarije, welke vanaf 1 September 1935 heeft 
plaats gevonden. 

2. De verdeeling, in het vorig lid bedoeld, 
zal geschieden in de verhoudingen voorzien in 
artikel 10 van de Algemeene Verordening van 
de Na tionale Bank van Bulga11ije, regelende 
den Bulgaarschen in- en uitvoer, (,,Journal 
Officie!? ' van 4 Juni 1935, n°. 123), en derzelver 
aanvullingen, behoudens ten aanzien van den 
invoer in Nederland tegen betaling over de 
clearing van gerst, waar bij 30 pct. van den 
koopprij s t er beschikking zal worden gelaten van 
de a tionale Bank van Bulgarije, alsmede 
ten aanzien van elk ander Bulgaarsch goed, 
waarvoor een verlaging zal worden toegepast 
van de percentages, welke ter beschikking 
komen van de Nationale Bank van Bulgarije. 

Art. X . De Bulgaarsche R egeering verbindt 
zich om te betalen en over te maken aan het 
" ederlandsch Clearinginstituut" binnen een 
tijdsduur van 6 maanden, gerekend vanaf 
1 September 1935, het geheele bedrag der 
achterstallige vorderingen voor Nederlandsche 
rekening, voortspruitende uit den invoer van 
goederen in Bulgarije door Nederlandsche 
handelshuizen, ongeacht den oorsprong dier 
goederen en voor zoover die invoer heeft plaats 
gevonden vóór 1 September 1935. 

Art. XI. In afwijking van het bepaalde bij 
art. 25 van de Algemeene Verordening van de 
Nationale Bank van Bulgarije, vermeld in 
artikel IX van deze Overnenkomst, zullen de 
bevoegde a utoriteiten van de beide landen, voor 
al hetgeen de toepassing van deze Overeen
komst betreft, de tusschen belanghebbenden 
overeengekomen vervaltermijnen eerbiedigen. 

Art. XII. 1. De technische uitvoering van 
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deze Overeenkomst zal in onderlinge overeen
stemming tusschen het "Nederlandsch Clearing
instituut" en de Nationale Bank van Bulgarije 

in verband met den invoer van Ned~rlandsche 
of Bulgaarsche goederen, verzonden uiterlijk 
op den dag volgende op dien der opzegging. 

Art. XV. Deze Overeenkomst zal in werking 
treden op den dag harer onderteekening met 
terugwerkende kracht vanaf 1 September 1935. 
Zij zal van kracht blijven, zoolang een van de 
beide Regeeringen niet den wensch zal hebben 
kenbaar gemaakt haar te beëindigen, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 

worden geregeld. • 
2. De beide Regeeringen zullen in onderlinge 

overeenstemming de moeilijkheden regelen, 
welke de toepassing van deze Overeenkomst 
mocht kunnen opleveren, tot welk doel zij 
gemachtigden zullen kunnen aanwijzen. 

Art. XIII. Elk der beide Regeeringen 
verbindt zich de noodige maatregelen te treffen 
om haar onderdanen te verplichten de bepa
lingen van deze Overeenkomst na te komen. 

15 dagen. · 

Art. XIV. 1. Het tegoed, hetwelk ten 
gunste van de exporteurs van de . verdrag
sluitende landen op de rekeningen bij het 
,,Nederlandsch Clearinginstituut" of de Natio
nale Bank van Bulgarije uitstaat op het tijdstip 
van beëindiging van deze Overeenkomst 
door een der beide Regeeringen, zullen worden 
afgewikkeld onder toepassing van de bepalingen 
van deze Overeenkomst. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden 
deze Overeenkomst hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te Sofia, 23 September 
1935. , 

Voor Nederland: 
L. M. de Branw, 

Consul der Nederlanden te Sofia. 

Voor Bulgarije: 
K. Gouneff, 

Vice-gouverneur van de Nationale 
Bank van Bulgarije. 

2. Volgens de bepalingen van deze Overeen
komst zullen worden vereffend de betalingen 

No. van het Bul
gaarsche tarief. 

48, 133 

48 

80 a 
70 b, 133 
70 a, 133 

170 
170 
i92 b 2 
192 r, 1, 2, 3, 194 
191 b 
192, 193, 194, 195 b 
193 r 
192 k 2 
177 
177 
177 
177 b 1 
180 

180 
189 
182 b 
177 d 2 
176, 194 

183 
155 b 
145 
143 
120 b 
120 b 
122 
115, 118, l, 2 

119 
122 

125 

No. van de 
Bulgaarsche 

statistiek. 

87 a 

87 b 

lll a 
121 b 
122 
207 b 
208 
216 
225 
247 
255 a 
255 b 
255 h 3 
272/273 
272 b/273 b 
272 r /273 r 
278 
281 

281 a 
285 
287 
291 
293 

294 
296 
301 
306 b 
319 a 
319 b 
321 a 
326 b 

327 /331 a 
334 

336 b 3 

LIJS'.l' I. 

Artikelen. 

Aard~ppe_lmeel en stijfsel voor voeding en de 
stnJkenJ. 

Aardappelmeel en stijfsel voor industrieele doel-
einden. 

Suikerbietenzaad. 
Cacao in poedervorm, in koekvorm, zonder suiker. 
Cacaoboonen (ruw of gebrand). 
H ais brandcokes. 
Industriecokes. 
Caustische soda. 
Salpeter van alle soorten. 
Jodium. 
Chemische producten, niet afzonderlijk genoemd. 
Calcium-carbonaat. 
N atria m-sulfaat. 
Menie, zinkwit, loodwit en lithopon. 
Zinkwit. 
Lithopon. 
Ultramarijn. 
Kunstmatige organische verfstoffen, niet gereed 

voor onmiddellijk gebruik. 
Aniline-kleurstoffen. 
Drukinkten. 
Toebereide olie- en waterverven. 
Minerale verfstoffen, niet afzonderlijk genoemd. 
Extracten en stoffen tot het looien van huiden, niet 

afzonderlijk genoemd. 
, Lakken en vernissen. 

Koolteer . 
Colophoon. 
Gommen en harsen, n. a. g. 
Lijnolie. 
Siccatieven, surrogaten voor lijnolie. 
Palmolie en cocosolie voor industrieele doeleinden. 
Grondnotenolie, maanzaadolie en andere eetbare 

plantaardige oliën n.a.g. 
· Cacaoboter. 
Vischtraan, ledersmeer en andere vetten voor het 

bewerken van huiden. 
Oleïne- en andere vetzuren. 
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125 
193 e, 199 
199 
198, 199 

174 a, b, B 
174 a, b 
410 
409 b 

409 a 

409 b 2, 3 

420 

432 b 1 
452/453 

456/16 B 
457 /16 B 
458/16 B 
461, 462, 463 

467, 468 

469 
506 
408 
213 

291 
291 

304 a 
304 a 2 

304 a 

304 a 
305 

305 

309, 312, 314 
a 6, B, r 
388 a 
338 a 
338 b 
338 b 
338 a 

343 
343 
353 a 
595 
354 A, 1 a, 2 a 

354 

354, A 1, B 2, B 

354 A, B, 2 B, 355 a 

354 

355 

338 
348 
356 
355, 359/364, 

368/369 
376 
376 a 
425 /426 
427' a 

427 b 

430 a 

437 

449 
457/458 

464/465 

469/470 

476 

477 a 
477 b 
490 
521 b, 526 b 

538 b 
538 b 2 

551 a 
551 b 

552 

553 
567 a 

567 B 

569 b 

580 a 
581 
582 a 
582 b 
584 a 

586 
588 
627 a 
627 b 
630 

631 

632 

634 

635 

636 

Stearine. 
Zwavelaether en collodium. 
Zwavelzure kinine en zoutzuur. 

12 

Medicijnen, medische spécialité's en stoffen voor 
medische doeleinden n.a.g. 
Etherische en aromatische oliën. 
Etherische en aromatische oliën. 
Ruw smeedijzer, in staven en blokken. • 
Plaatijzer, tot en met 3 mm dikte, getrokken of 

gewalst. 
Plaatijzer, van meer dan 3 mm dikte, gesmeed, 

gewalst of getrokken. 
Plaatijzer van 3 mm dikte, gepolijst, gelakt, ver

zinkt, verlood of gegalvaniseerd. 
Buizen en pijpen van smeedijzer en verbindings-

stukken daarvoor. 
Breinaalden. 
Lood, ruw en in oude stukken .. 
Lood in platen en in anderen vorm. 
Zink, ruw en in oude stukken. 
Zink in bladen, in platen en in staven. 

Tin, ruw en in oude stukken. 
Tin, in staven, in bladen en in platen. 
Koper , gesmeed of gewalst: in bladen, staven of 

in platen. 
Koperdraad, al of niet geplatteerd. 
Koperdraad, omwonden met spinstoffen, kabels. 
Gietijzer. 
Koroso, galalith, celluloid en andere harsen, in ruwen 

staat, voor snijwerk. 
Cellulose in massavorm. 
Artikelen van cellulose in massavorm, in platen en 

dergelijke. 
Huiden van ossen en koeien, al of niet gezouten. 
Huiden van ossen en koeien, gedroogd, al of niet 

gezouten. 
Huiden van buffels, ruw of gedroogd, al of niet 

gezouten. 
Huiden van kalveren, ruw, al of niet gedroogd. 
Huiden voor bovenleer van schoenwerk, mineraal 

gelooid (box en chevreaux) uitgezonderd lakleder. 
Huiden voor bovenleer van schoenen, niet afzonder-

lijk genoemd. 
Artikelen van leer, van marokijnleder n.a.g. 

Gewone onontvette wol. 
Gewone gewasschen wol. 
Gewone gekamde wol. 
Fijne gekamde wol. 
Fijne wol (alpaca, lama, vicunna, merinos) al of niet 

gewasschen. 
Garens van gewone niet geverfde wol. 
Garens van fijne wol, al of niet geverfd. 
Ruwe katoen. 
Afval van katoen en van katoenen garens. 
Garens van ongebleekte katoen ééndraads tot n°. 12 

Engelsch al of niet getwijnd. 
Garens van gebleekte of geverfde katoen ééndraads 

tot n°. 12 Engelsch, al of niet getwijnd. 
Garens van ongebleekte katoen, ééndraads, van 

n°. 12 tot n°. 24 Engelsch, al of niet getwijnd. 
Garens van katoen, ongebleekt, één- of tweedraads 

dunner dan n°. 24 Engelsch, al of niet getwijnd. 
Garens van katoen, gebleekt of geverfd, één- of 

tweedraads, dunner dan n°. 24 Engelsch, al of niet 
getwijnd. 

Garens van katoen, twee- of meerdraads, onge
bleekt, gebleekt of geverfd, getwijnd ; katoenen 
breigarens (om te haken en om koord van te 
maken). 



13 1936 

392 a, 576 652 b Verbandstoffen. 
371, 372, 373, 374 660 

662 b 

Garens en bindgarens van jute, rameh, manilla en 
andere plantaardige textielstoffen, ruw, gebleekt 
of gevtirfd. 

Bindgarens en touw van manilla, sisal en andere 
niet genoemde textielstoffen. 

234 a, 374 

373, 376 a 664 Vischnetten en -garens. 
Rubber, guttapercha en balata in ruwen toestand, 319 702 

al of niet gezuiverd. 
320 703 
325 a 706 a 2 

Rubber en guttapercha, in platen, bladen en staven. 
Rubber (binnenbanden). 

500 a, r 
500 b, B 3, 502 a 

726 
727 

Instrumenten en apparaten voor chirurgie en chemie. 
Instrumenten en apparaten, a tronomische, mate-

matische, natuurkundige, optische, photogra
phische. 

503, 504, 505 a, b, r 727 b Apparaten voor telegrafie en telefonie, electrische 
verlichting-, meet-, reken- en krachtoverbrenging 
apparaten, onderdeelen. 

505 727 b 3 Apparaten voor het meten van electriciteit, de 
ampères, de volts en dergelijke voor meting, 
berekening en overbrenging van energie en hun 
onderdeelen. 

503 727 b 5 Transformatoren van alle soorten en hun onder
deelen. 

505 B 1, 2 727 B E lectrische apparaten voor verwarming voor de 
keuken en om te strijken. 

505 B 2 727 B 2 Electrische apparaten voor hygiënische en andere 
doeleinden. 

507 727 r Materiaal voor electrische installaties, gecombineerd 
met verschillende stoffen uitgezonderd isolatie
draad en kabels. 

s. 82. 

16 Januari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Franschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken en den Neder
landschen Gezant te Parijs gewisselde 
nota's dd. 17 en 19 October 1935, houdende 
eene overeenkomst tusschen Nederland en 
Frankrijk in zake vrijstelling van invoer
rechten op benzine en smeerolie in het 
internationaal luchtverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen del\ Franschen Minister 

van Buitenlandsche Zaken en Onzen Gezant 
te Parijs gewisselde nota's dd. 17 en 19 Octoher 
1935, houdende eene overeenkom t tusschen 
Nederland en Frankrijk in zake vrijstell ing van 
invoerrechten op benzine en smeerolie in het 
internationaal luchtverkeer, van welke nota's 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
op 1 November 1935 voor het Rijk in Europa 
is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den !Oden Januari 
1936, Directie van het Protocol, n°. 1158; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

( Uitgeg. 24 Januari 19:16.) 

Ministère des Affaires Etragères. 
Sous-Direction des Affaire Admini
stratives et des Unions Internationales. 

Paris, Ie 17 octobre 1935. 

Monsieur le Ministre, 

En me référant à votre lettre du 15 avril 
dernier ainsi qu'à la note de la Légation Royale 
en date du 3 septembre suivant, j'ai l 'honneur 
de vous faire savoir que Ie Gouvernement 
français est disposé sous condition de réciprocité 
à accorder sur son territoire métropolitain aux 
aéronefs de nationalité néerlandaise - aéronefs 
de tourisme et aéronefs assurant un service 
aérien international - les facilités suivantes : 

1) -A l'arrivée sur Ie territoire français 
métropolitain, le combustible et les lubrifiants 
contenus dans les réservoirs normaux de l 'aéro
nef sont admis en franchise des droits de douane 
ou autres étant entendu, toutefois, qu'aucune 
quantité ne pourra être débarquée en franchise. 

2) - Au dépar t d 'un aéronef néerlandais 
quittant un aérodrome douanier français 
métropolitain pour se rendre à l'étranger, sont 
livrés en franchise de tous droits de douane ou 
autres les combustibles et les lubrifiants 
nécessaires au ravitaillement de l 'appareil, 
étant entendu toutefois qu'en cas d'escale sur 
un autre aérodrome français l 'octroi de cette 
franchise pourra être su bordonné à certaines 
conditions déterminées. 

3) - La franchise visée à l 'alinéa 2) peut être 
accordée sous forme de restitution des droits 
payés. 

Il est entendu qu'un aérodrome douanier est 
un aérodrome ouvert à l 'usage public oû 
fonctionne un service de douane. 

Je vous serai très obligé de bien vouloir me 
faire savoir si le Gouvernement Royal accepte 
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d'accorder les m êmes facilités aux aéronefs 
ayant la na~ionalité française, aér~mef~ _de 
tourisme et aeronefs assurant un service aen en 
international. 

Agréez , Monsieur Ie Ministre, etc. 
Pour Ie Ministre des Affaires Etrangères 

· et par délégation, 
L 'Ambassadeur de F rance, 

Secrétaire Général , 
AI e x i s L é g e r. 

Monsieur le J onkheer J. L o u d o n, 
Ministre des Pays-Bas, Paris. 

Légation des P ays-Bas. 
No. 3712/1.58. 

P aris, Ie 19 octobre 1935. 
Monsieur Ie Président, 

J 'ai l 'honneur d 'accuser récep tion à Votre 
E xcellence de Sa let t re du 17 oct obre dernier, 
Sous-Direction des Affaires administratives et 
des Unions Internationales , m 'informant. des 
conditions auxquelles Ie Gouvernement Français 
est disposé à accorder, sur son territoire métro
politain, certaines facilités aux aéronefs néer
landais. 

En la remerciant de cette aimable communi
cation j 'ai l ' honneur: de porter à la connaissance 
de Votre Excellence que, réciproquement, Ie 
Gouvernement de la R eine accepte d'accorder 
Jes m êmes facilités aux aéronefs ayant la 
nationalité française, aéronefs de t ourisme et 
aéronefs assurant un service aérien inter
national, notamment : 

1°. A \' arrivée sur Je territoire des Pays-Bas 
en Europe, Je com bustible et les lubri.fiant s 
contenus dans les réservoirs normaux de 
l 'aéronef sont admis en franchise des droits de 
douane ou aut res, ét an t en tendu, toutefois, 
qu'aucune quantité ne pourra être débarquée 
en franchise. 

20. Au départ d 'un aéronef français qui ttant 
un aérodrome douanier néerlandais en Europe 
pour se rendre à l 'étranger, sont livrés en fran 
chise de t ous droits de d ouane ou aut res , Ie 
combustible et les lubrifiants nécessaires au 
ravitaillement de l 'appareil, étant entendu 
toutefois qu'en cas d 'escale sur un autre aéro
drome néerlandais l 'octro1 de cette franchise 
pourra être subordonné à certaines conditions 
dét erminées. 

30_ La franchise visée à l ' alinéa 2° peut être 
accor dée sous forme de restitut ion des droits 
payés. 

Il est entendu qu'un aérodrome douanier est 
un aérodrome ouver t à l 'usage public on fonct1-
onne un service de douane. 

Afin de pouvoir prévenir les services inté
ressés il semble que ! ' on pourra1t fixer, sauf 
contre-avis de Ja part de Votre Excellence, au 
Ier novembre 1935 Ja date de l 'entrée en vigueur 
de eet accord. 

Veuillez agréer Monsieur Ie Président, les 
assurrances de m~ plus haute considération. 

S on Excellence 
Monsieur Pi e rr e Lav a 1, 
Président du Gonseil 

J. LOU d O Il . 

Ministre des Afjaires Etrangères, 
Paris. 

VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 
Onder-Afdeeling van Administratieve Zaken 

en van Internationale Unies. 
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P arij s, 17 October 1935. 

Mijnheer de Minister , 

Onder verwijzing naar Uw brief van 15 Apr il 
j .l. en naar d e not a van het Koninklijk Gezant
schap van 3 September daaropvolgend, heb ik 
de eer U te doen weten, dat de Fransche R egee
ring bereid is onder voorwaarde van weder 
keerigheid op het gr ondgebied van het moeder 
land aan de luchtvaar tuigen van Nederlandsche 
nationaliteit - sport luchtvaartuigen en lucht
vaar tuigen, welke een internationalen lucht
dienst onderhouden - de volgende faciliteiten 
t e verleenen : 

1) Bij aankomst op het Fransche gr ond 
gebied van het moederland, worden de brand.
stof en de smeermiddelen, welke zich bevinden 
in de gewone reservoirs van het luchtvaartuig, 
vrij van douane- en andere rechten toegelat en, 
met dien verst a nde evenwel, dat geen enkele 
hoeveellieid vrij van rechten zal kunnen worden 
gelost. 

2) Bij het vertrek van een Nederlandsch 
luchtvaar tuig van een Fransch d ouanelucht 
vaar tterrein in het moederland om zich naar 
het buitenland te begeven, worden de brand
stoffen en de smeer middelen, welke noodig zijn 
voor de bijvulling van het toestel, vrij van alle 
douane- of andere rechten geleverd, met dien 
verstande evenwel, dat in geval van landing 
op een ander Franscb luchtvaartterrein het 
verleenen van die vrijstelling zal kunnen worden 
afhankelijk gesteld van zekere bepaalde voor-
waarden. ' 

3) De vrijstelling, bedoeld in alinea 2) kan 
worden verleend in den vorm van restitutie van 
de betaalde rechten. 

H et is wel te verstaan, ·dat een douane
luchtvaartterrein is een luchtvaartterrein , 
opengesteld voor het openbaar gebruik, waar 
een douanedienst werkt. 

I k zal U zeer verplicht zijn indien Gij mij 
zult willen doen weten of Hr. Ms. Regeering 
bereid is dezelfde faciliteiten t e verleenen t en 
aanzien van de luchtvaartuigen, welke de 
Fransche nationaliteit bezitten , sport-lucht 
vaartuigen en lu chtvaartuigen, ,velke een 
internationalen luchtdienst onderhouden. 

Aanvaard , Mijnheer de Minister, de ver
zekering van mijne hoogachting, 

Voor den Minister van 
Buitenlandsche Zaken en op last , 

De Ambassadenr van Frankrijk, 
Secretaris-G~neraal, 
A I e x i s L é g e r. 

J onkheer J . L o u don, 
Gezant der Nederlanden, 

Parijs. 
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Gezantschap der Nederlanden. 

No. 3712/158. 

Parijs, 19 October 1935. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst 
te bevestigen van Haar brief van 17 October j.1., 
Onder-Aideeling van Administratieve Zaken 
en van Internationale Unies, waarbij mij de 
voorwaarden werden kenbaar gemaakt, onder 
welke de Fransche Regeering bereid is, op het 
grondgebied van het moederland, zekere faci
liteiten te verleenen ten aanzien van Neder
landsche luchtvaartnigen. 

Onder dankzegging voor die vriendelijke 
mededeeling heb ik de eer ter kennis van Uwe 
Excellentie te brengen, dat Hr. Ms. Regeering, 
wederkeerig, bereid is dezelfde faciliteiten te 
verleenen ten aanzien van de luchtvaartuigen, 
welke de Fransche nationaliteit bezitten, sport
-luchtvaartuigen en luchtvaartuigen, welke een 
interna tionalen luchtdienst onderhouden, te 
weten: ' 

1) Bij aankomst op het N ederlandsch grond
·gebied in Europa, worden de brandstof en de 
smeermiddelen, welke zich bevinden in de 
gewone reservoirs van het luchtvaartuig, vrij 
van douane- en andere rechten toegelaten, met 
dien verstande evenwel, dat geen enkele hoeveel
heid vrij van rechten zal kunnen worden gelost. 

2) Bij het vertrek van een Fransch lucht
vaartuig van een Nederlandsch douanelucht
vaartterrein in Europa om zich naar het buiten
land te begeven, worden de brandstof en de 
smeermiddelen, welke noodig zijn voor de 
bijvulling van het toestel, vrij van alle douane
of andere rechten geleverd, met dien verstande 
evenwel, dat in geval van landing op een ander 
Nederlandsch luchtvaartterrein het verleenen 
van die vrijstelling zal kunnen worden afhanke
lijk gesteld van zekere bepaalde voorwaarden. 
· 3) De vrijstelling, bedoeld in alinea 2) kan 
·worden verleend in den vorm van restitutie van 
de betaalde rechten. 

Het is wel te verstaàn, dat een douane
luchtvaartterrein is een luchtvaartterrein, 
opengesteld voor het openbaar gebruik, waar 
een douanedienst werkt. 

Teneinde de betrokken diensten te kunnen 
verwittigen zou, behoudens tegenbericht van de 
zijde van Uwe Excellentie, de datum van 
inwerkingtreding van deze overeenkomst kun
nen worden gesteld op 1 November 1935. 

· Gèlief, Mijnheer de Voorzitter, mijne ver
zekering van de meeste hoogachting te aan
vaarden. 

Aan Zijne Excellentie 
den Heer Pi erre Lav a 1, 
Voorzitter van den Raad van 
Ministers, Minister van 
Buitenlandsche Zaken te 

Parijs. 

J. Lou don. 

1936 

s. 83. 

18 Januari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 20 Februari 1933 te Genève tusschen 
Nederland en B elgië gesloten vestigings- en 
arbeidsverdrag met bijbehoorende nota's 
en protocol. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 19 Juli 19:14 (Staatsblad 

n°. 408), houdende goedkeuring van het op 
20 Februari 1933 te Genève tusschen Nederland 
en België gesloten vestigings- en arbeidsverdrag, 
van welk verdrag een afdruk bij dit Besluit is 
gevoegd; 1 

Gezien mede de op 7 Januari 1936 tusschen 
den Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Brussel en den Belgischen Eerste Minister, 
Minister van Buitenlandsche Zaken en Buiten
landschen Handel gewisselde nota's in zake de 
toepassing van artikel 2, § 1, van het verdrag 
en het op dien datum onderteekende protocol 
nopens de toepassing van de artikelen 11, 12, 13, 
14 en 17 van het verdrag, van welke stukken 
eveneens een afdruk, alsmede eene vertaling 
bij dit Beslui t zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van genoemd verdrag op 7 Januari 1936 te 
Brussel zijn uitgewisseld ; 

Overwegende mede, dat bedoeld verdrag, 
overeenkomstig artikel 25, op 6 Februari 1936 
voor het Rijk in Europa zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 15den Januari 
1936, Directie van het Protocol, n°. 1038 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag; met bijbehoorende 

nota's en protocol, alsmede eene vertaling van 
laatstgenoemde stukken, te doen bekend maken 
·door de plaat sing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast . met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 18den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uitgeg. 28 Januari 1936.) 

Conveutlon d'établlssement et de travall 
entre les Pays-Bas et la Belg·lque. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, 
animés du désir de régler les conditions 

d 'établissement et de travail des ressortissants 
néerlandais en Belgique et des ressortissants 
be]ges aux Pays -Bas, ont résolu de conclure, 
à cette fin, une convention et ont désigné pour 
Leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Maj esté la Reine des Pays-Bas : 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son 

Ministre des Affaires Etrangères, 
Sa Majesté Ie Roi des Belges: 
Monsieur Paul Hymans, Son Ministre des 

Affaires Etrangères, 

1 De Nederlandsche tekst van dit verdrag 
is te vinden in Staatsblad 1934, n°. 408. 
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lesquels , après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants : 

SECTION I. 

Etablissenient. 

Art. premier. § 1. Les ressortissants de 
chacune des H autes Parties Contractantes 
auront la faculté de pénétrer sur Ie territoir de 
l 'autre Partie, de s'y établir, d'y circuler, d'y 
choisir une résidence, et d'en sortir, à la con
dition de se conformer aux lois et règlements en 
vigueur dans le pays, notamment en ce qui 
concerne la police des étrangers. 

Il est entendu que chacune des Hautes Parties 
Contractantes se réserve Ie droit de ne pas 
admettre l 'entrée et Ie séjour sur son territoire 
de tout ressortissant de l 'autre Partie qui 
devrait être considéré comme indésirable, soit 
au point de vue du maintien de l'ordre, de la 
moralité, de la santé oude la sécurité publiques, 
soit parce qu' il ne possède pas de moyens 
d' existence. 

D'autre part, la stipulation du l er alinéa du 
présent §, bien qu'excluant l 'application, aux 
ressortissants des Hautes Part ies Contractantes, 
de lois ou règlements ayant pour hut ou de 
restreindre ou de supprimer Ie droit de libre 
sortie comme tel, ne s 'oppose pas à l'application 
de la législation normale et générale <lont 
pourrait résulter, dans des cas individuels, un 
empêchement à la sortie. 

§ 2. Dans Ie cas ou, conformément aux 
dispositions des lois et r èglements concernant 
la police des étrangers, l'entrée, Je séjcur, 
l 'activité ou l 'établissement d 'un ressortissant 
de l 'une des H autes Parties Contractantes sur 
Ie territoire de l'autre Partie, auraient été 
subordonnés à certaines conditions ou restricti
on ., celles-ci cesseront automatiquement d'être 
applicables àl'intéressé continuant à résider sur 
ce territoirii, au plus tard après cinq ans de 
résidence ininterrompue. 

§ 3. Il est entendu que, même s' il s'agit de 
personnes bénéficiant des dispositions du § 2 
du présent article, chacune des Hautes Parties 
Contractantes se réserve de faire usage, à l 'égard 
des ressorti sants de l'autre Partie, du droit 
d'expulsion et du droit de leur appliquer ses 
prescriptions de police, telles que celles affé
rentes aux passeports, à la carte d'identité et 
à toutes déclarations requises pom Ie contróle 
des étrangers. 

§ 4. Les taxes exigibles à ! 'occasion de 
l'application des diverses formali tés visées au 
§ 3 du présent article, ne pourront dépasser celles 
applicables aux étrangers ressortissants de la 
nation la plus favorisée en cette matière. 

Art. 2. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes seront placés, 
sur Ie territoire de l 'autre Partie, sur un pied 
d'égalité complète de drnit et de fait avec les 
nationaux en ce qui concerne l 'exercice de toute 
ac tivité co=erciale, industrielle, financière et , 
en général, de toute activité de caractère 
économique, sans qu'il soit fait de distinction en 
ces matières entre les entreprises qui ont une 
activité autonome et celles qui agissent en tant 
que succursales ou agences. · 

§ 2. Les ressortissants de chacune des Hautes 
P arties Contractantes pourront exercer tous 
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métiers et professions, non spécialement 
prévus au § 3 du présent article, sur Ie territoire 
de l'autre Partie, à la condition de se conformer 
aux lois et règlements en vigueur dans Ie pays, 
y comJ?ris ceux qui concernent la protection du 
marche national du travail. 

Il est entendu que l 'application des lois et 
r èglements concernant la protection du marché 
national du travail, n'empêchera par les ressor
tissants de l'une des Hautes Parties Contrac
tantes, établis sur Ie territoire del 'autre Partie, 
d 'engager des per onnes de leur choix pour des 
postes de direction. 

§ 3. Les dispositions des§§ 1 et 2 du présent 
ar ticle ne visent pas l 'exercice, sur Ie territoire 
de chacune des Hautes Parties Contractantes, 
des profe sions, métiers, industries et co=erces, 
ei-après énumérés : 

a) les fonctions, charges ou emplois publics, 
y compris les charges de notaire, d 'avoué et 
d 'huissier; 

b) les fonctions d 'avocat et la profession 
d 'agent de change; 

c) le colportage et les métiers ambulants; 
d) la pêche dans les eaux intérieures et 

territoriales, le cabotage, Ie pilotage en général 
et Ie service in térieur des ports. 

§ 4. Les stipulations du présent article 
n'affectent en rien les dispositions légales en 
vigueur dans chaque pays et relatives au 
personnel à bord des navires ou bateaux battant 
pavillon national et des aéronefs immatriculés 
dans Ie pays. 

Art. 3. § 1. Les ressortissant.s de chacune 
des Hautes Parties Contractantes, qu ' ils se 
trouvent ou non sur Ie territoire de l'autre 
Partie, pourront y procéder à toutes transactions 
commerciales et faire toute publicité ou réclame 
à eet effet, dans les mêmes conditions que les 
nationaux. Pourvu qu'ils se conforment, pour 
leurs opérations, aux lois et r èglements du 
pays, ils n 'y seront soumis à aucune condition, 
]icence, permission ou exigence autre ou plus 
onéreuse que celles auxquelles, pour les mêmes 
opérations, sont ou pourront être soumis les 
ressortissants du pays. 

§ 2. Les dispositions du § 1 du présent article 
s'entendent sous réserve des conditions parti 
culières que chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourrait instituer pour les 
marchés par adjudication passés par des 
services publics. 

§ 3. Si, par Ie jeu de la législation d 'une des 
Hautes Parties Contractantes, l 'octroi sur Ie 
territoire de celle-ci, des licences, autorisations 
ou permis destinés à assurer Ie contróle des 
importations ou ex~ortations, est subordonnée 
en droit ou en fait, a des conditions d'établisse
ment, de résidence ou d 'inscription applicables 
aux nationaux, ces mêmes conditions seront 
également applicables aux ressort issants de 
l ' au tre Partie. 

Art. 4. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Part ies Contractantes ne seront pas 
empêchés de participer, sur le territoire de 
l 'autre P artie, conformément aux lois et 
prescriptions de celle-ci, en quali té d 'exposants, 
vendeurs ou acheteurs, et dans les mêmes 
conditions que les nationaux, aux marchés et 
foires publics qui ne seraient pas expressément 
réserves aux nationaux ou, à raison de la nature 
des marchandises expo ées, aux nationaux et 
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aux ressortissants de certains aut-res Etats. 
Art. 5. § 1. Les ressortissants de chacun3 

des Hautes Parties Contractantes pourront, sur 
Ie territoire de l 'autre Partie, et sous réserve, 
Ie cas échéant, de la présentation d 'une carte 
de légitimation, faire, oit personnellement, soit 
-par l'intermédiaire de voyageur s de commerce 
a leur service, l'achat chez les négociants ou 
dans les locaux de vente ainsi que chez les 
producteurs, de marchandises faisant l'objet 
a e leur trafic. Ils pourront recueillir des com
mandes chez les negociants et producteurs qui 
font Ie commerce ou emploient, dans leurs 
établissements, des marchandises de même 
nature que celles qui leu r sont offertes. Pour 
aucune de ces opérations, ils n'auront IJesoin 
d'une autorisation spéciale et ne seront soumis, 
de leur chef, à aucune taxe ou redevance 
spéciale quine serait pas exigible des entreprises 
nationales et de leurs représentants, à condition, 
toutefois, qu'ils n'emportent avec eux que des 
échantillons et non des marchandises destinées 
à la vente. 

§ 2. Pour l 'application des dispositions du 
présent article, les Hautes Parties Contractantes 
e conformeront aux dispositions de l'article 10 

de la convention de Genève, du 3 novembre 
1923, relat,ive aux cartes de légitimation der 
voyageurs de commerce et a u régime d'admis
ion des échantillons. 

§ 3. Les dispositions du présent article ne 
ont applicables ni aux industries ambulants, 

ni au colportage, ni à la recherche des comman
des ou aux achats chez des personnes n'exerçant 
ni commerce ni industrie, chacune des Hautes 
Parties Contractantes réservant , à eet égard, 
l'entière liberté de sa législation. 

Art. 6. § 1. Les ressortissants de chacune 
des H autes Parties Contractantes jouiront, sur 
Je territoire de l 'autre Partie, du même traite
ment que les nationaux en ce qui concerne les 
droits patrimoniaux, Ie droit d' acq uérir, de 
posséder ou d'affermer des biens meubles ou 
immeuble , ainsi que d'en ctispo er soit à titre 
_gratuit, soit à titre onéreux. 

§ 2. Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes reconnaît aux· ressorti ssants de l 'autre 
Partie, dans les mêmes conditions qu'à ses 
nationa ux, la liberté d 'exporter les objets 
mobiliers leur appartenan t, ainsi que Ie produit 
de la vente de leurs biens tant meubles qu'im
meubles. Il est entendu que chacune des 
Hautes Parties Contractantes a Ie droit de 
subordonner cette exportation au paiement 
préable des impóts ou taxès auxquels les biens 
en question sont soumis. Toutefois, lesdits 
biens ou les sommes provenant de leur vente, 
ne pourront être frappés d'aucune taxe spéciale 
-en raison de cette exportation. 

§ 3. Dans Ie cas de déménagement du 
propriètaire, ou dans Ie cas de vente de biens 
meubles ou immeubles provenant d 'béritage, 
il est entendu que la réglementation éventuelle 
relative aux devises, ne pourra faire obstacle 
à la libre exportation du produit de la vente 
de ces biens. 

§ 4. Les disposi tions du pré ent article ne 
font point obstacle à la faculté, que chacune 
.des Hautes Parties .Contractantes se réserve, 
.de subordonner, da ns certaines régions, à une 
autorisation préalable, l'acquisition ou l 'occu
pation, par .des-ressorti ssants de l'autre Partie, 
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de hiens immeubles, en se fondant sur la 
sécurité de l 'Etat. 

L'acquéreur par héritage, de biens immeubles 
situés dans les dites régions, pourra, pour Ie 
même motif, être tenu de les mettre en vente 
dans un délai raisonnable. 

§ 5. Dans les cas exceptionnels, tels notam
ment que les crises monétaires, ou l 'acquisition, 
par des étrangers, d'immeubles ou de valeurs 
mobilières, tend à l'accaparement des ressources 
vitalcs du pays ou ri sque de compromettre 
celles-ci, chacune des Hautes Parties Contrac
tantes aura la faculté d'interdire cette acqru
.sition. Toatefois, elle ne pourra faire usage de 
cette faculté que si aucune mesure resvectant 
Ie principe d'égalité entre les ressortissants des 
deux pays, ne peut sauvegarder efficacement ses 
intérêts. Cette interctiction ne restera en 
vigueur qu'autant que subsisteront les raisons 
qui l'ont motivée. 

§ 6. Nonobstant les dispositions du présent 
article, il est entendu que chacune des Hautes 
Parties Contractantes aura Ie droit d'imposer 
toutes restrictions q_u'elle jugera ut iles en ce 
qui concerne l 'acquisition de navires ou bateaux 
battant pavillon national, ou d'aéronefs 
immatriculés dans Ie pays, ou de parts de pro
priété de tels navires ou aéronefs. 

Art. 7. § 1. Pour la protection légale et 

l·udiciaire de leur personne, de leurs bien, de 
eurs droits et de leurs intérêts , les ressortissants 

de chacune des Hautes Parties Contractantes 
seront traités, dans Ie territoire de l 'autre 
Partie, à l 'égal des nationaux. 

§ 2. En conséq_uence, ils auront libre et 
facile accès aux tribunaux comme demandeurs 
ou -défendeurs, et pourront ester en justice dans 
les mêmes conditions que les nationaux. Ils 
auront également Ie droit de comparaître 
<levant les autorités administratives compé
tentes et de r ecourir à leur intervention pour 
la sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, 
dans tous les cas ou les nationaux en ont la 
faculté. lis pourront choisir, pour la défense de 
leur intérêts, <levant tous les trihunaux et 
toutes les juridictions ou autorités administra
tives, les avocats, avoués, notaires et au tres per
sonnes autorisées par les lois nationales du pays. 

§ 3. Les mati ères judiciaires réglées par des 
conventions ou traités spéciaux en vigueur entre 
les Hautes Parties Cont ractantes, notamment 
par la convention de La Haye, dU: 17 juillet 
1905, sar la procédure civile, restent ex lusive
ment soumises à ces conventions ou traités. 
Il est bien entendu que même dans Ie cas ou 
ces conventions ou traités seraient dénoncés 
la présente convention ne serait pas applicable 
en ces matières. 

§ 4. Le droit reconnu aux ressortissants de 
chacune des Hautes Par t ies Contractantes 
de comparaître <levant les autorités admi
nistratives compétentes de l 'autre Partie, afin 
d 'y saavegarder lears droits ou intérêts, 
conformément aux lois en vigueur dans Ie 
territoire en question, comporte la faculté de 
comparaître <levant les autorités douanières et 
de procéder personnellement au dédouanement 
_de leurs marchandises, dans les mêmes con
dit ions que les nationaux, et sans être sou mis, en 
raison de leur qaalité d 'étrangers, à des forma
lités ou prescriptions au tres oa plus onéreuses 
que les nationaux. 

2 
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Art. 8. § 1. Les ressortissants de chacune 
des H autes Parties Contractantes seront 
exempts, sur le territoire de l'autre Partie, de 
toute fonction judiciaire ou administrative 
q uelconq ue. 

§ 2. Ils seront de même exempts, en temps 
de paix comme en temps de guerre, sur le 
territoire de l'autre Partie, de tout service 
militaire obligatoire, aussi bien dans l 'armée de 
terre, la marine ou les forces aériennes, que dans 
la garde nationale ou la milice, ainsi q ue de 
toutes prestations de service obligatoires se 
rapportant, soit directement, soit indirectement, 
à la défense nationale, et exigées à titre per
sonnel. Il en sera de même pour les prestations 
en argent ou en nature qui seront imposées en 
remplacement de ces prestations. 

§ 3. Les ressortissan ts de chacune des 
H autes Parties Contractantes seront, toutefois, 
soumis aux charges afférentes à la propriété de 
biens fonciers et de biens mobiliers, ainsi qu'au 
cantonnement forcé et autres prestations ou 
réquisitions militaires particulières, auxquelles 
peuvent être soumis, en vertu de dispositions 
légales, les ressortissants du pays, en qualité de 
possesseurs ou propriétaires d'immeubles, de 
biens fonciers ou de biens mobiliers. En aucun 
cas, l'une des charges ci-dessus visées ne pourra 
être exigée par l'une des Hautes Par ties 
Cont ractantes qui ne l 'exigerait pas également 
de ses nationaux. 

§ 4. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Part ies Contractantes ne pourront, sur 
le terri toire de l 'autre Partie, être expropriés de 
leurs biens, ni privés, même temporairement, 
de la jouïssance de leurs biens que pour cause 
d'utilité publique, et suivant la procédure 
prévue par la législation locale en vigueur en ce 
qui concerne les nationaux. 

§ 5. Chacune des Hautes Part ies Contrac
t antes devra accorder aux ressortissants de 
l 'autre Partie, en ce qui concerne le dédommage
ment pour les prestations, réquisitions, expro
priations ou privations temporaires, visées aux 
paragraphes 3 et 4 ci-dessus, un traitement qui 
ne sera pas moins favorable que celui q u'elle 
accordera à ses propres nationaux ou aux ressor 
tissants de la nation la plus favorisée. 

§ 6. Les dispositions du § 3 du présent 
article ne concernent pas les navires et leurs 
cargaisons. 

Ar t. 9. En matière d'impöts et de taxes de 
toute sorte, ainsi que de toutes autres charges 
de caractère fiscal, sans égard pour le compte de 
qui ils son t perçus, les ressortissants de chacune 
des Hau tes Parties Contractantes jouiront, sous 
tous les rapports, sur Ie territoire de l 'autre 
Partie, du même traitement et de la même 
protection auprès des au torités et juridictions 
fiscales que les nationaux se t r ouvant dans des 
sit uations ident iques. 

Art . 10. § 1. Les sociétés par acti ons ainsi 
que les au t res sociétés civiles, commerciales, 
industrielles ou financières, y compris les 
com_pagnies d 'assurances, les compa~nies de 
navigation et les autres compagnies de t rans
port, ainsi que les compagnies assurant les 
communications, régulièrement constituétls con
formément à la législation d 'une des Hautes 
P arties Contractantes et ayant leur siège social 
sur Ie t erritoire de celle-ci, seront légalement 
reconnues comme telles sur Ie territoire de 
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l 'autre Partie, et y auront la capacité d 'est er en 
j ustice, sous réserve que rien , dans leur con
stitution ou dans leur objet, ne soit con traire 
à l 'ordre public dans ce dernier pays. 

§ 2. La légalité de la constit ut ion des 
sociétés visées au§ 1 du présen t ar t icle, ainsi que 
de leurs succursales et agences, et leur capacité 
d'ester en justice, seront déterminées d 'après 
la loi du pays ou ces sociétés on t été constit uées. 

§ 3. L'activité des sociétés de l'une des 
Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elle 
s'exerce sur Ie territoire de l 'autre Partie, sont 
directement, soit par l 'intermédiaire de succur
sales ou agences, sera soumise aux lois et 
règlements de cette dernière. 

§ 4. Si l 'une des Hautes P arties Contrac
tantes soumettait à une autorisation p réalable 
l'activité des sociétés étrangères sur son 
territoire, l 'octroi de cett e autorisat ion ne 
pourrait, en ce qui concerne les sociétés de 
l'autre Partie, être subordonnée à des modalités 
autres que celles imposées, dans des condit ions 
analogues, aux societés de la nation étrangère 
la plus favorisée. 

Les sociétés de l'une des Hautes Parties 
Contractantes jouiront sur Ie territoire de l 'autre 
Partie, en matière judiciaire de même qu 'en ce 
qui concerne la possession , l 'acquisition , 
l 'occupation, la location et l 'aliéna tion des biens 
meubles ou immeubles, du traitement prévu, 
pour les personnes physiques, aux articles 6, 
7 et 8 de la présente conven tion. Ces sociétés 
pourront acquérir les immeubles ou biens-fonds 
nécessaires à leur fonctionnement, l 'acquisit ion 
d' immeubles ou de biens-fonds ne pouvant, 
toutefois, constituer l 'objet m ême de leur 
activité. 

§ 6. Les sociétés de chacune des Hautes 
Parties Contractantes qui out, sur Je territoire 
de celle-ci, leur domicile fiscal, ainsi que leurs 
succursales et agences, ne ser ont pas soumises, 
sur Ie territoire de l 'autre Partie, en ce qui 
concerne les impöts direct s, à une charge fiscale 
plus élevée que celle qui est supportée, suivant 
Ie cas, par les sociétés nationales dans des 
situations identiques. 

§ 7, Les sociétés de l 'une des Hautes Par t ies 
Contractantes bénéficieront , sur Je terr itoire 
de l 'autre Partie, en toutes matières non visées 
dans Ie présent ar t icle, du trai tement accordé 
aux sociétés de la nation la plus favorisée. 

SECTION II. 

T ravail. 
Art. ll. § 1. Les Ha utes P arties Con

t ractantes s'engagent à ne pas mettre obstacle 
à la sortie de leurs ressor t issants respectifs 
désireux de se rendre de l 'un des deux pays , 
dans l 'autre, pour y t ravailler ; elles donneront, 
à eet effet, toutes facilités administratives à ces 
t ravailleurs et à leurs familles. 

§ 2. Dans les condit ions énoncées aux 
ar ticles 1 et 2 de la section I de la présente 
conven tion, les t ravailleurs ressor tissants de 
l 'un des deux pays, seront admis à prendre du 
t ravail sur Ie territoire de l 'aut re pay,s. 

Ar t. 12. Chacune des H autes Part ies Con
tractantes pourra prendre les mesures néces
saires pour assurer aux travailleurs immigrès, 
à t ravail égal, un salaire égal à celui des na tio
naux de même catégorie employés dans la. 
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même entreprise, 9u, à défaut d'ouvriers 
nationaux de la même catégorie employés dans 
la même entreprise, Ie salaire normal et courant 
des ouvriers de même catégorie dans la région. 

Art. 13. § 1. Les travailleurs de chacune 
des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur 
Ie territoire de l 'autre Partie, de la même 
protection que celle accordée aux nationaux par 
la législation et par les usages du pays, pour ce 
qui a trait aux conditions de travail et d'exi
stence. 

§ 2. Toutes les réclamations des travailleurs 
de l'une des Hautes Parties Contractantes en ce 
qui concerne les conditions de travail et d'exi
stence qui leur seraient faites par les employeurs 
sur Ie territoire de l 'autre Partie, ou les diffi
cultés de toute nature, lorsqu 'elles comportent 
une intervention des pouvoirs publics, seront 
adressées ou transmises, soit directement, soit 
par l 'intermédiaire des autorités diplomatiques 
ou consulaires, aux autorités compétentes de 
cette dernière Partie; l'administration qualifiée 
de celle-ci procédéra aux enquêtes nécessaires 
et aura seule qualité pour intervenir. 

Art. 14. § 1. Au cas ou l 'état du marché du 
travail ne permettrait pas, dans certaines 
périodes, dans certaines régions, et pour 
certaines professions, de trouver un emploi aux 
émigrants et aux ouvriers frontaliers venant 
individuellement et spontanément chercher du 
travail, la Haute Partie Contractante intéressée 
en avertirait immédiatement, par voie diplo
matique, l 'autre Partie, afin de mettre celle-ci 
à même de faire Ie nécessaire. 

§ 2. Au cas ou l'une des Hautes Parties 
Contractantes jugerait nécessaire d 'appliquer 
des mesures restrictives aux travailleurs en 
cause, elle s'engage à n'appliquer ces mesures 
aux r essortissants de l'autre Partie, qu'après 
avoir ouvert avec cette dernière , des négoci 
ations tendant à limiter autant que possible Ie 
préjudice qui pourrait résulter desdites mesures. 

Art. 15. Sous les réserves prévues aux §§ 4 
et 5 de l ' article 6 de la section I de la présente 
convention, les travailleurs de l'une des Hautes 
Parties Contractantes auront, sur Ie territoire 
de l'autre Partie, les mêmes droits et avantages 
que les nationaux, en ce qui concerne l 'acqui
sition, la possession, l 'affermage et la disposition, 
à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens 
immeubles et notamment de la petite propriété 
rurale et urbaine. Toutefois, ils ne pourront 
bénéficier des primes ou avantages qui seraient 
accordés, sur Ie dit territoire, aux constructeurs 
et acheteurs d ' habitations à bon marché. 

Art. 16. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes bénéficieront, sur 
Ie territoire de l 'autre Partie, des subventions 
aux caisses mutuelles de secours contre Ie 
chómage, des secours publics de chómage et des 
institutions publiques d'assistance par Ie travail, 
dans les m êmes conditions que Jes nationaux. 

Art. 17. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes jouirront, sur Ie 
territoire de l 'autre Partie, de l'égalité de 
traitement avec les ressortissants du pays, .en 
tout ce qui concerne l'application des lois-régle
mentant les conditions du travail et assurant 
l ' hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Art. 18. § 1. Les travailleurs frontaliers 
nationaux des deux pays, c'est-à-dire ceux qui 
travaillent dans des établissements industriels, 
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commerciaux ou agricoles, sis dans un des deux 
pays, tout en conservant leur domicile dans 
l'autre ou ils rentrent chaqne jour ou chaaue 
semaine, sont soumis anx formalités mention
nées ei-après : 

A. Le travailleur frontalier devra se munir, 
auprès du bourgmestre de la commune de sou 
domicile, d 'une carte d 'identité qui lui sera 
délivrée par celui-ci sur Ie vu : 

10) d 'un certificat de bonne vie et de bonnes 
moeurs; 

2°) d 'un certificat du chef de l'établissement 
qui l 'emploie ou qui s'engage à l'employer, ce 
certificat devant être visé par Ie Fonds inter
communal de chómage beige compétent, s'il 
s'agit d'un établissement situé en Belgique, et 
par la Bourse du travail néerlandaise compé
tente, s'il s'agit d'un établissement situé dans 
les Pays-Bas. 6 

B. Le travailleur frontalier devra faire 
ensuite viser sa carte d'identité, dans les huit 
jours, suivant les cas, par ]edit Fonds inter
communal de chómage ou par ladite Bourse 
du travail. 

§ 2. La carte d'identité délivrée en vertu dela 
présente convention, sera valable pour deux ans. 

Art. 19. § 1. Les cartes de tra vailleurs 
frontaliers seront délivrées et visées gratuite. 
ment. 

§ 2. Les cartes des travailleurs frontaliers 
de l ' une des Hautes Parties Contractantes qui 
justifieront par un certificat de leur employeur 
qu ' ils étaient occupés, au moment de la signa
ture de la présente convention, dans un établis
sement industrie!, commercial ou agricole, 
établi sur Ie territoire de l 'antre Partie, seront 
visées de droi t. 

Art. 20. § 1. En cas de délit commis par 
Ie portenr d 'une carte de travailleur frontalier, 
les administrations compétentes de l'une ou 
de l'autre Haute Partie Contractante lui 
retireront ladite carte. 

§ 2. Les cartes retirées seront renvoyées à 
la Partie qui les a délivrées, en indiquant Ie 
motif du retrait. 

Art. 21. Les administrations compétentes 
de deux pays arrêteront, d 'un commun accord, 
les mesures de détail et d ' ordre nécessaires 
pour l'exécution des dispositions de la présente 
convention, qui nécessitent la coopération de 
leurs services. Elles détermineront également les 
cas et les conditions dans lesquels les services 
correspondront directement entre eux. 

SECTION III. 

Dispositions diverses communes aux deux 
premières sections. 

Art. 22. Le bénéfice des faveurs que l ' une 
des Hautes Parties Contractantes aurait accordé 
ou accorderait à un pays tiers, en vertu d'une 
union économique, ne pourra être réclamé par 
l 'autre Partie du chef de la présente convention. 

Art. 23. La présente convention ne s'appli
quera qu'aux territoires européens des Hautes 
Parties Contractantes. 

Art. 24. Tout différend sur l 'interprétation, 
l'application ou l'exécution de la présente 
convention, qui n'aura pu être résolu entre 
les Hautes Parties Contractantes par la voie 
diplomatique, sera soumis à Ia Cour Permanente 
de Justice Internationale. 
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Art. 25. La présente convention est rédigée 
en langues née~landaise et française, les deux 
textes fa1sant egalement foi. Elle sera ratifiée 
et les instruments de ratification en seront 
échangés à Bruxelles, aussitót que faire se 
pourra. 

Elle entrera en vigueur trente jours après 
l 'échange des ratifications. 

Elle pourra être dénoncée à toute époque 
moyennant un pré-avis d'un an. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente convention et y 
ont apposé leurs cachets. 

Fait en double à Genève, le 20 février 1933. 

(L.S .)B ee l aerts van Blokland. 
(L.S.) P au l Hymans. 

Ministère des Affaires Etrangères 
et du Commerce Extérieur. 

Direction Générale C, 2e section, 
5e bureau. 

N°. 76. 600/41. 

Bruxelles, le 7 janvier 1936. 

Monsieur Ie Chargé d'Affaires, 

A l 'effet de préciser la portée de l 'article 2, 
§ I er de la Convention belgo-néerlandaise 
d'établissement et de travail, signée à Genève 
le 20 février 1933 et dont ! 'échange des ratifi'. 
cations a eulieu en date de ce jour, j'ail'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence 
que le Gouvernement beige est disposé à ne pas 
s'opposer à l 'application aux ressortissants 
belges établis au Pays-Bas, des dispositions de 
la législation néerlandaise réglementant l 'exer
cice indé?endant de professions et d ' industries 
par des etrangers. 

En conséquence, les ressortissants belges 
?ourront être astreints comme tous autres 
etrangers à solliciter aux Pays-Bas une auto. 
risation préalable pour l 'exercice de profess ions 
ou d ' industries indépendantes. 

J 'ajoute que Ie Gouvernement bel~e estirne 
qu'à t itre de réciprocité, les sujets neerlandais 
établis en Belgique pourront être soumis, dans 
les m êmes conditions, aux dispositions qui 
seraient prises en Belgique en vue de soumettre 
à réglementation l 'exercice indépendant dans 
le Royaume, d 'une profession ou d 'une industrie 
par des étrangers ressortissants de pays avec 
lesquels la Belgique n 'est pas liée par un traité 
d 'union économique. 
. Veuillez agréer, Monsieur Ie Chargé d 'Affaires, 

l 'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

L e Ministre des Affaires Etrangères et du 
Commerce Extérieur, 
P. v a n Z e e I a n d. 

Monsieur le Jonkheer van L e n nep, 
Chargé d'Affaires des Pays-Bas, 

Bruxelles. 
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Légation des Pays-Bas. 

N°. 8. 
Bruxelles , le 7 janvier 1936. 

Monsieur Ie Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre 
que Votre Excellence a bien voulu m'adresser 
en date de ce jour en vue de signaler que Ie 
~o~ver1;1ement beige ne s'opposerait pas 
a I applicat10n aux ressort!ssants belg~s établis 
a~x Pays'.Bas 1es d1spos1t10~s de la legislation 
neerlanda1se reglementant 1 exercice indépen
dant de professions et d'industries par des 
étrangers. 

En conséquence, les ressortissants belges 
?ourront être astreints, comme tous autres 
etral!gers ~ solliciter aux P ays-Bas, une auto. 
n sat10n prealable pour l 'exercice de professions 
ou d'industries indépendantes. 

J 'ajoute que mon Gouvernement se rallie à 
l_'av!s du Go~v~rne~~nt beige_ suiva,nt lequel 
a titre de rec1proc1te les suiets neerlandais 
établis en Belgique, pourraient être soumis dans 
les mêmes conditions aux dispositions qui 
seraient prises en Belgique, en vue de soumettre 
à réglementation l 'exercice indépendant dans 
le Royaume d'une profession ou d'une industrie 
par des étrangers ressortissants de pays avec 
lesquels la Belg1que n 'est pas liée par un traité 
d'union économique. 

J e saisis cette occasion de vous réitérer 
Monsieur Ie Ministre, l ' assurance de ma plu~ 
haute considération. 

W. F. v a n L e n n ep. 

Son Excellence 
Monsieur Pa ul van Z ee land 
Premier JJf inistre, 
JJ.f inistre des Affaires Etrangères 
et du Commerce Extérieur, 

Bruxelles. 

PROTOCOLE. 

Au moment de procéder à l 'échanae des 
ra~ifications sur la présente Convention° d 'éta. 
bhsse_me~t et de travail, les représentants 
souss1gnes des P ays-Bas et de la Belgique 
déclarent, au nom de leurs Gouvernements 
respectifs, que Ie principe de l'égalité des 
salaires énoncé à l 'article 12 de la dite Con 
vention s'applique aussi bien aux travailleurs 
frontaliers qu'aux travailleurs résidents ; ils 
reco1:1-lla1ssen t au surplus, pour a uta nt q u e de 
besom, <J.Ue ! 'ensemble des dispositions prévues 
aux articles 11, 13, 14 et 17 de ladite Conven. 
tion, doivent s'appliquer indifféremment à ces 
deux catégories d 'ouvriers. 

Fait en double à Bruxelles , le,7 janvier 1936 . 

Le Premier Ministre 
JJf inistre des Affaires Etra'ngères 

et du Commerce Extérieur, 
P. v a n Z e e I a n tl. 

(L. S.) 

Le Chargé d'Affaires des Pays-Bas 
à Bruxelles, 

W. F. van L enne p. 
(L.S.) 
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VERTALING. 

llfinisterie van Buitenlandsche Zaken 
en van B1;1itenlandschen H andel. 

Algemeene Directie C, 2e afdeeling, 
5e Bureau. 

No. 76.600/41. 

Brussel, 7 Januari 1936. 

Mij nheer de Zaakgelast igde , 

Ter nadere omschrijving van de str ekking 
van artikel 2, § 1, van het op 20 F ebruari 1933 
te Genève onder teekende Belgisch-Neder
landsche vest igings - en arbeidsverdrag, waarvan 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden 
heden heeft plaat s gehad, heb ik de eer te Uwer 
kennis t e brengen, dat de Belgische R egeering 
bereid is zich niet t e verzetten t egen de toe
passing op de in Nederland gevestigde Belgische 
onderdanen van de bepalingen der Nederland
sche wetgeving, regelende de zelfstandige 
uitoefening van beroepen en b edrijven door 
vreemdelingen . · 

Dientengevolge zullen de Belgische onder 
danen, evenal alle andere vreemdelingen, 
kunnen worden verplicht in Nederland eene 
voorafgaande vergunning a-an te vragen voor de 
uitoefening van zelfs tandige beroepen of 
bedrij ven . 

I k voeg hieraan t oe, da t de Belgische R egee
ring van oordeel is, dat uit een oogpunt van 
wederkeerigheid de in België gevestigde eder
landsche onderdanen in dezelfde omstandig
heden zullen kunnen worden onderworpen aan 
de voorschriften , welke in België mochten 
worden uitgeva-ardigd tot regeling van de 
zelfstandige uitoefening in het Koninkrijk van 
een beroep of een bedrijf door vreemdelingen, 
die onderdanen zijn van landen, waarmede 
België niet door een economisch -unieverdrag 
is ver bonden. 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, 1e ver
zekering mijner meest bijzondere achtrng te. 
aanvaarden. 

De JJ1 inister van Buitenlandsche Zaken 
en van Buitenlandschen Handel, 

P a u l v a n Z ee l a nd. 

den Heer J onkheer W . .F. va n L e n n e p, 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Brussel. 

Gezantschap der Nederlanden. 

N°. 8. 
Brusse l , 7 J anuari 1936. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer de ontvangst te ber ichten van 
den brief, dien Uwe Excellentie heden tot mij 
heeft willen richten, t en einde ~ j te doen wet en, 
dat de Belgische Regeering zich n iet zou ver
zetten t egen de toepassing op de in Nederland 
gevestigde Belgische onderdanen van de bepa
lingen der Nederlandsche wetgeving, regelende 
de zelfstandige uitoefening van beroepen en 
bedrijven d oor vreemdelingen . 

Dientengevolge zullen de Belgische onder -
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danen, evenals alle andere vreemdelingen , 
kunnen worden verplicht in Nederland eene 
voorafgaande vergunning aan t e vragen voor 
de uitoefening van zelfstandige beroepen of 
bedrijven. 

Ik voeg hieraan t oe, dat mijne R egeering 
zich vereenigt met het oordeel der Belgische 
Regeering ingevolge hetwelk ui t een oogpunt 
van wederkeerigheid de in België gevestigde 
Nederlandsche onderdanen in dezelfde omstan
digheden zouden kunnen worden onderworpen 
aan de voorschriften, welke in België mochten 
worden uitgevaardigd tot regeling van de zelf. 
standige uitoefening in het Koninkrijk van een 
beroep of bedrijf door vreemdelingen , die 
onderdanen zijn van landen, waarmede België 
niet door een economisch-unieverdrag is ver 
bonden . 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Mijnheer de Minist er, Om U de verzekering 
mijner meest e hoogachting t e hernieuwen. 

W. F. v a n L e n n e p . 

Zijner Excellentie 
den Heer P au l van Z ee l a nd 
Eerste Minister, Minister van Buitenlandsche 
Zaken en van Buitenlandsclien Handel 

te Brussel. 

PROTOCOL. 

Ter gelegenheid van de uitwisseling der 
bekrachtigingsoorkonden van het onderhavige 
Vestigings- en arbeidsverdrag, verklaren de 
ondergeteekenden, . ver tegenwoordigers van 
Nederland en België, namens hunne weder
zijdsche R egeer ingen , da t het beginsel van 
gelükheid van loon, hetwelk vervat is in 
artikel 12 van genoemd verdrag, evenzeer van 
toepa-ssing is op de grensarbeiders als op de 
gevestigde arbeiders ; zij erkennen bovendien 
voor zooveel noodig, dat het geheel der bepa
lingen, verva t in de ar t ikelen 11, 13, 14 en 17 
van genoemd verdrag, moet worden t oegepast 
op onverschillig welke van deze twee cate
gorieën van arbeiders. 

Gedaan t e Brussel, in tweevoud, den 7den 
J anuari 1936. 

s. 84. 

De Eerste M inister, 
Minister van Buitenlandsche Zaken 

en van Buitenlandschen Handel, 
P. v a n Z e e l a n d. 

(L.S.) 

De Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Brussel, 

W. F. v a n L e n n e p. 
(L.S.) 

24 J amtari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 29 Januari 1934 t e Montevideo tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
R epubliek Uruguay gesloten verdrag van 
handel en scheepvaart met bijbehoorend 
slotprotocol. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 27 Juni 1935 (Staatsblad 

n°. 368) tot goedkeuring van het op 29 J a. 
n uari 1934 t e M ontevideo t usschen het K onink -
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rijk der Nederlanden en de Republiek Uruguay 
gesloten verdrag van handel en scheepvaart 
met bij behoorend lotprotocol, van welk verdrag 
en protocol een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag met bijbehoorend slotprotocol 
op 15 J anuari 1936 te JJ!ontevideo zijn uit
gewisseld ; 

Overwegende mede, dat het verdrag overeen
komstig artikel 8, voor het Rijk in Eitropa zal 
in werking treden op 30 J anuari 1936 en voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao op 
15 April 1936 ; 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2l sten J a
nua,ri 1936, Directie van het Protocol, n°. 1956 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag met protocol, alsmede 

de vertaling daarvan, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het S ta.ats
blad. 

Onze llfinisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 24sten J anuari 1936. 
WILHELMINA. 

De J',f inister van Buitenlandsche Zaken, 
De G r aeff. 

( Uitgeg. 30 Januari 1936.) 

VERTALING. 

Verdrag van handel en schee))vaart tns 
schen het Koninkrijk 1lcr Nc1lerlamlen en 

de Oostelijke Rel)ubllek Uruguay. 

Hare Majesteit de K oningin der Nederlanden 
en Zijne Excellentie de President der Oostelijke 
R epubliek Uruguay, gelijkelijk bezield met den 
wensch, de vriendschapsbanden, die _ eder
land en Uruguay verbinden, nauwer aan te 
ha len, en met het verlangen , de handels- en 
scheepvaartbetrekkingen tusschen de beide 
landen te versterken en uit te breiden, hebben 
besloten een verdrag van handel en scheep
vaart te sluiten en hebben te dien einde hunne 
wederzijdsche gevolmachtigden benoemd, te 
weten: 

Zijne Excellentie de President van de Ooste
lijke Republiek Uruguay ; 

den H eer Doctor Alberto l\fané, Zijn Minister 
van Buitenlandsche Betrekkingen ; 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den heer Petrus Ephrem Teppema, Haren 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister t e Montevideo; 

die, na elkander mededeeling te hebben 
gedaan van hunne volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, over 
de volgende artikelen tot overeenstemming 
zijn gekomen : 

Art. 1. De Hooge VerdragsJujtende Partijen 
komen overeen, elkander wederkeerig de 
onvoorwaardelijke en onbeperkte behandeling 
als meestbegunstigde natie toe te kennen voor 
alles wat betreft de douanerechten en alle 
bijkogiende rechten, de wijze van heffing der 

1 Zie voor de Fransche tekst van het verdrag 
S taatsblad 1935, n°. 368. 
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rechten, zoomede voor de classificatie en de 
interpretatie van de tarieven en voor de regels, 
formaliteiten en heffingen, waaraan de inklaring 
zou kunnen worden onderworpen. 

Art. 2. Bijgevolg zullen t e bovengenoemder 
zake de voortbrengselen van den bodem of van 
de rnjverheid van een der Verdragsluitende 
Partijen bij hunnen invoer in het andere land 
op geenerlei wijze onderworpen worden aan 
andere of hoogere rechten, belastingen of 
heffingen, noch aan andere of drukkender voor
schriften en formaliteiten dan waaraan gelijke 
of gelijksoortige voortbrengselen van eenig 
derde land onderworpen zijn of zullen worden. 

Art. 3. Insgelijks zullen te bovengenoemder 
zake de voortbren~selen van den bodem of 
van de rujverheid, mtgevoerd uit het gebied van 
een der Verdragsluitende Partijen en bestemd 
voor het gebied van de andere Partij , niet 
onderworpen worden aan andere of hoogere 
rechten, belastingen of heffingen, noch aan 
andere of drukkender voorschriften of forma
liteiten, dan waaraan gelijke voortbrengselen, 
bestemd voor het gebied van eenig derde land 
onderworpen zijn of zullen worden. 

Art. 4. Alle voordeelen, gunsten, voorrechten 
en vrijdommen, die te bovengenoem.der zake 
door een der beide Verdragsluitende Partij en 
verleend zijn of in de toekomst verleend zullen 
worden aan voortbrengselen van den bodem of 
van de rujverheid van oorsprong uit eenig 
ander land of bestemd voor het gebied van 
eenig ander land, zullen onmiddellijk en zonder 
compensatie worden toegepast op de gelijke of 
gelijksoortige producten van oorsprong uit de 
andere Verdragslui tende Partij of bestemd voor 
het gebied van die Partij . 

Art. 5. Van de ~unsten, welke in de vooraf
gaande artikelen zijn neergelegd, zijn evenwel 
uitgezonderd de gunsten, welke thans verleend 
zijn of die later verleend zouden kunnen worden 
aan buurstaten ten einde het grensverkeer te 
vergemakkelijken, dat zich in het algemeen niet 
verder zal uitstrekken dan 15 K .M. aan weers
zijden van de grens, alsmede die gunsten, welke 
voortspruiten uit een tolunie, welke door een 
der Verdragsluitende Par tijen reeds gesloten is 
of in de toekomst gesloten zou kunnen worden. 

Art. 6. Eveneens zijn ui tgezonderd de 
gunsten , welke thans verleend zijn of die later 
verleend zouden kunnen worden door een der 
Verdragsluitende Partijen aan buurstaten voor 
de voortbrengselen van hnn bodem, of industrie. 

Art. 7. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal aan de scheepvaart van de andere 
in elk opzicht een even gunstige behandeling 
verleenen als aan de scheepvaart van de meest
begunstigde natie. 

Van laatstgenoemde bepaling is uitgezonderd 
de kustvaart van Nederlandsch -Indië, Suri
name en Curaçao, welke materie bij uitsluiting 
onderworpen blijft aan de wetten en regle
menten, welke in d ie gebieden van kracht zijn. 

Art. 8. Het onderhavig verdrag zal gera
tificeerd worden en de ra tificatieoorkonde n 
zullen zoo spoedig mogelijk worden uitgewisseld 
t e Montevideo. Het zal in werking trt:den 
vijftien dagen na de uitwisseling der ratificatie
oorkonden, met dien ver tande, dat het , voor 
wat betreft Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao, in werking zal treden drie maanden 
na genoemde uitwisseling. 
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Art. 9. H et verdrag wordt gesloten voor den 
tijd van één jaar, te r ekenen van den dag af, 
waarop het in werking treedt. 

Niettemin zal het, indien het niet drie maan
den vóór den afloop van dien t ermijn zal zijn 
opgezegd, worden beschouwd als voor onbe
paalden tijd te zijn verlengd. In dat geval zal 
het te allen tijde opgezegd kunnen worden met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
drie maanden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
Gevolmachtigden het onderhavige verdrag 
hebben geteekend, in t weevoud , in de Fransche 
taal, en er hunne zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te Montevideo, den negen en twintig
sten Januari negentienhonderd vier en dertig. 

P . E. T e p p e ma. (L. s1. 
M a n é. (L.S.) 

Slotprotocol. 

Op het oogenblik van de onderteekening van 
het onderhavige verdrag tusschen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Oostelijke 
Republiek Uruguay, zil'n de Gevolmachtigden 
over de volgende bepa ingen tot overeenstem
ming gekomen, welke een integreerend deel 
zullen uitmaken van het verdrag zelf : 

H et is wel verstaan, dat voor alles wat de 
verstrekking van deviezen betreft, het K onink
rijk der Nederlanden en de Oostelijke Republiek 
Uruguay elkander wederzijds de onvoorwaarde
lijke en onbeperkte behandeling als meest
begunstigde natie zullen verleenen met uit
zondering van de voorkeursbehandeling , welke 
Uruguay op dit gebied heeft toegekend of in de 
toekomst zal toekennen aan de Staten van 
Zuid-Amerika. 

Ad art. 6. Het is wel verstaan, da t de uit
zondering voor de buurstaten voor wat betreft 
Uruguay, van toepassing is op Argentinië, 
Bolivia, Brazilië en Paraguay. 

Te r oorkonde waarvan de behoorlijk gemach
tigde Vertegenwoordigers der wederzijdsche 
landen het onderhavige Protocol t e Montevideo 
hebben geteekend op negen en twintig J anuari 
negentienhonderd vier en dertig. 

P . E . T e p p e m a. A. M a n é. 

s. 85. 

28 Januari 1936. BE 'LUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Londen en den waarnemend Staatssecretaris 
voor de Buitenlandsche Zaken van Zijne 
Britsche Majesteit gewisselde nota's dd. 
31 December 1934, houdende eene overeen
komst tot verlenging van den duur van 
de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen de 
Nederlandsche Regeering voor N e,derlarul 
en Nederlandsch-Indië eenerzijds en de 
R egeeringen van Groot-Britannië en Noord
I erland en van Britsch-lndië (India ) 
anderzijds gesloten overeenkomst, met 
bijlage en protocol, nopens het beheer van 
het quarantaine-station te Kamaran(Staats
blad 1927, n°. 282). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 31 December 1935 (Staats

blad n°. 832), houden goededkeuring van de 
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verlenging bij notawisseling van 31 December 
1934 van den duur van de op 19 Juni 1926 te 
Parijs tusschen de Nederlandsche Regeering 
voor Nederland en Nederlandsch-lndië eenerzijds 
en de R egeeringen van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland en van I ndië anderzijds gesloten 
overeenkomst, met bijlage en protocol, nopens 
het beheer van het quarantaine-station te 
K amaran, bevestigd bij nota's dd. 22 Juli en 
14 Augus_tus 1926, gewisseld tusschen Onzen 
Gezant te Londen en den Staatssecretaris voor 
de Buitenlandsche Zaken van Zijne Britsche 
Majesteit, van welke eerstgenoemde nota's een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde overeenkomst 
tot verlenging van de overeenkomst van 19 Juni 
1926 op 1 J anuari 1935 voor Nederland en 
Nederlandsch-lndië is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Januari 
1936, Directie van het Protocol, nr. 2836 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Depar tementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

(Uitgeg. 7 F ebruari 1936.) 

N°. E . 7665/2078/25. 

Sir, 

Foreign Office, S. W.I. 
31st December 1934. 

I have the honour to inform you that His 
Majesty's Government in the United Kingdom 
and the Government of India propose a a 
provisional arrangement that the Kamaran 
Quarantine Agreement of 1926 should be 
renewed as from the 1st J anuary 1935 for an 
indefinite period, subject to one year 's notice of 
denunciation by either side. 

2. If the Netherlands Government are 
willing to renew the Agreement under the 
foregoing conditions, I have the honour to 
suggest that the present note and your reply 
to this effect be regarded as constituting a 
forma! agreement for this purpose. 

I have the honour to be, with t he highest 
consideration , 

Sir, 
Your obedient Servant, 

(In the absence of the Secretary of State) 
(s.) G. W. Rende 1. 

Jhr. R. d e M a r e es va n w i n de re n, 
G.G. V.O., etc., etc., etc. 

Netberland Legation. 
N°. 1819. 

London, 31st December 1934. 
Sir, 

I have the honour to inform you that the 
Netherland Government are willing that, as 
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proposed in your note N°. E 7665/2078/25, 
of today's date, the Kamaran Quarantine 
Agreement of 1926 should, as a provisional 
arrangement, be renewed as from the 1st Janu
ary 1935 for an indefinite period, subject to 
one year's notice of denunciation by either side. 

2. The Netherland Government agree that 
the present note and your note of today's date 
under reply should be regarded as constituting 
a forma! agreement for this purpose. 

I have the honour to remain, with the highest 
consideration, 

Sir, 
Your obedient Servant, 

(s.) R. de M a r e es van S winder en. 

'l'he Right Howurable 
Sir John S i m on, G.C.S.I., K .O. V.O., 
JJf.P., etc., etc. , etc. 

VERTALING. 

No. E. /7665/2078/25. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken, S.W.I. 
31 December 1934. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer U mede te deelen, dat Zijner 

M;ajes_tei ts Regeering _in het Vere~nigd Ko
ninkr1Jk en ·de Regeermg van Indie als voor
loopige regeling voorstellen om de K amaran
quarantaine-overeenkomst van 1926 te ver
nieuwen van 1 Januari 1935 af voor een on
bepaalden tijd, behoudens kennisgeving een jaar 
te voren van opzegging door een van beid,e 
partijen. 

2. Indien de Nederlandsche R egeering 
bereid is de overeenkomst onder de voorgaande 
voorwaarden te vernieuwen, heb ik de eer voor 
te stellen, dat deze nota en Uw antwoord in 
dezen zin beschouwd zullen worden eene for
meele overeenkomst voor dit doel uit te maken. 

Ik heb de eer te zijn, met de meeste hoog
achting, 

Mijnheer, 
Uw dienstwillige dienaar, 

(bij afwezigheid van den Staatssecretaris) 
(w.g.) G. W. Rend e !. 

J onkheer R. d e Mare es van 
S wind e r e n, G.G. V.O., 

enz., enz., enz., 

Gezantschap der Nederlanden. 
No. 1819. 

Londen, 31 December 1934. 

Mijnheer, 
Ik heb de.eer U mede te deelen, dat de Neder

landsche Regeering bereid is om, als voorgesteld 
in Uwe nota 0 • E 7665/2078/25 van heden, 
de Kamaran-quarantaine-overeenkomst van 
1926, als voorloopige regeling, te vernieuwen 
van 1 J·anuari 1935 af, voor een onbepaalden 
tijd , behoudens kennisgeving een j_aar te vo_ren 
van opzegging door een van beide partJJen. 

2. De Nederlandsche Regeering stemt er 
mede in, dat deze nota en Uwe nota van heden, 
welke hierbij beantwoord wordt, beschouwd 
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worden eene formeele overeenkomst voor dit 
doel uit te maken. 

Ik heb de eer te verblijven, met de meeste 
hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw dienstwillige dienaar, 

(w.g.) R. de Ma-rees van S winder e n. 

The Right Honourable 
Sir John Simon, G.C.S.I ., K.O. V.O., 
JJI.P., enz., enz., enz. 

s. 86. 

11 F ebr-uari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 26 April 1934 te Rome gesloten inter
nationaal verdrag tot het brengen van 
eenheid in de methoden van monster
neming en van scheikundig onderzoek van 
kaa~, met bijbehoorende protocollen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 28 ovember 1935 

(Staatsblad n°. 677), tot goedkeuring van het 
op 26 April 1934 te Rome gesloten verdrag tot 
het brengen van eenheid in de methoden van 
monsterneming en van scheikundig onderzoek 
van kaas, met bijbehoorende protocollen, van 
welk verdrag en welke protocollen een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag dom: Ons 
is bekrachtigd en Onze akte van bekracht1gmg 
op 31 Januad 1936 te Rome in de archieven van 
de Italiaansche Regeering is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
landen reeds tevoren hunne akten van bekrach
tiging van bedoeld verdrag hebben neder
gelegd, te weten : België, Finland, Frankrijk, 
Italië, Noorwegen en Zwitserland; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 10, op 31 Juli 1936 voor 
het Rijk in Euro'JXl, zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Februari 
1936, Directie van het Protocol, n°. 4284 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, met bijbehoorende 

protocollen, alsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekend maken door de plaatsing van dit 
Be luit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

! gis, den llden Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De lJf inister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uitgeg. 3 Maart 1936.) 

VERTALING. 

Intern ationaal verdrag· tot het breng·en van 
eenheid Ju de methoden van monster

nem in g en van scbelkun11lg onder
zoek van kaas. Rome 26 April 1394. 

De President van het Duitsche Rijk; Zijne 
Majesteit de Koning der Belgen; Zijne Majesteit 

1 Zie voor de Fransche tekst van het verdrag 
Staatsblad 1935 n°. 677. 
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de K oning van Denemarken ; de President der ' 
Fransche R epubliek ; de President der H el
leensche R epubliek; Zijne Doorluchtige H oog
heid de Regent van het Koninkrijk H ongarije; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië; Zijne 
Majesteit de Koning van Noorwegen; Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden ; Zijne 
Hoogheid de Bey van Tunis ; Zjjne Majesteit 
de Koning van Zweden ; de Bondsraad van den 
Zwitserschen Bond; de President der Republiek 
Tsjechoslowalcije; Zijne Majesteit de Koning 
van Zuidslavië; 

van oordeel zijnde, dat het wenschelijk is 
eenheid te brengen in de methoden van monster
neming en van scheikundig onderzoek van kaas, 
met het doel geschillen, welke zich in den inter
nationalen kaashandel dienaangaande mochten 
voordoen, uit dçn weg te ruimen en eventueel 
t e vereffenen en met het oog hierop het nut 
eener nauwere samenwerking erkend hebbende, 
hebben besloten een verdrag te sluiten en hebben 
als hunne gevolmachtigden aangewezen, te 
weten : 

de President van het D uitsche Rijk : 
Prof. Dr. Anton Fehr, oud-Minister ; 
Dr. Karl August Wegener, raadadviseur. 

Zijne 11faiesteit de K oning der B elgen : 
den heer Pierre Wauters , directeur-generaal 

aan het Ministerie van Landbouw. 
Zijne llfaiesteit de K oning van Dene

marken : 
den heer .Hubert Wichfeld, gezantschapsraad 

aan het Deenscbe Gezantschap te Rome. 
de President der Fransche R epubliek : 

den beer Louis-Dop, lid van de Academie van 
Landbouw in Frankrijk, gedelegeerde van 
F rankrijk en van de Fransche Koloniën, onder
voorzitter van het Permanent-Comité van het 
Internationaal Landbouw-Instituut; 

den heer Eugène Vitoux, adjunct-directeur 
van het Centraal Laboratorium van het Mi
nisterie van Landbouw. 

de President der H elleensche R epubliek: 
Zijne Excellentie den heer Pierre Metaxas, 

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Mi
nister der Helleensche R epubliek bij Zijne 
Majesteit den K oning van Italië. 

Z ijne Doórlichtige Hoogheid de R egent 
van het K oninkrijk Hongarije : 

den heer Tibor de Pechy, raadadviseur aan 
het Koninklijk Ministerie van Landbouw ; 

den heer I van Mesterkovits, hoofdinspecteur 
van den Landbouw. 

Zijne .11fajesteit de Koning van Italië: 
Dr. Guido egre, consul-generaal van Zijne 

Majesteit den Koning van Ita lië, hoofdambte
naar bij de Generale Directie van Economische 
Zaken van het Koninklijk Ministerie van 
BuitenJandsche Zaken ; 

Prof. Bartolo Maymone, directeur van het 
Koninklijk Zoötechnisch Instituut te Rome; 

Prof. Giulio Dalla Torre, dfrecteur van het 
Koninklijk Instituut voor K aas bereiding te 
Caserte. 

Zijne Majesteit de Koning van Noor
wegen : 

den heer J ohannes Irgen , buitengewoon 
Gezant en gevolmachtigd Minister van Noor 
wegen bij Zijne Majesteit den Koning van 
Italië. 
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Hare Majesteit de K oningin der Neder
landen: 

den heer A. J. waving, raadadviseur aan het 
Departement van Economische Zaken; 

den heer J . J. L. van Rijn, vertegenwoordiger 
van Nederland in het Permanent Comité van 
het In ternationaal Landbouw-Instituut. 

Zijne Hoogheid de B ey van Tunis : 
den heer Louis-Dop voornoemd.; 
den heer Eugène Vitoux voornoemd. 

Zijne Majesteit de Koning van Z weden: 
den heer Bo Henrik van Stockenstroem, oud

Minister, voorzitter van het Zweedsche Natio
nale Genootschap voor Zuivelbereiding. 

de Bondsraad van den Z witserschen B ond : 
Prof. Dr. Robert Burri, directeur van het 

Instituut voor zuivelindustrie en bacteriologie 
te Liebefeld ; . 

Dr. Guido Koestler, adjunct-directeur van 
het Instituut voor zuivelindustrie en bacterio
logie te Liebefeld. 

de P resident van de R epubliek T siecho
slowakije: 

Zijne Excellentie den heer Frantisek Chval
kovsky, buitengewoon Gezant en gevolmach
t i_~d ~iniste~ de~ R epubliek Tsjechoslowalcije 
b1J Z1J ne Maiesteit den K onmg van Itahë; 

den heer J aroslav Dvorak, raadadviseur aan 
het Ministerie van Landbouw. 

Zijne 1lf ajesteit de K oning van Z uidslavië : 
Dr. Lludevit Prohaska, directeur der Zoö

technische afdeeling van het Ministerie van 
Landbouw, 

die, bijeengekomen te Rome in het Inter
nationaal Landbouw-Instituut, daartoe behoor
lijk gemachtigd, het navolgende zijn overeen
gekomen: 

Art. 1. Ten einde de toepa-ssing der in de 
hierna genoemde artikelen 2 en 3, vastgelegde 
grondslagen te verzekeren, verplichten de 
verdragsluitende Partijen zich in hunne ver
ordeningen voorschriften op te nemen betref
fende de monsterneming en het scheikundig 
onderzoek van kaas (vocht- en vetgehalte), t er 
toepassing bij geschillen, welke in den inter
nationalen kaashandel zouden kunnen ont
staan. 

Art. 2. Bij de monsterneming moet rekening 
worden gehouden met de soort van de kaas, 
met hare grootte en met de vastheid van het 
z_uivel. De monsters moeten zoo getrouw moge
hJk de samenstellmg van het voor consumptie 
geschikte gedeelte van de kaas weergeven en 
moeten ~vorden genom_en oyereenkomstig de 
voorschriften, vervat m b1Jlage A. van dit 
verdrag. 

Voorzooveel latere wijzigingen betreft, zal 
de in het hierna genoemde artikel 7 bedoelde 
commis ie, rekening houdende met de van de 
Regeeringen ingekomen inlichtingen , eene nota 
vaststellen , waarin de nieuwe regelingen zijn 
aangegeven, volgens welke de monsterneming 
zal moeten geschieden. 

Art. 3. Het scheikundig onderzoek zal, 
voorzooveel de bepaling van het vochtgehalte 
en die van het vetgehalte betreft, worden uit 
gevoerd volgens de methoden, voorge chreven 
in bijlage · B van dit verdrag. 

De bepalingen van de tweede alinea van het 
voorgaand artikel, zullen toepasselijk zijn in 



1936 

geval van WIJz1gmg van de methoden, voor
geschreven in bijlage B. 

Art. 4. In geval van geschil over den uit leg 
der bepalingen van dit verdrag of van moeilijk
heden van praktischen aard bij de toepassing 
daarvan, zal een der belanghebbende Partijen 
in overeenstemming met de andere Partij, het 
Internationaal Landbouw-Instituut te Rome 
kunnen verzoeken eene poging tot bemiddeling 
te doen en iti laatste instantie de hulp inroepen 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie, nadat alle andere middelen om tot 
overeenstemming te komen, zijn uitgeput. 

Ter bevordering van pogingen tot minnelijke 
schikking zal eene commissie, waarin de belang
hebbende Staten en het Internationaal Land
bouw-Instituut elk één deskundige benoemen, 
het geschil onderzoeken, rekening houdende met 
itlle ter zake dienende documenten en gegevens. 
Deze commissie zal een verslag uitbrengen, 
hetwelk door het Internationaal Landbouw
Instituut ter kennis wordt gebracht van elk der 
belanghebbende landen, onverminderd de vrij 
heid van de Regeeringen tot het doen van 
verdere stappen. 

De belanghebbende Regeeringen ver binden 
•zich gezamenlijk de kosten te dragen van de 
aan de deskundigen toevertrouwde opdracht. 

Art. 5. De landen, die dit verdrag niet 
hebben onderteekend, zullen op hun verzoek 
tot toetreding worden toegelaten. 

De toetreding zal langs diplomatieken weg 
ter kennis worden gebracht, van de Italiaansche 
Regeering en door deze aan de verdragsluitende 
landen en aan het Internationaal Landbouw
Instituut worden medegedeeld. 

Art. 6. Elk verdragsluitend land kan te 
allen tijde aan de Italiaansche Regeering de 
kennisgeving doen toekomen, dat dit verdrag 
toepasselijk is op alle of op een gedeelte van 
zijne koloniën, protectoraten, mandaatlanden, 
gebiedsdeelen aan zijne souvereiniteit of zijn 
gezag onderworpen of op alle gebiedsdeelen 
onder zijne suzereiniteit. Het verdrag zal toe
passelijk zijn op alle in de kennisgeving aan
geduide gebiedsdeelen. Bij gebreke van deze 
kennisgeving zal het verdrag niet op die gebieds 
deelen toepasselijk zijn. 

Art. 7. · Wanneer een verdragsluitend land 
buiten de, in de artikelen 2 en 3 bedoelde, 
gevallen eeni&? wijziging in den tekst der 
bij lagen A. of .t:S. van dit verdrag zou wen chen 
aan te brengen, zal dit daarvan mededeeling 
hebben te doen aan het Internationaal Land
bouw-Instituut. 

Dit laatste zal den tekst der gewenschte 
wijzigingen aan de goedkeuring onderwerpen 
eener commiss ie van vijf deskundigen, aan te 
wijzen door het Instituut na gepleegd overleg 
met de Regeeringen der verdragsluitende landen 
omtrent de personen, die a.angezocht zijn 
daarin zitting te nemen. De leden dezer com
missie zullen om de drie jaren door anderen 
vervangen worden. De commissie zal een door 
de Regeering, welke de wijziging aanvraagt, 
aangewezen deskundige hooren. 

Wanneer de gevraagde wijzigingen door 
genoemde commissie worden goedgekeurd, zal 
het Instituut dit resultaat ter kennis brengen 
van de verdragslui tende landen met het verzoek, 
van hunne instemming binnen zes maanden te 
willen doen blijken. Na het verstrijken van 
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dezen termijn zal ten aanzien van de verdrag
sluitende landen, welke niet hebben geant
woord, worden aangenomen, dat zij met de 
wijziging instemmen. . 

De wijziging wordt van kracht zes maanden 
na den datum van het schrij ven, waarin het 
Internationaal Landbouw-Instituut aan de 
verdragsluitende landen mededeeling zal hebben 
gedaan van de algemeene instemming met de 
voorgestelde wijziging, zooals deze uit de toe
passing van het hiervoren bepaalde voortvloeit. 

Art. 8. Wanneer een verdragsluitend land 
dit verdrag wil opzeggen, hetzij voor zijn 
geheele gebied, hetzij alleen voor alle of voor een 
gedeelte van zijne koloniën, protectoraten, 
bezittingen of gebiedsdeelen bedoeld in artikel 6, 
zal dit land hiervan mededeeling hebben te 
doen aan de Italiaansche Regeering, die zulks 
onmiddellijk ter kennis brengi van de andere 
toegetreden Staten en het Internationaal 
Landbouw-Instituut met bericht van den 
datum, wa.arop zij deze opzegging heeft ont
vangen. 

De opzegging zal slechts gevolg hebben voor 
het land, dat haar heeft gedaan of voor de 
koloniën, protectoraten, bezittingen of gebieds
deelen vermeld in de akte van opzegging en 
zulks. niet vroeger dan één jaar, nadat de 
kennisgeving door de Italiaansche Regeering 
is ontvangen. 

Art. 9. Dit verdrag zal zoo spoedig mogelijk 
worden bekrachtigd en de bekrachtigings
oorkonden zullen worden nedergelegd bij de 
Italiaansche Regeering. 

Van elke bekrachtiging zal door de Itali
aansche Regeering mededeeling worden gedaan 
aan de andere verdragsluitende landen, alsmede 
aan het Internationaal Landbouw-Instituut. 

Art. 10. Elk land zal op het oogenblik van 
de nederlegging van de oorkonde van zijne 
bekrachtiging kunnen verklaren , dat het de 
inwerkingtreding van dit verdrag te zijnen 
opzichte afhankelijk stelt van de toepassing 
van het verdrag door bepaald aangewezen 
landen. 

Dit verdrag wordt van kracht, wanneer het 
door ten minste drie souvereine landen onvoor
waardelijk of onder inmiddels vervulde voor
waarden zal zijn bekrachtigd. 

In dit geval volgt de inwerkingtreding zes 
maanden na den datum der nederlegging van 
de derde bekrachtigingsoorkonde. 

Voor a lle andere bekrachtigende of toe
tredende landen, treedt het verdrag in werking 
zes maanden na de nederlegging van hun 
oorkonde van bekrachtiging of toetreding. 

Ten blijke waarvan de onderscheidene gevol
machtigden dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Rome den zes en twintigsten Apri l 
1934,. i.n één exemplaar, dat za l worden neder
gelegd in de archieven van het Departement van 
Bujtenlandsche Zaken van Italië. Een voor 
eensluidend gewaarmerkt afschrift zal langs 
diplomatieken weg worden gezonden aan elk 
land, hetwelk dit verdrag heeft geteekend. 

Voor Duilscl,/and : 

Voor België : 
Voor Denem.arken: 

Dr. Anton Fehr, a. r. 
Dr. Karl August 

Wegener, a. r. 
Wauters. 
R. Wichfeld, a. r. 
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Voor Frankrijk : 

Voor Griekenland : 
Voor Hongarije : 

Voor Italië : 

Voor Noorwegen : 
Voor Nederland: 

L. D. , a. r. 
E. V., a. r. 
P . Metaxas , a. r. 
Mesterkovits. 
Tibor de P echy. 
Guido Segre. 
Bartolo Maymone. 
Giulio dalla Torre. 
J . Irgens, a. r. 
A. J . Swaving. 
J . J . L . van Rij n. 

Voor 'l'unis: L. D., a. r. 
E. V., a. r. 

Voor Zweden : B.v. Stockenstroem , a.r· 
Voor Zwitserland : Dr. Rob. Burri. 
Voor T sjeclwslowakije : Chvalkovsky, a. r. 

J. Dvorak, a. r. 
Voor Ziiidslavië : Dr. L. Prohaska, a. r. 

BIJLAGE A. 
Monsterneming. 

Bij de monsterneming van kaas dient rekening 
te worden gehouden met de volgende onder
scheidingen : 

L kaas, waarvan de monsterneming geschiedt: 
a) door middel van een boor ; 
b) door het uitsnijden van een sec tor. 

Opmerking. 
a. In het algemeen is het bij kleine kazen 

verkieselijk een sec tor uit te srujden in plaats 
van een boor aan t e wenden. H et ge bruik van 
een boor zal worden t oegepast, wanneer de 
kaas ten minste één maand oud is. 

Voor monsternemingen, waarvoor een boor 
noodzakelijk is, kiest men een boor naar gelang 
van de afmetingen van de kaas. 

1. de boor wordt op 10 à 20 cm van den 
rand, schuins door de kaas ~estoken in de 
richting van het midden biJ V. bij Grana, 
Gorgonzola , E rnmentha l, Gruyère, Ovari (5 kg.) , 
F or t ina , enz. ; 

2. de boor wordt van de eene naar de 
andere zijde door het midden van de kaas 
gestoken , bijv. bij Edammerkaas (gewicht van 
2 kg. of meer}, Provolone, Caciocavallo, enz. ; 

3. de boor wordt vanuit het midden eener 
opstaande zijde horizontaal t ot in het hart 
van de kaas gestoken , bijv. bij Goudsche kaas 
(gewicht van 2 kg. of meer), P ecorino romano, 
Tilsiter, enz. ; 

4. bij kaa , welke in fust of in andere ver 
pakking wordt verzonden, zooals Quarkkaas, 
Brynza, enz., geschiedt de monsterneming 
door de boor inschuine richting van boven naar 
beneden door den geheelen inhoud van fust 
of andere verpakking te steken. 

b. Bij kazen , waarvan een sector moet 
worden genomen, wordt uitgegaan van den 
rand of uit het midden van een der zij den, 
waarna het a ldus bloot gelegde monster onmid
dellijk van de lucht wordt afges loten, bij v. bij 
P ort Salut, Edammer kaas , enz., wanneer deze 
een gewicht hebben van minder dan 2 kg. 

Het gewicht van het monster moet ten minste 
40 gram bedragen. 

Het monster moet onmiddellijk in een goed 
slui tende metalen doos of glazen stopflesch 
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worden gedaan en zoodra mogelijk worden 
onderzocht. 

Indien het •monster niet onmiddellijk in een 
metalen doos of glazen stopflesch kan worden 
gesloten, moet het voorloopig zorgvuldig in 
staniol worden verpakt. 

In geen geval mag het monster in papier of 
in ander absorbeerend materiaal worden ver
pakt, noch daarmede in aanraking worden 
gebracht. 

Nadat ongeveer een cm. van de korst is 
afgenomen, welke - voor het geval een boor 
is gebruikt - vervolgens wordt aangewend 
om het boorgat te sluiten, wordt het monster 
fijngeraspt en met zorg gemengd. 

Bij kaassoorten als Edammer en Goudsche 
kaas wordt alleen de schimmellaag, doch niet 
het korstgedeelte verwijderd. 

Onmiddellijk vóór elk onderzoek wordt het 
monster met zorg gemengd. 

II. Kaassoorten , welke zich voor de boven
beschreven methoden van monsterneming niet 
leenen. 

Bij de zachte kaassoorten (Brie, Camembert 
en dergelijke} , welke zich voor de boven
beschreven wijze van monsterneming niet 
leenen , wordt het monst er genomen door een 
sector van ten minste 50 gram uit t e snijden, 
ten einde na verwijdering van de schimmellaag 
aan de buitenzijde der kaas over 40 gram 
bruikbare kaas te kunnen beschikken. De aldus 
verkregen massa wordt met behulp van een 
spa tel of in een mortier gehomogeniseerd. 

Hetzelfde geldt voor kaas in doosverpakking 
als Gervais, Camembert, Schabziger en der
gelijke. 

IÏI. Bij groote kaasleveringen (per wagon) 
moet de monsterneming zoodanig geschieden, 
da t een goed gemiddelde wordt verkregen, 
maar da t een merkbare waardevermindering 
van de verzonden partij wordt voorkomen. 

T echnische wenken met betrekking to/. de monster-
neming van kaas. 

Bijzondere aandacht zal zijn te schenken 
aan de volgende punten : 

l. Wanneer het groote kazen betreft (zooals 
bij v. Cheddar), moet de boor voldoende lengte 
bezitten om door het midden van de kaas te 
gaan, ten einde zeker te zijn, dat het aldus 
verkregen monster de gemiddelde samenstelling 
van de waar vertegenwoordigt, d . w. z. vanaf 
het buitenste gedeelte tot aan bet midden, 
in plaats van die van het buitenste gedeelte 
a lleen, hetgeen bij het gebrnik van een te korte 
boor het geval zou zijn ; 

2. in geen geval mag het monster verpak t 
worden in papier of in eenig ander a bsor beerend 
ma teriaal, noch mag het daarmede in aanraking 
komen. 

BIJLAGE B. 

S c h e ikundi g ond e rz oe k. 

1. B epaling van het vochtgehalte. 
5 gram van de kaas worden afgewogen in een 

schaaltje met v lakken bodem. 
Wanneer men gereinigd zand gebruikt, 

(hetgeen verplicht is bij zachte kaassoorten) 
moet het monster daar mede voorzichtig worden 
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gemengd met behulp van een medegewogen 
glazen staafje met afgeplat uiteinde. 

Aanbevolen wordt het monster eerst gedu
rende ten minste 16 uur bij kamertemperatuur 
te drogen, zoo mogelijk in vacuo en daarna 
rechtstreeks bij ten minste 105° C. 

Het drogen wordt onder herhaald wegen bij 
korte tusschenpoozen voortgezet tot constant 
gewicht. 

2. Bepaling van het vetgehalte. 
De bepaling van het vetgehalte berust op 

de methode Schmidt-Bondzynski-Ratzlaff. 
Wanneer men niet beschikt over een apparaat, 

met behulp waarvan alle phasen van het 
onderzoek en de totale vetextractie in één en 
hetzelfde toestel kunnen · worden uitgevoerd, 
worden 3 gram kaas afgewogen in een klein 
kolfje van ongeveer 50 cc. 

Na toevoeging van 10 cc. zoutzuur (s.g. 1.125) 
wordt onder voorzichtig omzwenken zacht 
verwarmd, totdat de kaas volledig is opgelost. 

De inhoud van het kolfje wordt quantitatief 
in een mengcylinder overgegoten, waarna het 
kolfje eerst met 10 cc. 96 % alkohol, daarna 
met 25 cc. aethylether en t en slotte met 25 cc. 
petroleumether (kookpunt 400-600 C.) nage
wasschen wordt. 

De waschvloeistoffen worden bij de kaas
oplossing gevoegd, de m,engcylinder wordt na 
elke toevoeging voorzichtig geschud, waarbij er 
voor moet worden gezorgd de cylinder vooraf 
met een met water bevochtigde kurk te sluiten, 
en ten slotte ter volledige afscheiding van de 
etherische vetoplossing ongeveer 2 uren terzijde 
gesteld. 

De heldere etherische vetoplossing wordt nu 
zoo volledig mogelijk (tot ten hoogste 1 cc.) 
afgelaten in een getareerd kolfje; in den meng
cylinder worden nu ongeveer 25 cc. van een 
mengsel van gelijke deelen ether en petroleum
ether gebracht, wederom herhaaldelijk geschud 
en ter volledige afscheiding ongeveer een uur 
terzijde gesteld, waarna de heldere etherische 
oplossing zoover mogelijk in het getareerde 
kolfje afgelaten wordt. Deze manipulatie wordt 
nog eenmaal herhaald. 

De volledige etherische vetoplossing wordt 
hierna afgedestilleerd en het achterblij vende 
vet in een droogstof op ongeveer 102° C. ver
warmd tot constant gewicht. 

Protocol van onderteekenin g·. 

I . 
Bii de onderteekening van dit verdrag legt 

de Italiaanscbe Delegatie de volgende ver
klaring af : ,,H oewel de kaassoorten, vermeld 
in bijlage A, al leen als voorbeeld zijn genoemd, 
stelt de Jta]jaanscbe Delegatie er prijs op in het 
bijzonder te vermelden, dat voor de kaas van 
het type Grana, de monsterneming met de boor 
(Ia) kan worden toegepast voor jonge kaas, 
terwij l voor kaas, welke hard geworden is, de 
monsterneming door uitsnijding van een 
sector (I b) verkieselijk is." 

II. 
Bij de onderteekening van dit verdrag legt 

de Deensche Delegatie de volgende verklaring 
af : ,,De Deensche Regeering is van oordeel, 
dat het zeer moeilijk is algemeene voorschriften 
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aangaande monsterneming en onderzoek van 
kaas vast te s.tellen, welke voor alle gevallen 
en voor alle landen toepasse]jjk zijn. Bijgevolg 
is de Deensche Regeering van meening, dat die 
voorschriften geen deel moeten uitmaken van 
een internationaal verdrag, maar dat men aan 
elk land de zorg moet overlaten deze vast te 
stellen. " 

Voor Duitschland : 

Voor B elgië: 
Voor Denemar¾en: 
Voor Frankrijk: 

Voor G-riekenland : 
Voor Honga.rije: 

Voor 1 talië : 

Voor Noorwegen : 
Voor N ederland : 

Voor Tunis: 

Voor Zweden : 
Voor · Zwitserland : 

Dr. Anton Febr, a. r. 
· Dr. Karl August 

Wegener, a. r. 
Wauters. 
H. Wicbfeld, a. r. 
L. D., a. r. 
E. V., a. r. 
P. Metaxas, a. r. 
Mesterkovits. 
Tibor de Pechy. , 
Guido Segre. 
Bartolo Maymone. 
Giulio Dalla Torre_ 
J . Irgens, a. r. 
A. J. Swaving. 
J. J . L. van Rijn . 
L. D., a. r. 
E. V., a. r. 
B.v. Stockenstroem, a.r. 
Dr. Rob Burri. 

Voor T sjeclwslowakije: Chvalkovsky, a. r. 
J . Dvorak, a. r. 

Voor Zuidslavië : Dr. L. Prohaska, a. r. 

Internationaal Landbouw -In stitu ut. 

De ondergeteekenden Ing. Agr. Waldemar 
Raythe de Queiroz e ilva en Agr. en vétérinair 
Dr . Jorge de Sà Earp, door de R egeering van 
de Republiek der Vereenigde ta ten van 
Brazilië voorzien van behoorlijke opdracht en 
van volmacht tot onderteekening van het 
"Internationaal Verdrag tot het brengen van 
eenheid in de methoden van monsterneming en 
van scheikundig onderzoek van kaas", door 
onvoorziene omstandigheden niet hebbende 
kunnen deelnemen aan de zittingen van de 
desbetreffende conferentie, hebben kennis ge
nomen van het daartoe te Rome op 26 April j.l. 
geteekende verdrag en, dit als met de belangen 
van hun eigen land overeenkomende beschou
wend en geheel daarmede instemmend, onder
teekenen zij het, in overeenstemming met alle 
andere Staten-onderteekenaars, in naam van 
Brazilië, in hoedanigheid van verdragsluitend 
land. 

Dit protocol wordt beschouwd deel ui t te 
maken van bovengenoemd verdrag van 
26 April 1934. 

Rome, 27 April 1934. 
Waldemar Raythe de Queiroz e Silva. 
J orge de Sà Earp. 

Internationaal Landbouw -Instl tuut. 

De ondergeteekende Dr. Lars Arne Alexander 
Romen, door de R egeering van Finland voor
zien van behoorlijke opdracht en van volmacht 
tot onderteekening van het "Internationaal 
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Verdrag tot heit brengen van eenheid in de 
methoden van monsterneming en van schei
kundig onderzoek van kaas", door onvoor
ziene omstandigheden niet hebbende kunnen 
deelnemen aan de zittingen van de desbetref
fende conferentie, heeft kennis genomen van het 
daartoe te Rome op 26 April j.1. geteekencle 
verdrag en di t .als met de belangen van ZIJn 
eigen land overeenkomende beschouwend e~ 
geheel daarmede _instemmend, onderteekent hu 
het in overeenstemming met alle andere Staten
onderteekenaars, in naam van Finland, id 
hoedanigheid van verdragsluitend lann. 

Dit protocol wordt beschouwd deel uit te 
maken van bóvengenoemd verdrag van 26 April 
1934. 

Rome, 27 April 1934. 
Arne Romen. 

s. 87. 

22 Februari 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
Protocol van Genéve van 14 September 
1929, met bijlage , nopens de herziening 
van het Statuut van het P ermanente Hof 
van Internationale Justitie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet -van 14 Juni 1930 (Staatsblad 

ur. 231), houdende goedkeuring van het Proto
col, met bijlage, nopens de herziening van het 
Statuut van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie, aangenomen door de Tiende 
Vergadering van den Volkenbond op 14 Sep
tember 1929, van wèlk Protocol, met bijlage, 
een afdruk en eene vertaling' bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 1 

Overwegende, dat genoemd Protocol, met 
bijlao-e, door Ons is bekrach t igd en dat Onze 
akte" van bekrsichtiging op 8 Augustus 1930 
te Genéve bij den Secretaris-Generaal van den 
Volken bond is nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat voormeld Protocol 
krachtens een besluit van den Raad van den 
Volkenbond van 23 Januari 1936, ter uitvoering 
van eene resolutie van de Vergadrring van den 
Volkenbond van 27 September 1935 op 1 Fe
bruari 1936 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 13den Februari 
1936, Directie van het Protocol, nr. 5412 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd Protocol, met bijlage, alsmede 

de vertaling daarvan te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen t en deze wordt vereischt. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

(Uitgeg. 6 .JVlaart 1936.) 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst van 
het protocol Staatsblad 1930 n°. 231. 1 
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VERTALING. 

P ROTO COL. 

1. De ondergeteekenden, behoorlijk gevol
machtigd, komen overeen , in naam der Regee
ringen die zij vertegenwoordigen, in het Statuut 
van het Permanente H of van Internationale 
Justitie de wijzigingen aan te brengen, die zijn 
aangegeven in de Bijlage van dit Protocol en die 
het voorwerp uitmaken van de resolutie van 
de Vergadering van den Volkenbond van 
14 SeJ;ltember 1929. 

2. Dit Protocol, waarvan de Fransche en de . 
Engelsche tekst beide als authentiek zullen 
gelden , zal ter onderteekening voorgelegd 
worden aan alle Staten, die het l;'rotocol van 
16 December 1920, waaraan is toegevoegd het 
Statuut van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie, geteekend hebben, alsmede 
aan de Vereenigde Staten van Amerika. 

3. Dit Protocol zal worden bekrachtigd. 
De bekracbtigingsoorkonden zullen, zoo moge
lijk, vóór 1 September 1930 worden nedergelegd 
bij den Secretaris-Generaal van den Volken
bond, die daarvan mededeeling zal doen aan de 
Leden van den Bond en aan de Staten vermeld 
in het Aanhanii;sel van het Volkenbondverdrag. 

4 . . Di t Protocol zal op 1 Sep tember 1930 
in werking treden, mits de R aad van den 
Volkenbond er zich van verzekerd zal hebben, 
dat de Leden van den Volkenbond en de Staten 
vermeld in het Aanhangsel van het Volkenbond
verdrag , die het Protocol van 16 December 1920 
hebben bekrachtigd, maar wier bekrachtiging 
van dit Protocol op dien datum nog niet zal zijn 
ontvangen, geen· bezwaar hebben tegen de 
inwerkingtreding van de wijzigingen van het 
Statuut van het Hof, die in de Bijlage van dit 
Protocol zijn aangegeven. 

5. Met ingang van de inwerkingtreding van 
dit Protocol zullen de nieuwe bepalingen deel 
uitmaken van het in 1920 aangenomen Statuut 
en zullen de bepalingen van de oorspronkelijke 
ar t ikelen, die gewijzigd zijn , vervallen. Het is 
wel verstaan, dat het Hof tot 1 J anuar i 1931 
zijn werkzaamheden zal uitoefenen volgens het 
Statuut van 1920. 

6. Met ingang van de inwerkingtreding van 
dit Protocol zal aanvaarding van het Statuut 
steeds beteekenen aanvaarding van het her-
ziene Statuut. · 

7. Ten aanzien van dit Protocol zullen de 
Vereenigde Staten van Amerika in denzelfden 
toestand verkeeren als een Staat, die het 
Protocol van 16 December 1920 beeft be
krachtigd. 

Gedaan te Genève, den veertienden Sep
tember negentienhonderd negen en twintig, 
in een enkel exemplaar, dat zal worden neder 
gelegd in het archief van het Secretariaat van 
den Volkenbond. De Secretaris-Generaal zal 
eensluidend gewaarmerkte afschriften richten 
t ot de Leden van den Volkenbond en tot de 
Staten vermeld in het Aanhangsel van het 
Volkenbondyerdrag. 

( Volgen de onderteekeningen) 
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BIJLAGE ·y AN HET PROTOCOL VAN 
14 SEP'.rEMBER 1929. 

AMENDEMENTEN OP HET STATUUT VAN 
HET PERMANENTE HOF VAN INTER

ATIONALE JUSTITIE. 

De artikelen 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 
26, 27, 29, 31, 32 en 35 worden vervangen door 
de volgende bepalingen : 
Nieuwe redactie van artikel 3. 

Het Hof bestaat uit vijftien leden. 
Nieuw artikel 4. 

De leden van bet Hof worden verkozen door 
de Vergadering en door den Raad uit een lijst 
van personen candidaat gesteld door de natio
nale groepen van het Hof van Arbitrage, 
overeenkomstig de volgende bepalingen. 

Wat betreft de Leden van den Volkenbond, 
die niet vertegenwoordigd zijn in het Perma
nente Hof van Arbitrage, zullen de lijsten van 
candidaten aangeboden worden door nationale 
groepen, welke te clien einde door hare Regee
ringen worden aangewezen op dezelfde wijze als 
d ie voor de leden van het Hof van Arbitrage 
vastgesteld in artikel 44 van het Haagsche 
Verdrag van 1907 betreffende de vreedzame 
beslechting van internationale geschillen. 

Bij gebreke van een bijzondere overeenkomst 
zal de Vergadering op voorstel van den Raad 
de voorwaarden regelen, waarop een Staat, die 
het Statuut van het Hof heeft aanvaard, maar 
creen Lid van den Volkenbond is, kan deelnemen 
~an de verkiezing van de leden van het H of. 
Nieuwe redactie van artikel 8. 

De Vergadering en de Raad gaa~, o_nafhanke
lijk van elkaar, over tot de verkiezrng van de 
leden van het Hof. 
Nieuwe redactie van artikel 13. 

De leden van het Hof worden verkozen voor 
negen jaren. 

Zij zijn herkiesbaar. . 
Zij blijven in functi e tot hun vervangmg. Na 

hun vervanging gaan zij voort kenn is te nemen 
van de zaken, waarvan zij de behandeling reeds 
begonnen zijn. 

In geval van ontslag van een lid van het Hof 
moet de aanvrage om ont lag gericht worden 
tot den Voorzitter van het Hof, om te worden 
overgelegd aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond. 

Door laatstgenoemde kennisgeving .-alt de 
zetel open. 
Nieuwe reda.äie van artikel 14. 

In de zetels, welke open vallen, wordt voor 
zien volgens de methode gevolgd bij de eerste 
verkiezing, onder voorbehoud van de volgende 
bepaling : in de eerstvolgende maand na h_et 
ontstaan der vacature, zal de Secretaris
Generaal overgaan tot de in artikel 5 voor 
geschreven nitnoodiging, en de datum voor de 
verkiezing zal vastgesteld worden door den 
Raad in zijn eerstvolgende zitting. 
Nieuwe redactie van artikel 15. 

Het lid van het Hof, dat verkozen wordt t er 
vervanging van een lid wiens mandaat niet 
afgeloopen is, brengt den term1Jn . van het 
mandaat van zijn voorganger t en emde. 
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Nieuwe redactie van artikel 16. 
De leden van het Hof mogen geen politieke 

of administratieve functie vervullen en evenmin 
eenige betrekking bekleeden, die het karakter 
draagt van een beroer. 

In geval van twijfe beslist het Hof. 

Nieuwe redactie van artikel 17. 
De leden van het Hof mogen in geen zaak de 

functie van agent, raadsmàn of advocaat 
vervullen. 

Zij mogen niet deelnemen aan de berechting 
van eenige zaak, waarin zij vroeger zijn op
getreden als agent, raadsman of advocaat van 
een van beide partijen, als lid van een nationaal 
of internationaal gerechtshof, als Lid van een 
commissie van onderzoek of in eenige andere 
functie. 

In geval van twijfel beslist het Hof. 

Nieuwe redactie van artikel 23. 
Het Hof blijft steeds in functie, behalve 

gedurende de gerechtelijke vacanties, waarvan 
de tijdstippen en de duur vastgesteld worden 
door het Hof. 

De leden van het Hof, wier woonplaatsen 
zich bevinden op een grooteren afstand van 
's-Gravenhage dan normaal vijf dagen reizens, 
zullen, afgezien van de gerechtelijke vacanties, 
om de drie jaar recht hebben op een verlof van 
zes maanden, zonder inbegrip van de reis. 

De leden van het Hof zijn gehouden, behalve 
in geval van hun regelmatig verlof, verhinde
ring wegens ziekte of om een andere ernstige 
den Voorzitter behoorlijk verklaarde reden, 
steeds ter beschikking van het Hof te staan. 

Nieuwe redactie ~van artikel 25. 
Behoudens wanneer nadrukkelijk het tegen

deel is bepaald oefent het Hof zijn bevoegdheden 
uit in voltallige zitting. 

Mits het aantal rechters, die beschikbaar zijn 
om het Hof te vormen, niet daalt beneden elf, 
kan het Reglement van het H of bepalen, dat 
naar de omstancligheden en om de beurt een 
of meer rechters van hun verplichting zitting 
te nemen kunnen worden ontheven. 

Echter is een quorum van negen voldoende 
om het Hof te vormen. 

Nieuwe redactie van artikel 26. 
In zaken betreffende den Arbeid en in het 

bijzonder in zaken beoogd in Deel XIII (Arbeid) 
van het Vredesverdrag van Versailles en in de 
overeenkomstige Deelen van de andere Vredes
verdragen zal het Hof op de volgende wijze 
rechtspreken : 

Het H of zal voor ieder tijdperk van drie jaar 
een bijzondere kamer instellen, samengesteld 
uit vijf rechters, bij de aanwijzing waarvan 
zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden 
met de voorschriften van artikel 9. Bovenclien 
zullen twee rechters worden aangewezen ter 
vervanging van een rechter, die verhinderd 
mocht zijn zitting te nemen. Op verzoek van de 
partijen zal deze kamer rechtspreken. Bij 
gebreke van een zoodanig verzoek zal het Hof 
recht doen in voltallige zitting. In de beide 
gevallen zullen de rechters worden bijgestaan 
door vier technische bijzitters, clie met raad
gevende stem naast hen zitting nemen en een 
waarborg zijn, dat de belangen, welke op het 
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.;pel staan , voldoende worden vertegenwoor
digd. 

De technische bijzitters zullen in ieder 
bijzonder geval worden gekozen volgens het 
Reglement bedoeld in artikel 30, uit een lijst 
van "Bijzitters voor arbeidsgeschillen" , samen 
gesteld uit namen , die ten getale van twee 
worden voorgesteld door ieder Lid van den 
Volkenbond en verder uit een gelijk aantal 
voorgesteld door den Raad van Beheer van 
het Internationale Arbeidsbureau. De Raad zal 
als zoodanig voor de helft aanwijzen vertegen
woordigers van werknemers en voor de helft 
vertegenwoordigers van werkgevers voor
komende op de lijst bedoeld in artikel 412 van 
het Verdrag van Versailles en de overeen
komstige artikelen van de andere Vredes
verdragen. 

Het beroep op het in artikel 29 bedoelde kort 
geding staat _altijd o~en in de _zaken beoCJgd 
in het eerst e hd van dit artikel, mdien part1Jen 
het verzoeken. 

In zaken betreffende den Arbeid zal het 
Internationale Arbeidsbureau de bevoegdheid 
hebben aan het Hof alle noodige inlichtingen te 
verschaffen en met het oog hierop zal de Direc
teur van dit Bureau afschrift ontvangen van 
,alle schriftelijke processtukken. 

Nieuwe redactie van artikel 27. 
In zaken betreffende den doorvoer en het 

verkeer en in het bijzonder in zaken beoogd in 
Deel XII (havens, waterwegen, spoorwegen) 
van het Verdrag van Versailles en de overeen
komsti"e Deelen van de andere Vredesverdragen 
zal het°Hof op de volgende wijze rechtspreken : 

Het H of zal voor ieder tijdperk van drie jaar 
een bijzondere kamElr instellen?. ~amengesteld 
uit vijf rechters, b1J de aanwiJzmg waarvan 
zooveel moge lij k rekening zal worden gehouden 
met de voorschriften van artikel 9. Bovendien 
zullen twee rechters wórden aangewezen ter 
vervanging van een rechter, die verhinderd 
mocht zijn zitting te nemen. Op verzoE;k van de 
partijen zal deze kamer rechtspreken. B\J gebreke 
van een zoodanig verzoek zal het H of recht doen 
in voltallige zitting. Indien de .partij en het 
wenschen, of indien het Hof aldus beslist, zullen 
de rechters worden bijgestaan door vier tech
nische bijzitters, die met raadgevende stem 
naast hen zitting nemen. 

De technische bijzitters zullen in ieder bij
zonder geval worden gekozen volgens he t 
Reglement bedoeld in artikel 30, uit een lijst 
van "Bijzitters voor geschillen inzake do<?rvoer 
en verkeer", samengesteld uit namen, die ten 
getale van twee worden voorgesteld door ieder 
Lid van den Volkenbond. 

H et beroep op het in artikel 29 bedoelde 
kort geding staat altijd opefl: in de za,ken beoCJgd 
in het eerste lid van dit artikel, mdien part1Jen 
het verzoeken. 

Nieuwe redactie van artikel 29. 
Teneinde een spoedige behandeling van de 

zaken te bevorderen st elt het Hof ieder jaar 
een kamer van vijf rechters in, die geroe~en :'al 
zijn in kort geding recht t e ~preken, mdien 
partijen het wenschen. Bovendien zullen twee 
rechters aangewezen worden ter vervangmg 
van een rechter, die verhinderd mocht zijn 
zitting te nemen. 
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Nieuwe redactie van artikel 31. 
De rechters van de nationaliteit van ieder 

der in het geding betrokken partijen behouden 
het recht zitting te nemen in de zaak, die voor 
het Hof wordt gebracht. . 

Indien onder de rechters, die zullen zitting 
nemen, een rechter is van de nationaliteit van 
één der partijen, mag de andere partij een 
persoon te harer keuze aanwijzen om als rechter 
zitting te nemen. Deze zal bij voorkeur genomen 
moeten worden uit de personen, die overeen
komstig de artikelen 4 en 5 candidaat zijn 
gesteld. 

Als onder de rechters, die zullen zitting nemen 
geen enkele rechter is van de nationaliteit van 
de partijen, mag iedere partij overgaan tot de 
aanwij zing van een rechter op de wijze als aan
gegeven in het voorgaande lid. 

Deze bepaling wordt toegepast in het geval 
der artikelen 26, 27 en 29. In dergelijke gevallen 
zal de Voorzitter één, of zoo noodig t wee leden 
van het Hof die de kamer vormen verzoeken 
hun plaats af te staan aan de leden van het Hof 
van de nationaliteit van de betrokken partijen, 
en bij gebreke van dezen of in geval van ver
hindering, aan de in het bijzonder door de 
partijen aangewezen rechters. 

Wanneer verschillende partijen een zaak 
gemeenschappelijk hebben voorgebracht, gelden 
zij voor de toepassing van de voorafgaande 
bepalingen slechts als één enkele. In geval van 
t wijfel beslist het Hof. 

De rechters aangewezen overeenkomstig 
lid 2, 3 en 4 van dit ar tikel moeten voldoen aan 
de voorschriften van de artikelen 2, 17 lid 2, 
20 en 24 van dit Statuu t. Zii nemen deel aan de 
beslissing op volkomen gelijken voet met bun 
am btgenooten. 

Nieuwe redactie van artikel 32. 
De leden van het Hof ontvangen een jaar

lijksche bezoldiging. 
De Voorzitter ontvangt een bijzondere jaar

lij ksche toelage. 
De Vice-Voorzitter ontvangt een bijzondere 

toelage voor eiken dag dat hij de functie van 
Voorzitter waarneemt. 

De rechters aangewezen door toepassing van 
artikel 30, niet-leden van het Hof, ontvangen 
een vergoeding voor iederen dag dat zij hun 
werkzaamheden uitoefenen. 

Deze bezoldigingen, toelagen en vergoedingen 
worden vastgesteld door de Vergadering van 
den Volkenbond, op voorstel van den Raad. Zij 
kunnen niet worden verminderd gedurende 
den ambtstijd. 

De bezoldiging van den Griffier wordt vast
gesteld door de Vergadering op voorstel van 
het Hof. 

E en door de Vergadering aangenomen 
regeling stelt de voorwaarden vast, waarop 
pensioenen worden toegekend aan de leden 
van het H of en aan den Griffier, evenals de 
voorwaarden, waarop de leden van het H of en 
de Griffier terugbetaling van hun reiskosten 
ontvangen. 

De bezoldigingen, vergoedingen en toelagen 
zijn vrijgesteld van alle belastingen. 

Nieuwe redactie van artikel 35. 
Het Hof is toegankelijk voor de Leden van 

den Volkenbond, evenals voor de Staten ver-
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meld in het Aanhangsel van het Volkenbond
verdrag. 

De voorwaarden, waarop het Hof toegankelijk 
is voor de andere Staten, worden, onverminderd 
de bijzondere bepalingen der van kracht zijnde 
verdragen, vastgesteld door den Raad, maar in 
geen ~eva! zullen daardoor de partijen in een 
ongeliJke po itie voor het Hof mogen komen. 

Wanneer een Staat, die niet Lid van den 
Volkenbond is, in een zaak partij is, zal het Hof 
vaststellen, welk bedrag deze partij in de kosten 
van het Hof zal moeten bijdragen. Deze bepa
lin·g zal echter niet toepasselijk zijn, indien deze 

taat bijdraagt in de uitgaven van het Hof. 

De Fransche tekst van artikel 38, n°. 4, wordt 
vervangen door de volgende bepaling (in Neder
landschen tekst omgezet) : 

4. Onder voorbehoud van de bepaling van 
artikel 59 de rechterlijke beslis ingen en de 
leerstellingen van de meest bevoegde schrijvers 
der verschillende volken als hulpmiddel ter 
bepaling van rechtsregelen. 

Nieuwe redactie van artikel 39. 
De officieele talen van het Hof zijn Frabsch 

en Engelsch. Als de partijen beide verlangen, 
dat de geheele procedure zal plaats hebben in 
het Fransch, zal het vonnis in deze taal worden 
uitge proken. Als partijen beide verlangen, dat 
de geheele procedure zal plaats hebben in het 
Engel eb, zal het vonnis in deze taal worden 
uitgesproken. .. 

Bij gebreke van een overeenkomst, waarb1J 
vastge teld wordt, welke taal gebruikt zal 
worden, zullen de partijen voor de pleidooien 
naar verkiezing een van deze beide talen kunnen 
~ebruiken, en het vonnis van het Hof zal zoowel 
m het Fransch als in het Engel ch worden 
uitgesproken. In dit geval zal het Hof tegelijker
tijd aangeven, welke van deze twee teksten als 
authentiek zal worden beschouwd. 

Het Hof zal op verzoek van en van beide 
partijen het gebruik van een andere taal dan 
Fran ch of Engelsch kunnen toestaan. 

Nieuwe redactie van artikel 40. 
De zaken worden naar gelang van de om

standigheden voor het Hof gebracht hetzij in 
den vorm van een kennisgeving van het com
promis hetzij in den vorm van een rekest gericht 
tot de Griffie; in beide gevallen moeten het 
-0nderwerp van het geschil en de bij het ge chi! 
betrok.ken partijen worden aangegeve1!. .. 

De Griffie brengt het verzoek onm1ddelliJk 
ter ken nis van a lle betrokkenen. 

De Griffie stelt door tusschenkomst van den 
oretaris-Generaal eveneens de Leden van 

den Volkenbond er mede in kennis, evenals de 
taten die voor het Hof in rechte mogen ver-

schijnen. · 

J)e Engelsche tekst van artikel 45 wordt ver
vangen door de volgende bepaling (de Neder
landsch vertaling blijft ongewijzigd) : 

VIERDE HOOFD TUK. 
Adviezen. 

Nieuw artikel 65. 
De zaken , waarover advies van het Hof 

wordt gevraagd, worden aan het Hof voor-
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gelegd in een schriftelijk rekest, geteekend hetzij 
door den Voorzitter van de Vergadering hetzij 
door den Voorzitter van den Raad van den 
Volkenbond, hetzij door den ecretaris-Generaal 
van den Bond handelende in opdracht van de 
Vergadering of van den Raad. 

Het rekest zal in nauwkeurige bewoordingen 
de zaak omschrijven, waarover advies van het 
Hof wordt ingewonnen, en zal vergezeld zij n 
van alle stukken, die kunnen dienen om de 
zaak te verduidelijken. 

Nieuw artikel 66. 

1. De Griffier geeft onmiddellijk door tusschen
komst van den ecretaris-Generaal van den 
Bond kennis van het rekest, waarin advies wordt 
gevraagd, aan alle Leden van den Volkenbond, 
evenals aan de taten, die voor het Hof in 
rechte mogen verschijnen. 

Bovendien laat de Griffier aan elk Lid van 
den Volkenbond, aan eiken Staat, die voor het 
Hof in rechte mag ver chijnen, en aan iedere 
internationale organisatie, waarvan het Hof 
of indien het Hof niet zit, de Voorzitter ver, 
onderstelt, dat zij inlichtingen zouden kunnen 
verschaffen over de zaak, door middel van een 
bijzondere en rechtst reeksche mededeeling 
weten, dat het Hof bereid is schriftelijke uit-• 
eenzettingen in ontvangst te nemen binnen een 
door den Voorzitter va t te stellen termijn, 
of mondelinge uiteenzettingen aan te hooren in 
een te dien einde te houden openbare zitting. 

Indien een der Leden van den Bond of één 
der Staten genoemd in het eerste lid van dit 
artikel, die geen bijzondere mededeeling als 
hierboven bedoeld heeft ontvangen, den wensch 
uit een schriftelijke uiteenzetting over te leggen 
of te worden gehoord, besl ist het Hof. 

2. Aan Leden, taten of organisaties, die 
schriftelijke uiteenzettingen hebben over
gelegd of mondelinge uiteenzettingen hebben 
gehouden, wordt toegestaan in discussie te 
treden omtrent de uiteenzettingen van andere 
Leden, Staten en organisatie op de wijze, in de 
mate, en binnen de termijnen in ieder bijzonder 
geval vastgesteld door het Hof, of indien het 
Hof niet zit; door den Voorzitter. Te dien einde 
deelt de Griffier te rechter tijd de schriftelijke 
uiteenzettingen mede aan de Leden, Staten of 
organisaties, die zelf zoodanige uiteenzettingen 
hebben ingediend . 

Nieuw artikel 67. 

Het Hof zal zijn adviezen uitspn_iken in een 
openbare zitting, na den Secretaris-Generaal 
van den Volken bond en de vertegenwoordiger 
van de Leden van don Volkenbond, van d·e 
Staten en van de organisaties vooraf hiervan 
te hebben kennis gegeven. 

Nieuw artikel 68. 

Bij de uitoefening van zijn raadgevende 
werkzaamheden zal het Hof zich bovendien 
laten leiden door de bepalingen van het Statuut, 
die van toepa.i ing zijn in zake geschillen, voor
zoover het deze toepa selijk acht. 
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s. 88. 

2 Ma.art 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsb/,ad van het 
Haagsche Protocol van 27 Maart 1931 
tot erkenning van de rechtsmacht van het 
Permanente Hof van InternationaleJustitie 
in geschillen, welke over de uitlegging van 
de Haagsche verdragen van internationaal 
privaatrecht mochten rijzen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 2 Augustus 1935 (Staats 

blad n°. 444), houdende goedkeuring van het 
Haagsche Protocol van 27 Maart 1931 tot 
erkenning van de rechtsmacht van het Perma
nente Hof van Internationale Justitie in 
geschillen, welke over de uitlegging van de 
Haagsche verdragen van internationaal privaat
recht mochten rijzen, van welk Protocol een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd Protocol door 
Ons is bekrachtigd en Onze akte van bekrach
tiging op 12 Februari 1936 te 's -Gravenhage 
in de archieven van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken is nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat op dien datum 
eveneens de nederlegging heeft plaats gehad 
van de akte van bekrachtiging van genoemd 
Protocol door België ; 

Overwegende wijders, dat genoemd Protocol, 
overeenkomstig het bepaalde in het derde en 
vijfde lid, op 12 April 1936 zal in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2lsten Februari 
1936, Directie van het Protocol, n°. 6518 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd Protocol, alsmede de ver

taling daarvan, t e doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

' s-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

VERTALING. 

PROTOCOL 
tot erkenning· van de rechtsmacht van het 
Permanente Hof van Internationale ,Ju~tltle 
-In g·eschlllen over de nltleg·glng van de 

Haagsche verdrag·en van Internationaal 
privaatrecht. 

De bij dit Protocol partij zijnde Staten, door 
de ondergeteekenden, voorzien van behoorlijke 
volmachten, vertegenwoordigd, erkennen de 
bevoegdheid van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie om kennis t e nemen 
van elk geschil tusschen hen betreffende de 
uitlegging der door de Haagsche Conferentie 
van Internationaal Privaatrecht bewerkte 

1 Zie voor de Fransche tekst van het protocol 
Staatsblad 1935 n°. 444. 
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verdragen, welke zii hebben bekrachtigd of 
waartoe zij zijn toegetreden. 

Het geschil zal voor het Hof gebracht worden 
bij verzoekschrift, dat door den meest gereeden 
Staat is ingediend. 

Dit Protocol zal bekrachtigd worden en de 
eerste nederlegging der bekrachtigingsoor
konden zal plaats h~bben te 's-Gravenhage, 
zoodra twee Staten, die onderteekend hebben 
in staat zullen zijn hun bekrachtigingsoorkonder{ 
neder te leggen. Hetzelve zal open blijven voor 
de bekrachtiging van de andere Staten, die 
onderteekend hebben. 
. ~r zal van elke nederlegging van bekrach

t1gmgsoorkonden een proces-verbaal worden 
opgemaakt, waarvan een voor eensluidend 
gewaarmerkt afschrift langs diplomatieken weg 
aan elk der verdragsluitende Staten zal worden 
toegezonden. 

Dit Pro~ocol zal in werking treden voor de 
Staten, die het hebben bekrachtigd, zestig 
dagen na de nederlegging van hunne bekrach
tigingsoorkonden. Het zal een geldigheidsduur 
hebben van vijf jaar vanaf den dag, waarop het 
in werking is getreden, tusschen de Staten 
die aan de eerste nederlegging van bekrachti'. 
gingsoorkonden hebben deelgenomen. Deze 
termijn zal van denzelfden datum beginnen 
te loopen voor de Staten, die hunne bekrach
tigingsoorkonden later zullen hebben neder
gelegd. 

Het Protocol zal stilzwijgend van vijf tot vijf 
jaar verlengd worden, behoudens opzegging. 

De opzegging zal minstens zes maanden 
voor het afl.oopen van den in de twee voor
gaande alinea's bedoelden termijn moeten 
worden ter kennis gebracht van de Neder
landsche Regeering, die daarvan kennis zal 
geven aan alle andere verdragsluitende Staten. 
Zij zal slechts werken ten aanzien van den Staat 
die de kennisgeving heeft gedaan. Het Protocoi 
zal voor de andere verdragsluitende Staten 
van kracht blijven. 

Het Protocol, dat den datum van dezen dag 
zal dragen, zal geteekend worden in één enkel 
exe11;1plaar, dat bewaard zal blijven in de 
archieven der Nederlandsche Regeering, en 
waarvan een voor eensluidend gewaarmerkt 
afschrift langs diplomatieken weg zal worden 
toegezonden __ aan elk der Staten, die vertegen
woordigd ZIJD geweest op de 6• zitting der 
Haagsche Conferentie van Internationaal Pri
vaatrecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 
1931. 

( Volgen de onderteekeningen). 

s. 89. 

5 Maart 1936. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 11 
Dec_ember 1931 te Brussel gesloten inter
nat10naal verdrag tot het merken van 
eieren in het internationaal handelsverkeer 
met bijbehoorende bijlagen en protocol 
van onderteekening. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 22 Juli 1935 (Staatsb/,ad 

n°. 415), tot goedkeuring van het op 11 Decem
ber 1931 te Brussel gesloten verdrag tot het 
merken van eieren in het internationaal han-

3 
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delsverkeer, van welk verdrag met bijlagen en 
protocol van onderteekening een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag door Ons 
is bekrachtigd en Onze akte van bekrachtiging 
op 26 September 1935 te Brussel in de archieven 
van de Belgische Regeering is nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
Staten eveneens hunne akten van bekrachtiging 
van bedoeld verdrag hebben nedergelegd, te 
weten : België, I talië, Spanie en Zwitserland en 
dat Bulgarije tot het verdrag is toegetreden ; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 11, op 27 Juli 1936 voor 
het Rijk in Europa alsmede voor vermelde 
Staten zal in werking treden ; 

Op· de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2den Maart 
1936, Directie van het Protocol, n°. 7617; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag met bijbehoorende bij

lagen en protocol van onderteekening, alsmede 
de vertaling daarvan, te doen bilkendmaken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de G ra e f f . 

(Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

VERTALING. 

Internationaal Terdrag t.ot het merken van 
eieren In het Internationaal handelSYerkeer. 

De President van het Duitsche Rijk ; Zijne 
Majesteit de Koning der Belgen ; de President 
van de Regeering der Spaansche R epubliek ; 
de President der Republiek Estland ; de Presi
dent der Republiek Finland; de President der 
Fransche R epubliek; de President der H el
leensche Republiek; Zijne Majesteit de Koning 
van Italië ; Zijne Majesteit de Koning van 
roorwegen; Hare Majesteit de Koningin der 
ederlanden ; de Bondsraad van den Zwitser

schen Bond ; de President der Oostelijke Repu
bliek Uruguay; 

het nut erkend hebbende van een internatio
nale samenwerking met betrekking tot het 
merken van eieren en ten einde de belemme
ring hierdoor in het internationaal handels
verkeer veroorzaakt te beperken, hebben be
sloten tot dat doel een verdrag te sluiten en 
hebben tot hun Gevolmachtigden aangewezen, 
te weten : 

De President van het Duitsche Rijk : 
Zij ne Excellentie Graaf Hugo Lerchenfeld anf 

Köfering und Schönberg, Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister bij Z. M. den Koning 
der Belgen; 

Dr. Alex Walter, Raad-adviseur aan het 
Rijksmiuisterie van Voedselvoorziening en 
Landbouw; 

den Heer Gerha.rd Lichter, Raad-adviseur 

1 Zie voor de Fransche tekst van het verdrag 
Staatsblad 1935 n°. 415. 
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aan het Rijksministerie van Voedselvoorziening 
en Landbouw ; 

Zijne Maiesteit de Koning der Belgen: 
den H eer Albert Henry, Directeur-Generaal 

aan het Ministerie van Landbouw, Lid van' het 
Permanente Oomité van het Internationaal 
Landbouw-Instituut; 

Zijne Excellentie Graaf de Romree de Viche
net, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister, en 

den Heer E. Warnants, Hoofd-inspecteur aan 
het Ministerie van Landbouw ; 

De President van de Regeering der Spaansche 
Republiek: 

Dr. Carlos Badia, Handelsraad aan de Am
bassade te Parijs ; 

De President der Republiek Estland : 
den Heer Jürri Sammul, Consul te Parijs ; 

De President van de Republiek Finland : 
den Heer Hjalmar Göös, Consul-Generaal te 

H amburg; 
De President van de Fransche Republiek : 
Voor Frankrijk: 

den Heer Jean Leroy, Doctor in de Rechten, 
Hoofdinspecteur voor de Bestrijding van Be
drog in den Handel, Hoofd van de Afdeeling 
Geschillen van het Ministerie van Landbouw ; 

Voor Algerië : 
den Heer Jean Lerov, voornoemd; 

De President der Helleensche Republiek: 
den Heer Sp. D. Saltafera, Zaakgelastigde te 

Brussel; 
Zijne Maiesteit de Koning van Italië: 

Dr. Ernesto Santoro, Afdeelingschef van het 
Koninklijk Ministerie van corporaties ; 

Zijne M aiesteit de Koning van Noorwegen: 
den Heer William Mathe J ohannessen, Con

sul-Generaal te Antwerpen ; 
Hare Maiesteit de Koningin der Neder

landen: 
Dr. J. J. L . van Rijn, Rijkslandbouwconsu

lent, Lid van het Permanent Comité van het
Internationaal Landbouw-Instituut; 

den Heer J. G. Tukker , Ingenieur, Rijks
pluimveeteeltconsulent; 

den Heer J . Breukers, Directeur van de Coö
peratieve Vereeniging "Roermondsche Eier
m.ijn"; 

De Bondsraad van den Zwitserschen Bond.
Zijne Excellentie den H eer F. Barbey, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
Z. M. den Koning der Belgen ; 

De President van de Oostelijke Republiek
Uruguay: 

den Heer Pedro Seoane ; 
die, daartoe behoorlijk gemacht igd, en op, 

initiatief van het Internationaal Landbouw
Instituut in het Paleis der Academiën te Brussel 
bijeengekomen, het eens geworden zijn over 
het volgende : 

Art. 1. De verdragsluitende Staten, die den 
invoer van eieren slechts toestaan op voorwaar
de dat te voren een merk is aangebracht op de 
schaal en op de verpakking of op een van beide 
en die, welke zulks in het vervolg zullen voor
schrijven, verbinden zich om de benamingen 
vervat in de lijst, welke in bijlage A is opgeno
men, te erkennen als voldoende aanduidingen 
voor de herkomst der eieren, welke in hun ge
bied worden ingevoerd. 

Art. 2. De verdragsluitende Staten, die, om 
een onderscheiding tusschen de ingevoerde-
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eieren tot stand te brengen, het gebruik van 
verschillende kleuren wenschen voor te schrij
ven, verbinden zich om te dien einde slechts de 
volgende verplichtingen op te leggen : 

a. versche eieren : gebruik van zwarte kleur 
gedurende het tijdvak van 15 Maart tot 31 Au
gustus en van roode kleur gedurende het tijd
van van 1 September tot 14 Maart. 

De eieren, die worden verzonden vóór het 
begin van deze tijdvakken, zullen kunnen wor
den gemerkt met de kleur, welke is vastgesteld 
voor het tijdvak, waarin de dag der verzending 
valt; 

b. geconserveerde eieren: gebruik van zwarte 
kleur gedurende het geheele jaar. 

Art. 3. Elke verdragsluitende Staat kan het 
gebruik van een algemeen merk van oorsprong 
toestaan in plaats van het merk vermeld in 
bijlage A. 

Art. 4. De verdragsluitende Staten, die moch
ten besluiten een onderscheiding in te stellen 
tusschen versche eieren en geconserveerde eie
ren, verbinden zich de exporteurs niet te ver
plichten om op de schaal en op de verpakking 
van geconserveerde eieren of op een van beide 
andere opschriften of aanduidingen aan te 
brengen betreffende de wijze van conserveering 
van de waar dan die, welke zijn opgenomen in 
bijlage B. 

Art. 5. De verdragsluitende taten zullen 
als voldoende in overeenstemming met het 
verdrag erkennen het merk van oorsprong of 
het merk voor geconserveerde eieren,- mits dit 
op duidelijke en leesbare wijze is aangebracht 
op de schaal in een onuitwischbare kleur en 
met Latijnsche letters van twee milimeters 
hoogte. 

ochtans kunnen de landen van uitvoer 
grootere letters gebruiken, de keuze van de 
kleur blijft voor elk van hen vrij, wanneer 
het land van invoer niet eischt het bezigen van 
de kleuren, bedoeld in artikel 2. 

Art. 6. De verdragsluitende Staten verbin
den zich voor te schrijven, dat de verpakkingen, 
welke eieren inhouden, een opschrift moeten 
dragen, dat den aard van den inhoud aanduidt. 
Zij zullen als voldoende aanmerken een opschrift 
in onuitwischbare hoofdletters (Latijnsche 
letters) van ten minste drie centimeters hoogte. 

Art. 7. In geval van geschil over den uitleg 
der bepalingen van dit verdrag of van prac
tische moeilijkheden bij zijn toepassing zal 
een der belanghebbende partijen in overeen
stemming met de andere partij zich tot het 
Internationaal Landbouw-Instituut kunnen 
wenden met het verzoek een poging tot bemid
deling te doen. 

Te dien einde zal het geschil worden onder
zocht door een technische commissie van drie 
deskund.igen, waarin elk van béide belang
hebbende Staten één deskundige benoemt, en 
het Internationaal Landbouw-Instituut den 
derde. Deze commissie zal een verslag uit
brengen, dat door het Internationaal Landbouw
Instituut ter kennis wordt gebracht van elk 
der belanghebbende landen, onverminderd de 
vrijheid van de Regeeringen tot het doen van 
verdere stappen. 

De belanghebbende Regeeringen . verbinden 
zich om gezamenlijk de kosten te dragen van 
de aan de deskundigen opgelegde taak. 

Art. 8. Dit verdrag, dat tot 31 Maart 1932 ge-
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teekend kan worden door de Staten, die deel
namen aan de conferentie van Brussel, zal zoo 
spoedig mogelijk worden bekrachtigd en de 
bekrachtigingsoorkonden zullen worden neer
gelegd bij de Belgische Regeering. 

De Belgische Regeering zal van elke bekrach 
tiging mededeeling doen aan de andere verdrag
sluitende Staten, alsmede aan het Internatio
naal Landbouw-Instituut. 

Art. 9. Den Staten, die dit verdrag niet zullen 
hebben onderteekend, zal op hun verzoek wor
den toegelaten toe te treden. 

Elke Staat, die toetreedt, zal op het tijdstip 
dier toetreding, de benaming kunnen aangeven, 
welke het zich voorstelt als aanduiding van 
herkomst voor de eieren, welke van zijn gebied 
afkomstig zijn, benevens de opschriften of 
teekens betreffende de onderscheiding tusschen 
versche eieren en geconserveerde eieren, welke 
alsdan moeten worden opgenomen in de lijsten, 
als bijlagen bij dit verdrag gevoegd. 

Van dit voorstel zal tegelijk met het bericht 
van toetreding mededeeling worden gedaan aan 
alle verdragsluitende Staten, die alsdan uitge
noodigd worden binnen een termijn van zes 
maanden daaraan goedkeuring te verleenen, en 
aan het Internationaal Landbouw-Instituut. 
Bij het verstrijken van voormelden termijn zul
len de verdragsluitende landen, die niet mochten 
hebben geantwoord, beschouwd worden te heb
ben toegestemd. 

De nieuwe benamingen moeten zoodanig zijn 
ontworpen, dat zij geen aanleiding geven tot 
verwarring met de andere benamingen, welke 
reeds in bijlage A van dit verdrag voorkomen. 

Art. 10. Elke verdragsluitende Staat kan 
te allen tijde aan de Belgische Regeering de 
kennisgeving doen toekomen, dat dit verdrag 
op alle of een gedeelte van zijn koloniën, pro
tectoraten, mandaatlanden, gebiedsdeelen aan 
zijn souvereiniteit of gezag onderworpen, en 
op alle gebiedsdeelen onder zijn suzereiniteit, 
toepasselijk is. Het verdrag is toepasselijk op 
alle gebiedsdeelen, welke in de kennisgeving 
zijn aangeduid. Bij gebreke van deze kennfä
geving is het verdrag niet op deze gebiedsdeelen 
toepasselijk. 

Art. ll. Dit verdrag treedt in werking: 
voor de eerste vijf souvereine Staten die het 
zullen hebben bekrachtigd, zes maanden, na de 
dagteekening van de vijfde bekrachtiging ; voor 
de andere Staten zes maanden na de nederleg
ging van hun oorkonde van bekrachtiging of 
van toetreding. 

Art. 12. Elke verdragsluitende Staat, die 
dit yerdrag w:il opzeggen, hetzij voor _zijn geheele 
gebied, hetz1J alleen voor ZJJn kolomën, protec
toraten, bezittingen of gebiedsdeelen bedoeld 
in artikel 10, of voor een deel daarvan, moet 
hiervan kennisgeven aan de Belgische Regeering, 
die zulks onmiddellijk ter kennis brengt van 
de andere toegetreden Staten en van het Inter
nationaal Landbouw-Instituut, onder mede
deeling van het tijdstip, waarop zij deze opzeg
ging heeft ontvangen. 

De opzegging zal slechts gevolg hebben voor 
den Staat, die haar heeft gedaan, of voor de 
koloniën, protectoraten, bezittingen of gebieds
deelen, vermeld in de akte van opzegging en 
zulks niet vroeger dan één jaar nadat de kennis
geving door de Belgische Regeering is ontvangen. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden ge-
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volmachtigden dit verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Brussel den llden December 1931 
in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd 
in de archieven van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken van België. 

Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift 
zal langs diplomatieken weg worden gezonden 
aan eiken Staat, welke d it verdrag heeft onder
teekend. 

Voor Duitschland : 
Ad referendum. 

Gerhard Lichter . 
Voor B elgië : 

Albert Henry. 
De Romree. 
E. Warnants. 

Voor Spanje : 
Carlos Badia. 

Ad referendurn. 
Voor Estland : 

Jüri Sammul. 
Ad referendum. 

Voor F inland : 
Hjalmar Göös. 

Ad referendum. 
Voor Frankrijk: 

J ean Leroy. 
Y oor Algerië : 

Jean Leroy. 
Voor de Helleensche Republiek: 

S. D. Saltafera. 

Voor I talië: 
Ernesto Santoro. 

. .Voor Noorwegen : 
W. M. Johannessen . 

Ad referendum. 
Voor Nederland : 

J . J. L. van Rijn . 
J. G. Tukker . 

Voor Zwitserland : 
Barbey. 

Voor Uruguay : 1 
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1 De Gevolmachtigde van de Republiek 
Uruguay heéft het verdrag niet geteekend. 

Duitschland. 
België. 
Spanje. 
Estland . 
Finland. 
Frankrijk. 
Griekenland. 
Italië. 
Noorwegen . 
Nederland. 
Zwitserland. 
Uruguay. 
BulgariJe. 

BIJLAGE A. 

Deutsch. 
Belgica. 
Espana. 
Estonia. 
Finland . 
France. 

Grèce. 
Italia. 

Holland. 
Suisse. 
Uruguay. 
Bulgaria. 

BIJLAGE B. 

Koelhuiseieren. 1 Gesteriliseerde eieren. 
Op andere wijze gecon

serveerde eieren. 

Duitschland 

België 
Spanj e 
E tland 
Finland 

Fiankrijk 
Griekenland 
I talië 

Noorwegen 
Nederland 

Zwitserland 
Uruguay 

a. op de eieren : K 
b. op de verpakking: 
Kühlhauseier. 

,,Coldstored E stonia." 
a. op de eieren : C 
b. op de verpakking : 
,,Coldstored Eggs". 

R" 
a . op cl~ eieren : R 
b. op de verpakking: 
,,Uova Refrigerate." 

a. op de eieren : 
K oelhuis. 
b. op de verpakking : 
K oelhuiseieren. 

,,Frigor'' 

P rotocol Yai1 ondertee1."l'nlng. 

I. 
ûvergaande tot de onderteekening van dit 

verdrag, verklaren de verdragsluitende staten, 
dat zij bereid zijn tot onderling overleg ten einde 
tot stand te brengen een uniforme code van 
opschriften of teekens, overeenkomstig bijlage 
B en bestemd om de geconserveerde eieren te 
onderscheiden van de versche eieren. 

a. Sterilized 
b. Sterilized Eggs. 

" 
S" 

a. S 
b. Uova Sterilizzate. 

Gesteriliseerd. 

Gesteri liseerde eieren . 

,,Steril" 

a. Konserviert 
b. Kon ervierte 
Eier. 

Preserved Estoria. 

" 
C" 

a . C 
b. Uova Conservate. 

Geconserveerd. 

Geconserveerde eieren 

,,Conserv. ' ' 

II. 
De staten, die dit verdrag hebben ondertee

kend, behouden zich tot 31 Maart 1932 het recht 
voor om aan de Belgische Regeering mededee
ling te doen van de vermeldingen, welke zij 
in de bijlagen A en B wenschen te zien opge
nomen. 

Voornoemde Regeering zal daarvan kennis 
geven aan de andere staten, die dit verdrag 
hebben onderteekend, en aan het Internationaal 



37 

Landbouw-Instituut. De toevoegingen in de 
bijlage A behoeven nochtans de goedkeuring 
van de verdragsluitende staten overeenkomstig 
de derde alinea van artikel 9. 

De staten, die op voormelden datum van de 
hier bedoelde vermeldingen geen mededeeling 
mochten kunnen gedaan hebben, zullen het 
tijdvak doen weten binnen hetwelk zij zich 
voorstellen zulks t e kunnen doen. 

III. 
De staten, die dit verdrag b,ebben ondertee

kend, behouden zich de bevoegdheid voor om 
op het tijdstip der nederlegging van hun be
krachtigingsoorkonde de staten aan te wijzen , 
van wier bekrachtiging zij de geldigheid van 
de hunne willen doen afhangen. 

Voor Duitsch/,a,nd : 
Gerhard Lichter . 

Voor B elgië : 
Albert Henry. 
De Romree. 
E. Warnants. 

Voor Srianie : 
Carlos Badia. 

Ad referendum. 
Voor Est/,a,nd : 

Jüri Sammul. 
Ad referendum. 

Voor Fin/,a,nd : 
Hjalmar Göös. 

Voor Frankrijk : 
J ean Leroy. 

Voor A lgeriè : 
Jean Leroy. 

Voor de H elleensche Republiek: 
S. D . Saltafera. 

Voor 1 talië : 
Ernesto Santoro. 

Voor Noorwegen : 
W. M. Johannessen. 

Voor N eder/,a,nd : 
J. J. L . van Rijn. 
J. G. Tukker . 

Voor Zwitser/,a,nd : 
Barbey. 

Voor Uruguay: 1 

1 De Gevolmachtigde van de Republiek Uru
guay heeft het verdrag niet geteekend. 

s. 90. 

9 Maart 1936. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Swatsb/,a,d van de tusschen 
den ederlandschen Gezant te Londen en 
den Britschen Staatssecretaris voor Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 30 
December 1935, houdende eene overeen
komst tusschen Neder/,a,nd en het V ereenigd 
K oninkrijk V(tn Groot-Britannië en Noord
] erland in zake vrijstelling van invoerrech
ten op brandstof en smeermiddelen in het 
internationaal luchtverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Londen 

en den Britschen taatssecretaris voor Buiten
andscho Zaken gewisselde nota's dd. 30 Decem
ber 1935, houdende eene overeenkomst tusschen 
Nederland en het Vereenigd K oninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland in zake vrij
stelling van invoerrechten op brandstof en 

smeermiddelen in het internationaal lucht
verkeer, van welke nota's een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
op 30 December 1935 voor het Rijk in Europa 
is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 4den Maart 
1936, Directie van het Protocol, n°. 7909 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Swatsb/,a,d. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt . 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
d e Graeff. 

(Uitgeg. 20 Maart 1936). 

FOREIGN OFFICE, S.W. 1. 

No. W. 10257/585/13. 

30th December 1935. 
Sir, 

I have the honour to inform you that His 
Majesty's Government in the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland are 
desirous of concluding with the Netherlands 
Government a provisional agreement for the 
reciprocal exemption of aircraft from the 
payment of customs and other duties on fuel 
and lubricants and propose that it should 
consist of the following provisions ; -

1. The Government of the United Kingdom 
will accord in the United Kingdom to all 
a.ircraft registerecl in the Netherlands the fol
lowing facilities : -

(I) On the arrival of the aircraft in the United 
Kingdom the fuel and the lubricants contained 
in the tanks installed in the aircraft shall be 
admitted free of customs or other duties, it 
being understood, however, that no quantity 
of such fuel or Ju bricants may be removed from 
the aircraft without paying duty. 

(II) On the departure of the aircraft from 
a customs aerodrome in the United Kingdom 
fora destination abroad, the fuel and lubricants 
intended for use on the journey shall be deliver
ed free of customs or other duties, it being 
understood, however, that in the event of the 
aircraft landing again before leaving the United 
Kingdom the grant of exemption may be sub
ject to certain prescribed conditions. 

(III) The exemption comtemplated under 
sub-paragraph (II) may be accorded in the 
form of a restitution of duties paicl. 

(IV) A customs aeroclrome is an aerodrome 
open to the public at which a customs ser,ice 
is in regular operation. 

2. The Government of the Netherlands will 
reciprocaily accord in the Netherlands to all 
aircraft registered in the United Kingdom 
facilities equivalent to those indicated above. 

3. '.!.'he Government of the United Kingdom 
may, at any time, by mcans of a not ification 
to the Netherlands Government through the 
diplomat ie channel extend the present agree-
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ment to any British colony, overseas territory, 
,protectorate, or any mandated territory in 
respect of which the mandate is exercised by 
the Government of the United K.ingdom, and 
on such noti.fication being received : -

(a) Aircra.ft registered in the territory or 
territories named in the notification shall, in 
the Netherlands and in any other t erritory to 
which the agreement shall have been or shall 
thereafter be extended under paragraph 4 
below, be. entitled to the same benefits as are 
provided for in paragraph 2 of this agreement 
in respect of United K.ingdom a ircraft in the 
Netherlands; and 

(b) Aircraft registered in the Netherlands, or 
in any territory to which the present agreement 
shall have been or shall thereafter be extended 
in accordance with the provisions of paragraph 
4 below, shall, in the territory or territories · 
named in the noti.fication, be entitled to the 
same benefits as are provided for in paragraph 
1 of thi agreement in respect of Netherlands 
a ircraft in the United Kingdorn. 

4. Similarly, the Government of the Nether
lands may at any time, by mea.na of a noti.6.
cation to the Government of the United King
dom, extend the present agreement to any 
overseas territory of the K.ingdorn of the e
therlands and on the receipt of such notifi
cation: -

(a) Aircraft registered in the territory or 
territories mentioned in the noti.fication shall, 
in the United K.ingdom, and in any ter ritory 
to which the agreement shall have been of shall 
thereafter be extended under paragraph 3 
above, be entitled to the sa.me benefits as are 
provided for in paragraph 1 of this agreement 
in respect of Netherlands aircraft in the United 
K.ingdom, and 

(b) Aircraft registered in the United King
dom or in any territory to which the present 
agreement shall have been or shall thereafter 
be extended in accordance with paragraph 3 
shall, in the territory or territories mentioned 
in the notification, be entitled to the same privi
leges as are provided for in paragraph 2 of this 
agreement in respect of United Kingdom air
craft in the Netherlands. 

5. Any extension of the present agreement, 
by notification under paragraph 3 or 4 a.bove, 
may be separately terminated by either Go
vernment by means of a notice given to the 
other Government of their desire to terminate 
such extension. Any such notice shall take 
effect three months after the da.te on which 
it is given. 

6. The present agreement shall come into 
force immediately and shall remain in force 
until three months after the da.te on which 
either Government shall have given to the 
other notice of the termination of th.e agreement. 

7. I have the honour to propose that the 
present note and your reply in similar terms 
be regarded as constituting a forma! agreement 
on this matter between the two Governments . 

I have the honour to be, 
with the highest consideration, 

Sir, 
Y our obedient Servant, 

An t ho n y E tl en. 
Jonkheer R . de Marees van Swinderen, G.O. V.O., 

etc., etc., etc. 

38 

GEZANTS_CHAP DER NEDERLANDEN. 

N°. 1907. 

London, 30th December 1935. 
Sir, 

I have the honour to acknowledge your note 
of to-day's date stating that His Majesty's 
Government in the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland are desirous of 
conclnding with the Netherland Government a 
provisional agreement for the reciprocal exemp
tion of aircraft from the payment of customs 
and other duties on fuel and lubricants and in 
the following tetms : - . 

1. The Government of the United K.ingdom 
wil! accord in the United Kingdom to all 
aircraft registered in the Netherlands the follow
ing facilities: -

(I) On the arrival of the aircraft in the Unit
ed Kingdom the fuel and the lubricants con
tained in the tanks installed in the aircraft 
shall be admitted free of custorns or other 
du ties, it being understood, however, that no 
quantity of such fuel or lubricants may be 
removed from the aircraft without paying 
duty. 

(Il) On the departure of the aircraft from 
a customs aerodrome in the United K.ingdorn 
for a destination abroad, the fuel and lubricants 
intended for use on the journey shall be deli
vered free of customs or other dut ies, it being 
understood, however, that in the event of the 
aircraft landing again before leaving the United 
K.ingdom the grant of exemption may be sub
ject to certain prescribed conditions. 

(III) The exemption contemplated under 
sub-paragraph (II) may be accorded in the 
form of a restitution of duties pa.id . 

(IV) A customs aerodrome is an aerodrome 
open to the public at which a customs service 
is in regular operation. 

2. The Government of the Netherlands will 
reciprocally accord in the Netherlands to all 
aircraft registered in the United Kingdom 
facilities equivalent to those indicated above. 

3. The Government of the United Kingdom 
may, at any time, by means of a notification 
to the Netherland Government through the 
diplomatie channel extend the present agree
ment to any British colony, overseas territory, 
protectorate, or any mandated territory in 
respect of which the mandate is exercised by 
the Government of the United Kingdom , and 
on such notification being received : -

(a) Aircraft registered in the territory or 
territories named in the notification shall, in 
the Netherlands and in any other territory 
to which the agreement shall have been or 
shall thereafter be extended under paragraph 
4 below, be entitled to the same benefits as 
are provided for in paragraph 2 of this agree
ment in respcet .of United K.ingdom aircraft 
in the Netherlands; and 

(b) Aircraft registered in the Netherlands, 
or in any territory to which the present agree
ment shall have been or shall thereafter be 
extended in accordance with the, provisions of 
paragraph 4 below, shall, in the territory or 
territories named in the noti.fication, be entitled 
to the same benefits as are provided for in 
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paragraph 1 of this agreement in respect of 
Netherland aircraft in the United Kingdom. 

4. Similarly, the Government of the Nether
lands · may at any time, by means of a notifica
tion to the Government of the United Kingdom, 
extend the present agreement to any overseas 
territory of the Kingdom of the Netherlands 
and on the receipt of such notification : -

(a) Aircraft registered in the territory or 
territories mentioned in the notification shall, 
in the United Kingdom, and in any territory 
to which the agreement shall have been or shall 
thereafter be extended under paragraph 3 
above, be entitled to the same benefits as are 
provided for in paragraph 1 of this agreement 
in respect of Netherland aircraft in t he United 
Kingdom, and 

(b) Aircraft registered in the United King
dom or in any territory to which the present 
agreement shall have been or shall thereafter 
be extended in accordance with paragraph 3 
shall, in the territory or territories mentioned 
in the notification, be entitled to t he same 
privileges as are provided for in paragraph 2 
of this agreement in respect of United Kingdom 
aircraft in the Netherlands. 

5. Any extension of the present agreement, 
by notification under paragraph 3 or 4 above, 
may be separately terminated by either Go
vernment by means of a notice given to the 
other Government of their desire to terminate 
such extension. Any such notice shall take 
effect three months after the date on which it 
is given. 

6. The present agreement shall come into 
force immediately and shall remain in force 
until three months after the dut.e on which 
e ither Government shall have given tr, the 
other notice of the termination of the agl'ee
ment. 

7. I am authorised to state that the Nether
land Government accept the above proposals 
and agree that the present note and your note 
of to-day's date shall be regarded as consti 
tuting a forma! agreement between the two 
Governments. ' 

I have the honour to remain, 
with the highest consideration, 

Sir 
Your obedie~t Servant, 

R. d e M a 1· e e s v a n S w i n d e r e n. 

The Right H onourable .4. nthony Eden, 
M .G., M.P., etc., etc ., etc. 

VERTALING. 

Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

N°. W 10Z57/585/13. 

30 December 1935. 
Mijnheer, 

lk heb de eer U mede te deel en, dat Zijner 
Majesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ier
land het wenschelijk acht met de Nederland
sche Regeering een voorloopig" overeenkomst 
te treffen voor de wederzijdsche vrijstelling 
ten aanzien van luchtvaartuigen van het beta-

1936 

!en van douane- en andere rechten op brand
stof en smeermiddelen, en voorstelt dat die 
overeenkomst zal bestaan ui t de volgende be
palingen:'' 

1. De Regeering van he't Vereenigd Ko
ninkrijk zal in het Vereenigd Koninkrijk aan 
alle luchtvaartuigen, welke in Nederland zijn 
ingeschreven, de volgende faci li teiten ver
leenen : 

I. Bij de aankomst van het luchtvaartuig 
in het Vereenigd Koninkrijk zullen de brand
stof en de smeermiddelen, welke zich bevinden 
in de in het luchtvaartuig ingebouwde reser
voirs, vrij van douane- of andere rechten wor
den toegelaten, met dien verstande evenwel , 
dat geen enkele hoeveelheid van die brandstof 
of smeermiddelen zonder betaling van rechten 
uit het luchtvaartuig mag worden verwijderd. 

II. Bij het verstek van het luchtvaartuig 
van een douaneluchtvaartterrein ir. het Ver
eenigd Koninkrijk met best,emming naar het 
buitenland zullen de brandstof en smeeimid
delen, bestemd om op de reis te worden ge
bruikt, vrij van douane- of andere rechten 
worden geleverd, met dien verstande evenw.el, 
dat in geval het luchtvaarfoig, a lvorens het 
Vereenigd Koninkrijk te verlaten, weer een 
landing verricht, het verleenen van vrij stelling 
aan zekere bepaalde voorwaarden kan worden 
onderworpen. 

III. De vrijstelling, bedoeld onder sub-pa
ragraaf II, kan worden verleend in den vorm 
van restitutie van de betaalde rechten. 

IV. E en douane-luchtvaartterrein is een 
openbaar luchtvaartterrein , waar een douane
dienst geregeld werkt. 

2. De Nederlandsche Regeering zal weder
keerig in Nederland ten aanzien van a lle 
luchtvaartu igen, welke in het Vereenigd Ko
ninkrijk zijn ingeschreven, faciliteiten verlee
nen, overeenkomstig die, welke hierboven zijn 
aangegeven. 

3. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk kan, te allen tijde, door middel van 
een kennisgeving aan de Nederlandsche R e
geering langs den diplomatieken weg, deze 
overeenkomst uitbreiden tot e lke Britsche ko
lonie, overzeesch gebiedsdeel, protectoraat of 
tot elk mandaatland, ten aanzien waarvan het 
mandaat wordt uitgeoefend door de Regeer ing 
van het Vereenigd Koninkrijk; na ontvangst 
van zulk een kennisgeving: 

a. Zullen luchtvaartuigen, welke ingeschre
ven zijn in het gebiedsdeel of de gebiedsdee
len, in de kennisgeving genoemd, in N eder
land en in elk ander geb iedsdeel, tot hetwelk 
de overeenkomst krachtens de hiernavolgende 
paragraaf 4 zal zijn of daarna zal worden 
uitgebreid, recht hebben op dezelfde voordee
len a ls die, in paragraaf 2 van deze overeen
komst voorzien ten aanzien van 1 uchtvo.ar
tuigen van het Vereenigd Koninkrijk in Ne
derland, en 

b. Zullen luchtvaartuigen, ingeschreven in 
Nederland of, in elk gebiedsdeel, tot hetwelk 
de1,e ove ·eenkomst in overeenstemming met de 
voorzieningen van de hiernavolgende para
graaf 4 zal zijn of daarna zal worden uitge
breid, in het geb iedsdeel of de gebiedsdeelen, 
in de kennisgeving genoemd, recht hebben op 
dezelfde voordeelen als die, in paragraaf 1 
van deze overeenkomst voorzien ten aanzi1;1n 
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van ederlandsche I uchtvaartuigen 111 het 
Vereenigd Koninkrijk. 

4. Op overeenkomstige wijze kan de eder
landsche R egeering te allen tijde, door middel 
van een kennisgeving aau de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, deze overeenkomst 
uitbreiden tot elk overzeesch gebiedsdee l vau 
·het Koninkrijk der ederlanden; op de ont
vang t van zulk een kenn isgeving: 

a. Zull en luchtvaartuigen, ingeschreven in 
het gebiedsdeel of de gebiedsdeelen. in de 
kennisgeving genoemd, in het Vereenigd Ko
ninkrijk, en in elk gebiedsdeel. tot hetwelk 
de overeenkomst krachtens vorengenoemde 
paragraaf 3 zal zijn of daarna za l worden uit
gebreid, recht hebben op dezelfde voordee len, 
als die, voorzien in paragraaf 1 van deze over
eenkomst ten aanzien van Nederlandsche 
luchtvaartuigen in het Vereenigd Koninkrijk , 
en 

b. Zullen luchtvaartuigen, ingesthreven in 
het Vereenigd K oninkrijk of in "!I k gebied -
deel, tot hetwelk deze overeenkomst in over
eenstemming met paragraaf 3 zal zijn of daar
na zal worden uitgebre id, in het gebiedsdee l 
of de geb iedsdeelen, in de kennisgeviug ge
noemd, recht hebben op dezelfde voorrechten, 
a ls die voorzien in paragraaf 2 van deze OYer
eenko.{.st ten aanzien van luchtvaartuigen 
van het Vereenigd Koninkrijk in Nederland. 

5. Elke uitbreiding van deze overeenkomst, 
door een kennisgeving, a ls bedoeld in de hier
boven genoemde paragraaf 3 of 4, kan afwn
derlijk worden befündig-d door elk van de Re
geeringen door middel van een kenni~geving 
aan de andere R egeering van haar wensch om 
zulk een uitbreiding te beë indi gen. Elke zoo
danige kennisgeving zal in werking __ treden 
3 maanden na den datum, waarop z1J 1s ge
geven. 

6. Deze overeenkomst zal onmiddellijk van 
kracht worden en van kracht blijven tot 3 
maanden na den datum, waarop een van de 
Regeeringen aan de andere zal hebben kennis 
gegeven van de beëindig ing van de overnen
komst. 

7. Ik heb de eer voor te stellen, dat deze 
nota en Uw antwoord in gel ijklu idende be
woord ingen beschouwd worden een formeele 
overeenkomst te de1,er zake tu&schen de beide 
Regeeringen te vorm en. 

I k heb de eer te zijn, 
met de meeste hoogachtiJJg, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 

A n t h o n y E cl e n . 

Jhr. de illarees ·van Swinderen, G.G. V.O. , 
enz., (.;nz., enz. 

Gezantschap der Nederlanden. 

N°. 1907. 

Londen, 30 December 1935. 
M ijnheei·, 

Ik heb de eer te bevestigen Uw nota van 
heden vaststellende, dat Zij ner Majesteits Re
geeri~g in het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en oord-Ierland het wen-
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schel ijk acht met .de Nederlanclsche R egeering 
een voorloopige overeenkomst te si uiten vooT 
de wederzijdsche vrijstelling ten aanzien van 
luchtvaartuigen van het betalen van doua ne
en andere rechten op brandstof en smeerm id
delen, zulks in de volgende bewoordingen : 

1. D e Regeering van het Vereen igd Ko
ninkrijk zal in het Vereenigd Koninkrijk aan 
a ll e luchtvaartuigen, welke in Nederland zijn 
ingeschreven, de volgende fac ili teiten v,e,r
leenen: 

I. Bij de aankomst van het luchtvaartu ig 
in het Vereenigd Koninkrijk zu ll en de brand
stof en de smeermiddelen, welke zich bevin
den in de in het luchtvaartuig ingebouwde 
reservoirs, vrij van douane- of andere rechten 
worden toegelaten, met rli en verstande even
wel, dat geen enkele hoeveelhe id van die 
brandstof of smeermiddelen ronder beta ling 
van rechten uit het luchtvaartuig mag worden 
verwijderd. 

IL Bij het vertrek van het luchtvaartu ig 
van een douane-! uchtvaartterrei11 in het Ver 
eenigd Koninkrijk met bestemming naar het 
buitenland zullen de brandstof en smeerm id
delen, bestemd om op de re is te wo rden ge
bruikt, vrij van douane- of andere rechten 
worden geleverd, met dien verstande evenwel, 
dat in geval het luchtvaartuig, a l vorens het 
Vereenigd Koninkrijk te verlaten, weer een 
landing verricht, het verleenen van vrijstell ing 
aan zekere bepaalde voorwaarden kan wo•·den 
onderworpen. 

III. De vrijstelling, bedoeld onder 8ub-pa-
1·agraaf II, kan wm·clen ver leend in den vo rm 
van restitutie van de betaalde rechten 

IV. Een douane- luch tvaartterrein is een 
openbaar luchtvaartterrein, waar een douane
dienst geregeld werkt. 

2. De N ederlandsche Regeering za l weder
keerig in ederlancl ten aanzien van alle 
luchtvaartuigen, welke in h t Vereenigd Ko
ninkrijk zijn ingeschreven, faci li teiten verlee
nen, overeenkomstig die , welke hie rboven zijn 
aangegeven. 

3. De R egeering van het Vcreenigcl Ko
ninkrijk kan, te allen tijde, door middel van 
een kennisgeving aan de Nederlandsche R e
geering langs den diplomatieken weg deze 
overeenkom st uitbreiden tot •slke Britsche ko
lonie, overzeesch gebiedsdee l, protectoraat of 
tot e!k mandaatland, ten aanzien waan·an het 
mandaa t wordt uitgeoefend door de R egeering 
van het Vereen igd Koninkrijk; na ontvangst 
van zu lk een kennisgeving: 

a. Zull en luchtvaartuigen, welke ingeschre
ven zij n in het gebiedsdeel of de gebiedsdee
len, in de kennisgev ing genoemd, in Neder-
1 and en in e lk ander gebiedsdf.e l, tot hetwelk 
de overeenkomst krachtens de hiernavolgende 
paragraaf 4 za l zijn of daarna zal worden uit
gebreid, recht hebben op deze lfde voordeel en 
a ls die, in paragraaf 2 van deze overeenkomst 
voorzien ten aanzien ,a11 luchhaartuigen van 
het Vereenigd Koninkrijk in Nederland, en 

b. Zµll en luchtvaartuigen, inge,ohrnven in 
Nederland .of, in elk gebiedsdeel, tot hetwelk 
deze overeenkomst in overeen temmi ng met de 
voorzien ingen van de hiernavolgendP para
graaf 4 zal zij n of daarna zal worden uitge
breid, in het gebiedsdeel of de geh iedsdee lcn , 
in de kennisgev ing genoemd , r echt hebben op 
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dezelfde voordeel en als die , in paragraaf 1 
van deze overeenkomst voorzien ten aanzien 
van Nederlandsche luchtvaartuigen in het 
Vereenigd Koninkrijk. 

4. Op overeenkomstige wijze kan de N eder
landsche R egeering te a llen tijde, door middel 
van een kennisgeving aan de Regeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, deze overeenkomst 
uitbreiden tot elk overzeesch gebiedsdeel van 
het Koninkrijk der Nederlanden; op de ont
vangst van zulk een kennisgeving: 

a. ZuJJen luchtvaartuigen, ingeschreven in 
het gebiedsdeel of de gebiedsdeelen, in de ken
nisgeving genoemd, in het Vereenigd Ko
ninkrijk, en in elk gebiedsdeel, tot hetwelk 
de overeenkomst kracht,ms vorengenoemde 
paragraaf 3 zal zijn of daarna zal worden uit
gebreid, recht hebben op dezelfde voordeelen, 
als die; voorzien in paragraaf 1 van deze over
eenkomst ten ·aanzien van Nederlandsche lucht
vaartu igen in het Vereenigd Koninkrijk, en 

b. Zullen luchtvaartu igen, ingeschreven in 
het Vereeni gd Koninkrijk of in el k gebieds
deel , tot hetwelk deze overeenkomst in over
eenstemming met paragraaf 3 zal zijn of daav
na zal worden uitgebre id , in het geb iedsdeel 
of de gebiedsdeelen, in de kennisgeving ge
noemd, recht hebben op dezelfde voorrechten, 
als die, voorzien in paragraaf 2 van deze over
eenkomst ten aanzien van luchtvaartuigen van 
het Vereenigd Koninkrijk in Nederland. 

5. Elke uitbre iding van deze overeenkomst, 
door een kennisgeving, a ls bedoeld in de hier
boven genoemde paragraaf 3 of 4, ka n afwn
derl ijk worden beëindigd door elk van de Re" 
geeringen door middel van een kennisgevrng 
aan de andere Regeering van haar wensch om 
zulk een uitbreiding te beëindigen. Elke wo
dan ige kennisgev ing zal in werking treden 3 
maanden na den datum, waarop, zij is gpge ven. 

6. Deze overeenkomst zal onmiddellijk van 
kracht worden en van kracht blijven tot 3 
maanden na den datum, waarop een van de 
Regeeringen aan de andere zal hebben kennis 
gegeven van cle beë indiging van de overeen
komst. 

7. Ik ben gemachtigd te verklaren, dat de 
Nederlandsche Regeering de hie rboven ver
melde voorstellen aanvaardt en zich er mede 
vereenigt, dat deze nota en Uw nota van 
heden zullen worden beschouwd een formeele 
overeenkomst tusschen de beide Regeering-en 
te vormen. 

Ik heb de eer te verblijven, 
met de meeste hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 

R. d e M a r e e s v a n S w i n d e r e n. 

Th e Right Honourable Anthony Eden, 
J,f.C., M.P., en z . , enz., Pnz. 

S. 90A. 

26 Maa,·t 1936. vVE'l', houdende goedkeuring 
van het op 23 September 1934 te A nk!i.m. 
tusschen het Koninkrijk der Nederlanden 
en de R epubliek Turkij e gesloten hctn
delsverdrag. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alwo Wïj in overweging genomen hebben, 
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dat het op 23 September 1934 te Ankara tus
schen het Koninkrijk der Nederl anden en de 
Republiek Turkije gesloten handelsverdrag, 
alvorens te worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 58 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft, en dat het voorts 
wenschelijk is om de bevoegdheid voor te be
houden dit verdrag op te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bü deze wet in afdruk gevoeg

de, op 23 September 1934 tusschen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de R epubliek 
Turkije gesloten h andelsverdrag wordt goed
gekeurd. 

2. \Vij behouden Ons de bevoegdheid voór 
het in artikel 1 genoemde verdrag op te 
zeggen. 

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

Lasten en beve1en, -enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Handel, 
Nijverrheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
De Minis ter van Buitcnlandsche Zaken , 

D e G ra e f f. 
D e M inisM1· van Financiën, 0 u d. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D ec k ers. 

De M inister van Staat, 
Minister van Kol oniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitg eg. 17 April 1936.) 

CONVENTION DE COMMEltCE EN'l.'Rl: 
LE ROYAUIIIE DES PAYS-BAS :E'f 

LA TURQUIE. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Son 
Excellence Je Président de la République 'l'ur
que, également animés du désir de res,errer 
les li ens d'amitié qui unissent Ie Royaume des 
Pays-Bas et la 'l'urquie et vou lant affermir et 
étendre les relations commerciales entre les 
deux pays, ont résolu de concl nre nne conven
tion de commerce et ont nommé à eet effet 
pour leurs Plénipotentiaires respectifs savoir : 

Sa M ajesté la R eine des Pays-Bas: ' 
Monsieur Ie Baron de Harinxma thoe Sloo

ten, Chargé d'Affa ires des Pays-Bas, 
Son Excellence Ie Président d,i la Rl•pu

bl ique 'l'urque: 
S. E. Menemenli Numan Bey, Ambassadeur, 

Secrétaire-Général du Ministè re des Affa ires 
Etrangères, 

lesquels après s'être communiqué lcurs pleins 
pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et clue 
forrne , souf, convenus des articles suivants: 

Art. ler. Les marchandises ori g inaires d,, 
terr itoire néerl a ndais mentionnées à la I iste A 
ci-jo inte seront admises à la I ibre importation 
en 'l'urquie. 

L es marchandises originairt1s du territoi re 
d'outre-mer néerlandais mentionnés à la liste 
B ci-jointe adm ises à la libre importation en 
'l'urquie. 

L' importation des marchandises du terri
toire néerlandais et du territo ire d'outre-mer 
néedandais mentionnées à Ia I iote C sern 
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limitée aux quantités y assignées à chaque 
article. 

Les marchandises non mentionnées aux listes 
A, B et C continueront à profiter à leur impor
tation en Turquie pendant la durée de l.l 
présente convention du régime général de con
tingentement en vigueur. 

Art. 2. Les marchandises originaires du 
territoire néerlandais ou de territoire d'outre
mer néerlandais pourront être importées dans 
Ie territoire turc par n'importe que! bureau de 
<louane qualifié. 

Art. 3. Les marchandises originaires du 
territoire turc mentionnées à la liste D seront 
admises à la libre importation aux Pays-Bas. 

L' importation aux Pays-Bas des marchan
<lises du territoire turc mentionnées à la liste 
E sera limi tée aux quantités y a signées à 
chaque article. 
· Les marchandises non me ntionnées aux listes 
D et E continueront à profiter, aux P ays-Bas, 
pendant la durée de Ja présente convention du 
régime général de contingentement en vigueur. 

Act. 4. Les différentes listes mentionnées 
<lans les articles 1, 2 et 3 sant revisibles d'un 
commun accord pendant la. durée de la pré
sente convention. 

Art. 5. La présente convention sera ratifiée 
et les instruments de ratification seront échan
gés à Ankara aussitót que po sible. Elle a ura 
une durée de six mais à partir du 23 septembre 
1934. Elle sera prorogée par tacite reconduc
tion pour des périodes de même durée sauf 
préavis donné 60 jours avant l'expiration de 
la période en cours. 

Toutefois l a présento convention sera mise 
en application à t itre provisoire et avec effet 
rétroactif à partir du 16 juin 1934, par 
échange de notes qui devra coïncider avec la 
signature d'une convention de clearing. 

En foi de quoi les Plé nipotentiaires ont 
s igné la présente convention et y ont apposé 
leur sceau. 

Fait en double, à Ankara, le 23 septembre 
1934. 

B . P h . van Harinxma thoe Slooten. 
M. N uman. 

No. du T ari/ 
Turc. 

23 a 
23 b 
66 a, b, d, e 
72 C 

73 C 

79 

89 
90 

102 
108 a 

132 a 
132 b 
173 
211 a, b 
223 a, c, d 

227 
236 a 
240 a , b 

LISTE A. 
Désignation des marchandius. 

Lait condensé sans sucre 
Lai t condensé sucré 

Maroca in employé dans les ma-
chines 

Toute l a position 
Lanières 
Fils de laine 
Tissus de crins de cheval pour 

les compagnies de transport 
Fi ls de bourettes et de chappe 

Dextr ine 

(Avec autorisation préalable du 
Ministère de l'Agriculture) 

Toute la position 

241 
242 
244 
245 
248 
249 
250 
251 
271 
277 a 
277 

279 
305 e 
307 b 
324 a 
325 
327 

328 
330 b 
334 
341 c, d 
342 
361 b 

366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 

375 
380 b 
383 
409 a 
412 
415 
417 
440 
441 
444 
445 a, b 
449 
451 
453 
477 a 
(x) 481 C 

488 
490 
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Toute la position 
(sauf anis) 

Gomme"arabique seulement 
Toutes autres subpositions dans 

la liste A de contingentement 
général 

Toutes la position 

Toute la position 
Papier cellophane et 

papier cellophane 
Toute la position 

Toute la position 

Toute la position 

objets en 

Marques de fabriques, préparées 
d' après Ie système de transfert 
pour marquer les articles de 
commerce et d'industrie 

Toute la position 

F ils et f icelles de coton destinés 
à l a fabrication de filets 

Cordes et cordages 

Tou te la pos ition 
Manill a et sisal 
Toute la position 
F ilets de pêche de toutes sortes 
Toute la position 

Toute la pos it ion 

Asphal t'bitumen 

Toute la position 
Parties de machines en général, 

vases de pharmacie, vases de 
pommade, cuvettes et maté
r iel employé en médecine 

494 a 1, a 2, b 1 
505 Toute la position 
517 
519 
520 
521 
523 a, 1, 2 
523 b 1 

523 b 2 
524 a , b 
556 C 

527 

Capsules, colorées ou non, avec 
ou sans inscription pour pro
duits médicinaux 

Fer-blanc 

Cordes en fer 
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529 b, c 
530 
531 b 
533 
538 C 

539 d, v, h 

550 
552 a, b, c 
553 

557 a 
558 a, b, d 
558 e, 1 
559 a, 1, 2, 3 

b, 1, 2 
562 
565 a, b 
570 d 
574 b 
575 
577 b 
598 
607 g 

616 

618 
619 
623 
632 a, c, d, e 
(x) 634 
648 b 
649 
650 

(x) 651 
(x) 652 
653 a, b 
(x) 666 
669 a 
679 a , b 
681 b 

Toute la position 

Toute la position 

Rasoirs mécaniqeus. et lame. de 
1·asoirs 

Toute Ja position 

Autres articles fins en fer , non 
dénommés ailleurs dans Ie tar if 

Objets de tréfilerie en cuivre 

Toute la position 

'route Ia posi tion 
(Exception faite des déchets; 
Toute la position 
Parties d'instruments de musi 

que; ampli ficateurs de musi
que, pick-ups, et leu rs pièces 
de rechange 

Appareils cinématographiques et 
de projection 

Toute la position 

Appare/is de dési nfoction 

Toute la position 

Toute la position 

Toute la position 

Toute la position 

(avec autorisa
tion du Minis
tère de l' Agri
cul ture) 

682 a, b, 1, c, e, f 
687 Bateaux de toutes sortes pour 

688 a 
695 b 
695 d 
700 b 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
709 
710 b 
711 b 
711 f 
718 d 
727 
728 
747 
749 a, b, c 
754 b 
754 d 

pêd,.e 
Seulement ceux en fet· 
Benzine 

Bleu et ombra 
Toute la position 

Mastics 'à greffage 
Toute la position 

Chlorure de chaux 
Toute la position 

Acide quinnique 

754 k 

1936 

Acide chlorhydrique (myriatique) 
sulfurique 

Phénol 

Toute la position 

7541 
754 m 
762 
769 
773 
777 Lactose (;~ere de I ait) 
782 Glycerine 
805 Éther sulfurique 
812 b, c, d, e, f, 
815 b Gaze hydrophile 
821 Toute la position 
836 
841 
853 C 

861 
N ote: La lettre "e" corrPspond à la lettrn 

h" et la lettre f" à Ja lettre ,. v" du tex te 
du tarif douanie,'. ' turc. 

Il est entendu que les positions reprises dans 
la liste précitée seront celles de la nomenc!.1-
ture fixée par la Loi Turque ~0

• 1499 du l er 
juin 1929, en ce qu'ell e n'aura pas été modi
fiée par celle N°. 2255 du 31 mai 1933. 

(x) R emarque: L' importaLiou des m archan
dises wmbant sous leo positions 481 c, 634, 
651, 652 et 666 ei-haut énumé,·ées est subor
donnée à l'autorisation préalable du M-inistère 
Turc de !'Economie ationale to!Jtes les fois 
qu'il s'agirait de machines ou de marchandises 
servant à l'industrialisation du pays. Les autres 
articles qui sans pouvoir servir à l'industria
lisation du pays, tombent sous ces mêmes 
positions, seront expressément désignés et 
ajoutés à la liste G . . 

Sera affranchie de limitations, l'importation 
des marchandises indiquées sur cette I iste qui 
devra être préparée et élargie au fur et à 
mesure sur la demande de la Légation des 
Pays-Bas et l'assentiment du Ministère de 
!'Economie. 

LISTE G. 

No. du 1'arif Désignation des ma,·chandises. 
Turc . 

Ex 634 

Ex 651 
Ex 652 

No. du Tarif 
Turc. 

72 C 

3c 
211 a, b 
223 C 

236 a 
238 a 
239 a , b 
240 a, b 

Haut-parleurs et leurs pièces de 
rechange 

Out-board motors 
Électromoteurs, dynamos, redi-es

seurs, transformateurs, com
mutateurs, électriques, résistan
ces, bobines, magnétos, bougies, 
distributeurs, ventilateurs, as
pirateurs et leurs pièces de 
rechange. 

LISTE B. 
Désignation des marcliandises . 

Graines de sésame (avec permis
sion préalable du Ministère ds 
l'Agriculture) 

Canelle, clous de g irofle 
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241 
242 
244 
245 
247 
248 
249 
250 
251 
271 
321 b, 1 et 2 
440 
441 
577 b, d , e 

578 
579 a, b 

812 b, c 

No. du Ta,·if 
T urc. 

107 b 
324 C 

Toute Ja pos ition 
Toute la position (sauf anis) 

Galang~' 
Toute la position 

Toute la position 

Avec 1~; réserves de la iiste A 
de contina:cntement général 

Toute la pÖs ition 
Avec les réserves de Ia I iste A 

de contingentement géB,·ral 

LIS'fE C. 

Quantites en kiloyra1n111.es par 
tri1nestre. 

377 b, c, d, e, f 
378 c, d, e, f 
379 c, d, e, f 
380 a 

900 
352.600 
27.000 

9.000 
45.000 
63.000 

1.000 
4.500 
1.800 
1.800 

414 a 
541 a 
541 b 
541 C 

213 b 
694 b 

100.000 
2.000.000 

329 500 
447 a 3.000 

LIS'fE U. 
1. Os et cornes (naturels, en pouche ; dé-

chets) 
2. Laine et poils de chèvre (brut et en suint) 
3. Membranes, boyaux, cordcs à boyaux 
4. Peaux sèches non ouvvées 
5. Peaux de fourrnre 
6. Peaux salées 
7. Alpistes (Kanariezaad) 
8. Graines de sésame 
9. Seig le, maïs, millet 

10. Orge noir, avoine, chiendent, vesce~ et 
similaires non dénommés 

ll. Pois chiches, haricots, petits pois, fèves, 
lentilles et simil aires 

12. Son et déchets de mouture à l 'exception 
de Rijstvoermeel (farine de riz pou1· les 
animaux) 

13. Raisins secs 
14. Figues sêches 
15. Tous fruits secs non dénommés ci-dessus 
16. Noisettes avec ou sans écorce 
17. Amandes 
18. Noix avec ou sans écorce 
19. Oranges et mandar ines 
20. Olives 
21. Huile d'olives 
22. Lin, pavot, tournesol , graines de kapok 

et similaires non dénommés 
23. Oignons à fleurs 
24. Tabacs hachés, en poudre 
25 . 'l'abacs en feu il les 
26. Cigarettes 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36 . 

37. 

14 

Valonnée et ses extra its, myrabolan noir 
et jaune 
Extraits secs: québracho, cachou, cha
taigne, lymoba, tiNeu l et simila ires 
Opium 
Produits forestiers: noyer, orme, t illeul , 
citronnier, olivier et les partit,s sciées ou 
coupées 
Gomme adragante, gomme gut, gomme 
galbanum, gomme sandragon, gomme 
élastique 
Matières de teinture 
Minerais en général 
Essence de roses 
Bonbons, locoums et autres confitures 
Toutes sortes de métaux de pierres et de 
terres 
Coton non filé et ses déchets, ainsi que 
ouate et bandages 

LISTE E. 
1. Mohair (brut en su int) 1 tonne po11r 6 

1nois 
2. Résidus, tourtea.ux et débris de végétaux 

traités dans les alarobics et les usines 42½ 
tonnes pour les 6 mois 

3. T apis orientaux 42½ tounes pour G rno is 

s. 91. 

27 Maa,·t 1936. BESLUIT , bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
L onden en den Britschen Secretaris van 
Staat voor Buiten!andsche Zaken gewis
selde nota's dd . 18 December 1935, hou
dende eene overeenkomst tusschen Neder
land en het V ereenigd Konink-rijl, •van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland in za;,;e 
de handelsbetrekkingen tusschen N ede,·
land eenerzijds en Newfoundland, de Brit
sche koloniën en protectoraten en man
daatlanden, waarvan het mandaat wordt 
uitgeoefend door de Regeering van Zijne 
Britsche Majesteit in het V ereenigd l( o
ninkrijk, anderzijds . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Londen 

en den Bri tschen Secretaris van Staat voor 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's dd . 
18 December 19 35, houdende eene overeen
komst tusschen Nederland en het Ve,·eenigd 
Koninkrijk van G,·oot-Rritannië en Noord
Je,·land in zake de handelsbetrekkingen tus
schen Nede1·land eenerzijds en New/ouridlanll, 
de Britsche koloniën en protectoraten en man
daatlanden, waarvan het mandaat wordt uit
geoefend door de Regeering van Zijne Britsche 
Majeste it in het Vereenigd I(oninkrijk, ande r
zijds, van welke nota's een afdr uk en eene 
vertaling bij dit Bes! uit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermei de overeen komst 
op 18 December 1935 voor het Rijk in E11rnpa 
is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Ministel' van 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Maart. 
1936, Directie van het Protocol , nr. 10429; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1036. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg. 14 ,1p1·il 1936.) 

N°. W. 10609/226/29. 
Foreign Office S. W. 1. 

18th December, 1935. 
S ir, 

On behalf of His Majesty's Government in 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern lreland, I have the honour to pro
pose that the following arrangements should 
be concluded with regard to trade between the 

etherlands on the one side and Newfoudland, 
the British Colonies and Protectorates and 
Mandated Territories in respect of which the 
mandate is exercised by His Majesty's Govern
ment in the United Kingdom on the other 
s ide: 

1. In connexion with quantitative restr ic
tions on imports into the Netherlands, the 
Netherland Government guarantee that there 
shall be granted as from the 1st January 1936 
to N ewfoundland, to British C'-olonies and to 
any territory under British protection, and to 
any Mandated Territory in respect of wh ich 
the Mandate is exercised by His Majesty's 
Government in the United Kingdom the full 
share of all quotas, as now established, or 
hereafter va ried or establ ished in regard to 
any class of goods, which is mathematically 
attributable to each of those territor ies in 
accordance with the proportion of the total 
foreign importations dnring the bas ic period 
into the Netherlands of the goods in question 
which was represented by goods imported the
refrom. 

2. In connexion with quanti tative restric
t ions on imports from the N etherlands into 
Newfoundland, the British Colonies and ter
ritories under British protection, His Majesty'.s 
Government in the United Kingdom guarantee 
tlrnt there sha ll be granted as !rom the 1st 
J anuary 1936 to the Netherlands the full share 
of a ll quotas in Newfoundland and the afore
said Colonies and Territories as now establ ished 
or hereafter varied or establ ished ir. regard to 
any class of goods, wh ich is mathematical ly 
attributable to the N etherlands in accordance 
with the proportion of the total foreign impor
tations of the goods in question which was 
represented by Netherland goods imported in 
the basic period into Newfoundland, each 
British Colony, a nd each territory under 
British protection. 

3. It is understood that the term "foreign 
importations" when used in relation to New
foundland, the British Colonies, territories 
under British protection, and Mandated 'l'er
ritories in respect of which the Mandate is 
exercised by His Majesty's Government in the 
United Kingdom, means imports from coun
tri es not being territories under the sovereignty 
of H is Majesty The King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India, or under His :Ma-
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jesty's suzerainty, protection or mandate ; and, 
when used in relation to the Netherlands, 
means imports from countries not being ter
ritories under the sovereignty, suzerainty or 
protection of H er Majesty The Queen of the 
Netherlands. 

2. If the Netherland Government a.gree to 
th is proposal I would suggest that the present 
note and your reply in simil ar terms he re
garded as constituting a forma! agreement 
between the two Governments, which shall 
remain in force until the expiration of three 
months from the date on which notice to ter
m inate it is given by either Government. 

I have the honour to be, 
with the highest consideration, 

Sir 
Y our obedie~t Servant, 

S a m u e I H o a r e . 

Jonkhee1· R . de Marees van Su·i,ulere11, 
G.G. V .O. , etc., etc., etc. 

Gezantschap der Nederlanden. 
N°. 1876. 

Londen 18th December 1935. 
Sir 

I have the honour to acknowledge the receipt 
of the note N°. W 10609/226/29, which you 
have been good enough to address t-0 me to
day and in which you propose on behalf of 
His Majesty's Government in the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ire
land that the following arrangements should 
be concluded with regard to trade between 
the Netherlands on the one s ide and New
foundland, the British Colonies and Protecto
rates and Mandated Territories in respect of 
which the mandate is exercised bij His Ma
jesty's Government in the United Kingdom 
on the other side: 

1. In connexion with quantitative restric
tions on imports into the Netherlands, the 
N etherland Government guarantee that t.here 
shall be granted as from the 1st J anuary 1936 
to ewfoundland, to British C-olonies, to any 
territory under B~itish protection, and to any 
Mandated Territory in respect of which the 
Mandate is exerc ised by His Majesty's Govern
ment in the United Kingdom the full share 
of all quotas, as now establishod, or hereafter 
varied or establ ished in regard to any class 
of goods, which is mathematically attr ibutable 
to each of those territor ies in accordance with 
the proportion of the total foreign importations 
during the bas ic period into the Netherlands 
of the goods imported therehom. 

2. In connexion with quant.itat.ive restric
tions on imports from the Netherlands into 
Newfoundland, the British Colonies and ter
r itories under British protection, His Majesty's 
Government in the United Kingdom guarantee 
that there shall be granted as from the 1st Jan. 
1936 to the Netherl ands the ful1 share of all quo
tas in N ewfoundland and the aforesaid Colonies 
and Territories as now establ ished or he1·eafter 
varied or establ ished in regard to any class 
!)f goods, which is mathematically attributable 
to the Netherlands in accordance with the 
proportion of the total foreign importations 
of the goods in question which was represented 
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by Netherland goocls imported in the basic 
period into N ewfoundland, each British Co
lony, and each territory under British pro
tection. 

3. It is understood that the term "foreign 
importations" when used in relation to New
foundland , the British Colonies, territories 
under British protection, and M andated Ter
ritories in respect of which the Mandate is 
exercised by His Majesty's Government in the 
United Kingdom, means imports from coun
tries not bei ng territories under the sovereignty 
of His Majesty The King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India, or under His Ma
jesty's suzerainty, protection or mandate; a nd, 
when used in relation to the Netherlands, 
means imports from countries not being terri 
tories under the sovereignty, suzerainty or 
protection of H er Majesty The Queen of the 
Netherlancls. 

2. On behalf of the etherland Government 
I agree to this proposal and to the suggestion 
that your note a nd this reply be regarded as 
constituting a forma! agreement between the 
two Governments which shall remain in force 
until the expiration of three months from the 
date on which notice to terminate it is given 
by either Government. 

I have the honour to remain 
with the highest consideration, 

Sir 
Your obedie~t Servant, 

R. d e M a r e e s v a n S w i n d e r e n. 

The R ight H onourable Sir Samuel H oare, 
Bart., G.C.S.l ., G.B.E. , C.M.G. , ltf P ., 
&:c., &:c., & c. 

VERTALING. 

N°. W. 10609/226/29. Foreign Office S.W. 1. 
18 December 1935. 

Mijnheer, 
Namens Zijner Majesteits Regeering in het 

Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britanniii en 
Noord-Ierland heb ik de eer voor te stellen, 
dat de volgende regelingen zullen worden ge
troffen met betrekking tot den handel tusschen 
Nederland eenerzijds en ewfoundland, de 
Britsche koloniën en protectoraten en man
daatlanden, ten aanzien waarvan het mandaat 
wordt uitgeoefend door Zijner M ajesteits Re
geering in het V e reenigd Koninkrijk, ander
zijds. 

1. In verband met quantitatieve beperkin
gen van den invoer in Nederland verzekert de 
Nederlandsche R egeering, dat met ingang va n 
1 Januari 1936 aan Newfoundland, aan Rrit
sche koloniën, aan elk gebiedsdeel onder 
Britsch protectoraat en aan elk mandaatl and, 
ten aanzien waarvan het mandaat wordt uit
geoefend door Zijner Majesteits Regeering in 
het Vereenigd Koninkrijk, in alle contingen
ten, welke thans zijn vastgesteld of later zu l
len worden gewijzigd of vastgesteld, ten aan
zien van elke soort goederen zal worden toe
gewezen het volle aandeel, hetwelk mathema-· 
tisch aan elk van die geb iedsdeelen toekomt 
overeenkomstig de verhouding van den invoer 
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van die goederen daar vandaan tot den totalen 
invoer uit het buitenland in Nederland van 
de betreffende goederen gedurende de basis
periode. 

2. In verband met quantitatieve beperkin
gen van den invoer uit Nederland in New
foundland, de Britsche koloniën en gebieds
deelen onder Britsch protectoraat, verzekert 
Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd 
Koninkrijk, dat met ingar:.g van 1 J anuari 
1936 aan N ederland in alle contingenten, 
welke thans in ewfoundland en voormelde 
koloniën en gebiedsdeelen zijn vastgesteld of 
later zullen worden gewijzigd of vastgesteld, 
ten aanzien van elke soort goederen zal worden 
toegewezen het volle aandeel, hetwelk rnathe
mathisch aan ederland toekomt overeenkom
stig de verhouding van den invoer van die 
goederen uit N ederland tot den totalen invoer 
uit het buitenland in ewfoundland, in elke 
Britsche kolonie en in elk gebiedsdeel onder 
Britsch protectoraat van de betreffende goe
deren in de basisperiode. 

3. Het is wel verstaan, dat de uitdrukking, 
"invoer uit het buitenland", wanneer gebezigd 
met betrekking tot Newfoun<lland, de Britsche 
koloniën, gebiedsdeelen onder Britsch protec
toraat en mandaatlanden, ten aanzien waarvan 
het mandaat wordt uitgeoefend door Zijner 
Majesteits R egeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk, beteekent invoer uit landen, welke 
niet zijn geb iedsdeelen onder de souvereiniteit 
van Zijne Majesteit den Koning van Groot
Britannië, Ierland en de Britsche overzeesche 
gebieclsdeelen, K eizer van Indië, of onder 
Zijner Majeste its su~~reiniteit, bescherming of 
mandaat; en dat ZIJ, wanneer gebezigd met 
betrekking tot ederland, beteekent invoer uit 
landen, welke niet zijn gebiedsdeelen onder de 
souvereiniteit, suzereiniteit of bescherming van 
H a re Majesteit de Koningin der Nederlanden. 

2. Indien de Nederlandsche R egeering met 
dit voorstel instemt, zou ik w;Jlen opperen, 
dat deze nota en uw antwoord in gelijke be
woordingen zullen worden beschouwd te vor
men een formeele overeenkomst tusschen beide 
Regeeringen, welke overeenkomst van kracht 
zal blijven tot na verloop van 3 maanden na 
den dag, waarop door een van beide Regee
ringen zal zijn kennis gegeven van haar voor
nemen de overeenkomst te beëindigen. 

Ik heb de eer te verblijven, 
met de meeste hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw dienstwillige Dienaar, 

S a m u e I H o a r e. 

J onkheer R. de Ma..ees van Swinderen, 
G.G. V .O. enz., enz., enz. 

Gezantschap der ederlanden. 
N°. 1876. 

Mijnheer, 
Londen, 1~ December 1935. 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van 
de nota n°. W 10609/226f29, welke U heden 
wel tot mij heeft willen richten en in welke U 
namen Zij ner Majesteits Regeering in het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 



Noord-Ierland voorstelt, dat de volgende rege
lingen zullen worden getroffen met betrekking 
tot den handel tusschen Nederland eenerzijds 
en N ewfoundland, de Britsche koloniën en pro
tectoraten en mandaatlanden ten aanz ièn 
waarvan het mandaat wordt uitgeoefend door 
Zijner Majesteits Regeering in het Vereenigd 
Koninkrijk, anderzijds. 

1. In verband met quantitatieve beperkin
gen van den invoer in Nederland verzekert do 
Nederlandsche Regeering, dat met ingang van 
1 Januari 1936 aan ewfoundland, aan Brit
sche koloniën, aan elk gebiedsdeel onder 
Britsch protectoraat en aan elk mandaatland 
ten aanzien waarvan het mandaat wordt uit'. 
geoefend door Zijner Majesteits Regeering in 
het Vereenigd Koninkrijk, in alle contingen
ten, welke thans zijn vastgesteld of later zul
l~n worden gewijzigd of vastgesteld, ten aan
zien van elke soort goederen zal worden toe
gewezen het volle aandeel, hetwelk mathema
tisch aan elk van die gebiedsdeelen toekomt 
overeenkomstig de verhouding van den invoer 
van die goederen daar vandaan tot den totalen 
invoer uit het bu itenland in Nederland van 
de betreffende goederen gedurende de bas is
periode. 

2. In verband met quantitatieve beperkin
gen van den invoer uit Nederl and in N ew
found land, de Britsche koloniën en gebieds
deelen onder Britsch protectoraat, verzekert 
Zijner Majeste its Regeering in het Vereenigd 
Koninkrijk, dat met ingang van 1 Januari 
1936 aan Nederland in alle contingenten 
welke thans in Newfoundland en voormeld~ 
koloniën en gebiedsdeelen zijn vastgesteld of 
later zullen worden gewijzigd of vastgesteld, 
ten aanzien van elke soort goederen zal worden 
toegewezen het volle aandeel, hetwelk mathe
mathisch aan Nederland toekomt overeenkom
stig de verhouding van den invoer van die 
goederen uit Nederland tot den totalen invoer 
uit het buitenland in Newfoundland, in elke 
Britsche kolonie en in elk geb iedsdeel onder 
Britsch protectoraat van de betreffende goe
deren in de bas isperiode. 

3. Het is wel verstaan, dat de uitdrukking, 
"invoer uit het buitenland", wanneer gebezigd 
met betrekking tot Newfoundland, de Britsche 
koloniën, gebiedsdeelen onder Britsch protec
toraat en mandaatlanden, ten aanzien waarvan 
het mandaat wordt uitgeoefend door ZijnAr 
Majeste its R egeering in het Vereeni gd Ko
ninkrij k, beteekent invoer u it landen welke 
niet zij n geb iedsdeelen onder de souve;einiteit 
van Zij ne Majesteit den Koning van Groot
Britannië, Ierland en de Britsche overzeesche 
geb iedsdeelen, Ke izer van I ndi ii, of onder 
Zijner Majesteits suzereinite it bescherming of 
mandaat; en dat zij , wanne~r gebezigd met 
betrekking tot Nederland, beteekent invoer u it 
landen, welke n iet zijn gebiedsdeelen onder de 
souvere initeit, suzere inite it of bescherming van 
Hare Majeste it de K oningin der Nederîanden. 

2. Namens de Nederlandsche Regeering 
aanvaard ik dit voorstel a lsmede de suggestie, 
dat Uwe nota en dit antwoord zullen worden 
beschouwd te vormen een formeele overeen
komst tusschen beide Regeer ingen welke over
eenkomst van kracht zal bl ijven t;c;t na verloop 
van 3 maanden na den dag, waarop door een 
van beide Regeeringen zal zij n kenn is gegeven 
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van haar voornemen de overeenkomst te be
eindigen. 

R. de 

I k heb de eer te verbl ijven 
met de meeste hoogachting, 

M ijnhear, 
Uw dienstwillige Dienaar, 

M a r e e s v a n S w i n d e r e n_ 

'l'he Right H ono'ltrable Sir Samuel Hoare, 
Ba,·t., 0.C.S. l ., 0.B.E., C. M.0. , MP., 
enz ., enz., enz. 

s. 92. 

27 Maart 1936. WET, houdende goedkeueing 
van het op 28 Mei 1935 te Parijs tusscnen 
het Koninkrij k der ederlanden en de 
Fransche Republiek gesloten Verdrag van 
Handel en Scheepvaart met bijlagen en 
protocol van onderteekening, alsmede bij
behoorende notawisselingen. 

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

dat het op 28 Mei 1935 te Parijs tusschen het 
Kon inkrijk der Nederlanden en de Frnnsche 
Republ iek gesloten Verdrag van Handel en 
Scheepvaart, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevol ge a rt. 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft· 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, 'enz_ 
Art .. I. Het nevens deze wet gevoegde, op 

28 Mei 1935 tusschen het Koninkrij k der Ne
derlanden en de Fransche Republ iek gesloten 
Verdrag van Handel en Scheepvaart met bij
lagen en protocol van onderteekening a lsmede 
de bijbehoorende notawissel ingen worden goed
gekeurd . 

Art. II. Wij behouden ons de bevoegdheid 
voor, het in Artikel I genoemde Verdrag op 
te zeggen. 

Art. III. Deze wet treedt ir. werking met 
ingang van clen dag na dien harer afkondi 
ging. 

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

1936. ' 
den 27sten Maart 

WILHELMI NA. 
De Minister van H andel 
Nijverheid en Scheepvaart: 

H. G e 1 i s s e n. 
D e Minister van B uitenla:ndsche Zaken 

D e Grae f f. ' 
De Minis ter van Landbouw en Visscherij , 

L . N. Deck ers. 
De Minisber van Financiën, 0 u d. 

D e M inister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

.H . Co 1 ij n. 
(Uitg eg. 17 April 1936. 

TraJté de Commerce et <le N avlgatlon entre 
Ie Royaume des Pays -Bas et la Républlquc 

F rançaise. 
Sa Majest,é la Reine des Pays-Bas et Ie 

Président de la Républ ique Française, dési
reux de développer les relations éconnmiques 
entre Ie Royaume des Pays-Bas et la R épu
bl ique Française sur des bases stables ont 
décidé de conclure un trait,é de commerce et 
de nav igation et ont dés igné à eet effet comme 
leurs plénipotentiaires: 
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d'une part: 
Sa Majesté la Re ine des Pays-Bas, 
M. Ie Jonkheer J . Loudon, Son envoyé 

extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
auprès de la Républ ique française; 

d'autre part: 
Le Président de la R épublique française, 
M. Pierre Lava! , min istre des affa ires étrnn

gères, 
et 

M. Paul Marchandeau, ministre du com
merce et de l'i~dustrie, 

lesquels, apres s'être communiqués leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sant convenus des dispositions suivantes: 

TITRE I . 
Dispositions tarifaires. 

Art. 1. Les produits originaires des Pays
Bas et importés dans les conditions réglemen
ta ires, exception faite de ceux énumérés à la 
l iste A ci-annexée, bénéficieront à tout mo
ment, à l'importation sur Ie territoire douan ier 
frança is des droits du tar if minimum . 

Tis n~ seront en a 11cun cas. soum is à des 
droits mains favorab les que ·ceux app liqués 
aux produ its de même nature de tout autre 
pays tiers. 

Art. 2. Les produits originaires du terri 
toire douanier français et importés dans Ie 
conditions réglementaires, exception faite de 
ceux énumérés à la liste B ci-annexée, béné
ficieront à tout moment, à leur importation 
aux Pays-Bas, du tarif Ie plus réduit. 

li s ne seront en aucun cas soumis à des 
droits mains favorables que ceux appl iqués 
aux produits de même nature de tout autre 
pays tiers. · 

Art. 3. Les H autes Parties Contractantes 
s'engagent à n'entraver !'échange des mar
chandises par aucune prohibition ou restriction 
d'importation ou d'exportation. 

E ll e se réservent toutefois Ie dro it d'appor
ter des exceptions à ce principe, pour les 
raisons ei-après énumérées et pour autant que 
ces proh ibitions ou restrictions so ient en même 
temps appl icables à tous les au tres pays se 
trouvant dans des conditions simil a ires: 

a. prohibitions ou restrictions pour raisons 
de sûreté ou de mora! ité pub! iques; 

b. prohibitions ou restrictions pour raisons 
de police sanitaire en vue d'assurer la protec
tion des hommes, des an imaux ou des plantes 
contre les maladies ou les parasites; 

c. prohibitions ou restrict ions relati ves au 
trafic des armes, munition et matérie l de 
guerre et, dans des ei rconstances exception
nelles, de tous autres approvisionnements de 
guerre; 

d. prohibitions ou restrictions destinées à 
-étendre aux marchandises étrangères cel les de 
l a législation intérieure concem ant. l a produc
tion , Ie trafic, Ie transpor t ou la consommation 
des mêmes marchandises nationales à !'inte
rieur du pays; cette disposition vise également 
les marchandises qui font ou feront l 'objet 
d'un monopole d'Etat ou d'une institution 
ayant Ie même caractère; 

e. prohibitions ou restrictions à l'impor
tation ou à l' exportation nécessaires pour l'ac
complissement, par chacune des H autes Par
ties Contractantes, des engagements intern.,-
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tionaux auxquels e lles sant également parti
cipa ntes. 

Il reste entendu que les H a utes Parties 
Contractantes se réservent Ie droi t de prendre 
à l'importation et à l'exportation toutes me
sures nécessaii·es pour faire face à des e i rcon
stances extraordina ires et anonna les e t pour 
assurer la sauvegarde rles intédits v itau.x 
d'ordre économ ique ou financier du pays. 

Art. 4. Les taxes intérieures qui, sur le 
territoire de Hautes P art,.:-~ Contractantes, 
frappent, pou1· Ie oompte de qui que ce soit, 
la production, la circulatioo, Ie condit.ionne
ment ou la consommation d'un produit naturel 
ou fabriqué, ne doivent, sous aucun prétexte, 
frapper les produits de l'autre Partie à 1m 
degré plus élevé ou dans des conditions p lus 
onéreuse que les produits nationau.x s imil aires. 

Art. 5. Pour la règlementation du com
merce non soumis à un monopole d'Etat ou à 
une institution ayant le même caractère, et 
notamment pour la vente, la mise en vente, 
la circulation, la con ommation, il ne sera pas 
établi de distinction entre les produits natio
naux et ceux de l'autre partie. 

Art. 6. Sous condition de réexportation ou 
de réimportation et sous réserve de mesures de 
controle, la franchise de tout droit d'entrée et 
de sortie est concédée réciproquement : 

1. pour les sacs, caisses, tonneaux en toutes 
matières, damesjeannes, paaiers et autres 1·éci
pients semblables, marqués et ayant déjà serv i, 
importés vides pour être réexportés remplis 
ou réimportés vides a près avoir été e.xportés 
rempl is; 

2. pour les voitures de déménagement de 
toute espèce, ainsi que pour les cadres de 
déménagement, que ces véhicules passent la 
frontière sur route ou par chemin <le fer, mais 
pour autant qu'ils ne sant pas utilisés pour les 
transports à l'intérieur; 

3. pour les outi ls, instruments et engin~ 
mécaniques importés du territoire de l'une des 
Hautes Parties Contractantes sw· Ie territoire 
de l' autre, pour l 'exécution de travaux de 
montage, d' es a i ou de réparation de machines 
et appareils d'origine néerl andaise installé· en 
France ou d'or ig ine française installé aux 
Pays-Bas; 

4. pour les machines, appareils et leurs 
parties, destinés à être sourn is à des essais ou 
à des expériences; 

5. pour les machines et appare il s ainsi que 
leurs pièces détachées, de fabr ication néerlan
daise ou française, destinés à être réparés 
dans leur pays d'origine. 

Le délai de réexportation ou de réimpor
tation sera de trois mais pour les cas prévus 
aux chiffres 1 et 2 et de s ix mais pour les 
au tres cas prévus au présent article; ces délais 
pourront être prolongés le ca échéant. 

Art. 7. Les Hautes P arties Contractantes 
se garantissent 1·éciproquement le traitement 
de la nation la p lus favor isóe en ce qui con
cerne les formali tés relatives à l ' importation, 
à l'exportation, au transit, à l' entreposage et 
au transbordement des marchancli es, a insi 
qu'en ce qui concerne les perceptions afféren
tes à ces di verses opérations. 

Art. 8. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes accordera aux produits du territoire 
douanier de l'autre Ie bénéf ice des avantages 
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1·ésultant des modifications apportées à la 
nomenclature douanière et au mode des tarifi
cation. 

Art. 9. Pour l'application des droits de 
douane ad valorem perçus par l'une des Hau
tes Parties Contractantes, sur les produits 
originaires du territoire de l' autre, la défini
tion de Ja valeur imposable sera ce lle qui E•St 
appliquée aux produits simi la ires de la nation 
la plus favor isée. 

Art. 10. Les Hautes Parties Contractantes 
peuvent exiger que les produits importés sur 
leur territoire soient accompagnés d'un certi
ficat d'origine attestant qu'ils sont de pro
duction ou de fabrication nationale ou qu'il s 
doivent être considerés comme tels eu égard 
à la m atière premiè re incorporée ou a u trai 
va il subi , selon les conditions auxquelles l'Etat 
importateur soumet, Ie cas échéant, la recon
naissance de !'origine. 

Les certificats d'ori g ine peuven t être déli 
vrés so it par les autorités consul ai res et doua
nières, so it par les chambres de commerce ou 
d'agriculture compétentes de chacune des H au
tes Parties Contractantes, soit par tout autre 
organe ou groupement dés igné par Ie pays 
expédi teur et agréé par Ie pays destinataire. 

Les certificats doivent être établ is selon les 
formules adoptées dans Ie pays expéditeur; ils 
sont rédigés, soit dans la langue du pays 
d'origine, soit dans ce lle du pays de destina
tion. D ans Ie premier cas , les deux pays se 
réservent la faculté <l'en ex iger la traduction. 

Les certificats d'orig ine délivrés par les 
autorités douanières seront dispensés de Ia 
légal isation consulaire. 

Au cas 011 les certi fi cats délivrés par les 
organismes ci-dessus désignés devraicnt être 
legal isés par les autori tés consula ires du pays 
de destination, cette légalisation aurait lieu 
sans fra is. 

En ce qui concerne les colis postaux et les 
envois par la poste et par la voie aér ienne, il 
ne sera par ex igé de certificat d'origine lors
qu'il s'agira d'importations n'ayant pas Ie 
caractère commercial. 

Dans tous les cas 011 l 'un des deux gouver
nements signalera à l'autre que des pratiques 
fraudul euses se sont produites dans la déli
vrance des <li ts certi fi cats, Ie gouvernement 
auquel la plainte aura été adressée, provo
quera imrnediatement une enquête spécia le sur 
les fa its incriminés, en communiquera les 
résultats au gouvernement plaignant et pren
dra, l e cas échéant, tout.es m esures en son 
pouvoir pour prévenir la continuation des di tes 
pratiques fraudul euses. 

Pour Jes questions relatives aux certificats 
d'ori gine qui ne sont pas réglées par Ie pré
sent trai té, les H autes P arti es Contractantes 
se conformeront à l' a rticl e 11 de la conven
t ion internationale du 3 Novembre 1923 pour 
la simplification des form al ités douan ières. 

Art. ll. Chacune des Hau·tes Part ies Con
tractantes s' engage à garantir d'une manièro 
effective les produits naturels ou fabr iqués 
originaires du tenitoire de l' autre contre la 
concurrence déloyale dans les transactions 
commerciales, notamment en pl'Ohibant et en 
réprimant par Ia sais ie et par toutes au tres 
sanctions appropr iées, l'importation et l'ex
-portation a insi que la fabrication, la circu-
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latiQn, l' entreposage, 1 a ven te et Ia mise en 
vente de tous produits dés ignés par des mar
ques, noms, inscriptions ou signes quelconques; 
fi gurant soit sur les produits eux-mêmes, sur. 
leur conditionnement imrnédiat ou sur laur 
emball age extérieur, soit dans les factures, 
lettres de voiture, comiaissements, documentR 
publicitaires ou a utres papiers de commerce et 
comportant directement ou indii-ectemont d;, 
fausses indications su r !'origine, l' espèce, la 
nature, ou les qua! ités spécifiques desdits pro
duits. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes 
s' engage à mettre ou à maintenir en vigueur 
toutes mesures nécessaires en vue de réprimer, 
sur son territoire, l'emploi abusif des appe l
lations géographiques d'origine de tous pro
duits de l'autre P artie, y compris les produits 
vin icoles et les produits la itiers, pour autant 
que ces appellations lui aient été notifiées et 
qu' elles soient dûment protégées dans Ie pays 
de production. L a notification devra viser les 
marques ou documents officiels qui accompag
neront les produits expédiés et qui justi fi eron t 
de leur droit auxdites appellations. 

Seront notamment, interdits et réprimés par 
la saisie et par toutes autres sanctions appro
priées, l'importation et l' exportation, l 'entre
posage, la fabricat,on, la circulation, la vente 
et la mise en vente des produits visés ci-dessus, 
da ns Ie cas 011 fi gureraient, soit su r les pro
duits eux-mêmes, so it su r les fûts, boute ill es, 
emballages ou ca isses les contenant, soit dans 
les factures, lettres de voitu re, connaissements, 
documents publicitaires ou autres papiers do 
commerce s'y rapportant, des marques, noms, 
inscriptions ou signes quelconques comportant 
de fausses a ppell ations d'origine. 

Les mesures visées c i-dessus seront appli 
quées sur Ie te rritoi re de chacune des bautes 
parties contracta ntes à la dilligence de l' ad
ministration ou à l a requête du ministère pu
blic, conformément à la législation respectieve 
de chacune des Hautes Parties Contractantes, 
ou sur l'initiatieve d'une partie intéressée, 
personne privée, syndicat ou association res
sortissant de 1 'une des Hautes P arties Con
tractantes. 

L'interdiction de se se rvi r d'une appe l latio,1 
d'ori g ine pour dés igner les produits autres que 
ceux qui y ont réell ement droit subsiste, a lora 
même que la véritabl e o ri g ine des produits 
serait mentionnée ou que les appe ll ,rtions faus
ses sera ient accompagnées de certains correc
tifs, tels que .,genre" , ,,type" , ,,façon" , 
,,rival" , etc., ou d'nne autre indiC'ation régio
nale spéci fique ou a utre. 

Art. 12. 1 °. Les produits orig ina ires des 
P ays-Bas et importés dans les conditions régle
mentaires, exception fai te de ceux énumérés à 
la li ste A . c i-annexée, bénéficieront, à tout 
moment, à leur importation dans les colonies 
françaises di tes "assimil ées", c'est-à-dire ayant 
en principe Ie même régime douan ier que la 
métropole, des droits du tarif minimum, que 
ce tar if soit Ie ta rif métropolitain ou un tar if 
spécial. 

IJ s ne seront en aucun cas soumis à des 
droits moins favo rables que ceux appliqués aux 
produits de même nature de tout autre pays 
t iers. 

2°. Dans les colon ies di tes "non ass im i16es", 
4 
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c'est à <lire ayant un regime douanier spécia l , 
et en Tunisie, les produits originaires des 
Pays-Bas, et importés dans les conditions règle
mentaires, exception faite de ceux énumérés 
à liste A ci-annexée, bénéfi cieront à tout 
moment des tarifs les plus réduits qui y sont 
ou pourraient être accordés à toute puissance 
tierce. 

3°. Les produi ts originai res du territ.oire 
douanier français et importés dans l es con
ditions réglementaires, exception faite de ceux 
énumérés à l a liste B ci-annexée, bénéficieront, 
à t;out moment, à leur importation dans les 
territoires néerlandais d'outre-mer, des tarifs 
les pi us réduits qui y sont ou pourraient être -
acco1·dés à toute puissance t ierce. 

Art. 13. 1 °. Les produ its originaires des 
territo ires néerlandais d'o~1tremer, énumérés 
à l a liste C ci-annexée et importés dans les 
conditions réglementaires sur Ie territoire doua
nier français benéficieront, à t;out moment, des 
droits du tarif m inimum. 

Ils ne seront en aucun cas soumis à des 
droits moins favorables que ceux appliqués 
aux produits demême nature de tout autre 
pays tiers. 

2°. A leur importation dans les colonies 
françaises dites "assim ilées", c'est-à-dire ayant 
en principe Ie même régime douanier que la 
métropole, les produi ts orig inaires des terr1-
toires néerla ndais d'outre-m er, énumérés à l a 
liste C ci-a nnexée et importés dans les condi
tions réglementaires, bénéficieront, à tout mo
ment, des droits du tarif minimum, que ce 
tar if soit Ie tarif métropolitain ou un t arif 
spécia l. • 

Ils ne seront en aucun cas soumis à des 
droits moins favorables que ceux appliqués 
aux produits de même nature de tout autre 
pays tiers. 

3°. D ans les colonies dites "non assimilées" , 
o' est-à-dire ayant un régime douanier spécia l, 
et en Tunis ie, les produits origiuaires des 
territoires néerlanda is d'outre-mer, énumérés 
à la liste C ci -annexée et importéf< dans les 
conditions réglementaires, bénéficieront, à 
tout moment, des tarifs les plus rédui ts qui y 
sont ou pourraient être accordés à toute puis
sance tierce. 

4°. Les produits originaires des colonies 
frança ises, de la Tunisie et du M aroc, et des 
pays sous mandat frança is, autre que ceux 
énumérés à la liste B ci-annexée et importés 
dans les conditions réglementaires aux Pays
Bas et dans les terr itoires néerlandais d'outre
mer, bé né fic ieront, à tout moment, des tarifs 
les plus réduits qui sont ou pourrajent être 
accordés à toute puissance tierce. 

Art. 14. Chacune des H autes P a rties Con
tractantes s' engage à examiner avec bienveil
lance toute demande de l' autre P artie tendant 
à étendre Ie bénéfice du tar if Ie plus réduit à 
un produit quelconque n'en bénéficiant pas 
d'après les a r t icles 1 , 2, 12 et 13 du présent 
traité. 

Art. 15. Il est entendu que pa rtout ou, dans 
Ie présent titre Ie traitement de l a nation la 
pi us favori sée est prévu, ce traitement ne 
s'étend pas: 

a. au régime préférentiel établi on à établi r 
dans les relations entre la :France, et la Tu-
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ms1e, la Fra nce et les coloniês françaises , ' ces 
colcmies entre elles et avec l a 'Tunisie ; 

b. au régime préférentiel que Ie Gouvel·ne
ment français accorde ou accorderait à l' a ,•enir 
au Maroc et aux territoires sous m andat fi-an 
çais; 

c. au régime préférentiel étahli ou à ,éta
blir dans les relations entre les Pays-Bas et 
leurs territoires d'outre-mer ou dans les i'e la-· 
tions de ces territoires d'outre-mer entre eux ; 

d . aux avantages qui ont été CJu sera ient 
accordés par une des H autes Parties Contrac
tantes à des pays limitrophes en vue de fac i-
1 iter leur trafic frontali er dans une zone qui, 
en principe, ne peut excéder 15 kilomètrf-s en 
profondeur de chaque cóté Ie la fronti · re 
commune; 

e. aux avantages qu'une des H autes P a rties 
Contractantes aurait accordés ou accorderait 
à un Etat t iers en vue d'établir un équilibre 
entre ses propres impositions et celles de eet 
Etat et notamment d'éviter une doubl e taxa
tion; 

/ . aux mesures que chacune des H ;.iutes 
Parties Contractantes pourra it ê tre appelée à 
prendre, Ie cas échéant, pour corriger équi ta
blement les effets d'une brusque ruptu re 
d'équilibre entre l a valeur relative de le11rs 
monna ies respectives, étant entendu que la 
partie qui se trouvera lésée par ces mesu res 
aura le droit de mettre fin a u présent traité 
avec un préavis d'un mois; 

g. aux avantages découlant excl usivement 
de conventions plurilntrrales auxquelles t-0i"1tes 
les puissances peuvent adhérer, à moins qûe 
la Partie Contraatante qui ne participera pas 
à ces conventions n'accorde en fait les mêmes 
droits ou privilèges; 

h. aux arrangements particuliers conch.ls ou 
à conclure conformément aux recommandations 
de l a confé rence de Stresa du 20 septembre 
1932, sous les réseryes des deux gouvernements 
faites par leurs délégués à cette conférence. 

Art. 16. Les dispositions des articles 1, ~ et 
6 ne s'appliquent pas aux territoires néerlan
dais d'outre-mer. 

Art. 17. Les dispositions des articl es 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11 , 14 et 15 s'appliquent a ux 
colonies françaises et à l a 'l'unisie . 

TITRE II. 
Transport et Navigation. 

Art.18. Pour toutes les questions rela~ives 
aux transports, par voie ferrée, les Hautes 
P arties Contractantes appliqueront dans lems 
relations réc iproques, les dispos itions de la 
convent ion et du statut de Genève du 9 
décembre 1923 sur Ie régime international èles 
voies ferrée . 

Art. 19. Sans préjudice des dispositions qui 
suivent, les H autes Parties Contractantes ap
pliqueront dans leurs relations réciproques les 
dispositions de la convention et du sta tut Je 
Genève du 9 décembre 1923 sur Ie régime 
international , des ports marit imes, y co~pris 
ses annexes et protocols. 

Pour l'application de l'article 9 du statut 
de Genève, les Hautes Parties Contractantes 
conviennent que les navires de chacun des 
pays pourront se ren9re dans un ou plusieur 
ports de l'autre, so it pour y débarquer tout ou 
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par t ie de lem·s passagers ou de leur cargaison 
en provenance de l 'étranger, soit pour y em
barquer tout ou partie de leurs passagers ou 
de leur cargaison à destination do l'étranger. 

Art . 20. Les entl'0prises de navigation de 
l'une des Hautes Parties Contractantes effec
tuant Ie transport des émigrants jouiront, dans 
l' autre pays, du même traitement à tous 
égards que les entreprises de nav igation natio
nales, à condit ion qu'eJles se conforment aux 
lois et réglements en vigueur dans eet autre 
pays. Cette égal ité de traitement s'applique 
notamment à leurs agences d'émigration et 
aux émigrants qu'eJl es transportent, queJle 
que so it leur provenance. 

Art. 21. L a national ité des navires sera 
reconnue par les Hautes Parties Contractantes, 
conformément aux lois et réglements de cha
cune d'elles et sera constatée d'après les docu
ments et patentes se trouvant à bord et établ is 
par les autorités compétcntes. 

A rt. 22. IJ sera loisible à tout navire de 
l'une des Hautes Parties Contractantes qui y 
aura été contraint par Ie mauvais temps, ou 
par un cas de force majeure, de se réfugier 
dans un port de l'autre, de s'y réparer, de s' y 
procurer tous les approvisionnements néces
saires et de reprendre la mer sans avoir à 
payer d'autres droits et taxes que ceux qui, 
dans les mêmes conditions, sont perçus sur les 
navires nationaux. 

Au cas cependant 011 Ie capitaine d'un navire 
qui se serait réfugié dans un port dans les 
circonstances prévues à l' alinéa précédent, se 
trouvera it dans la nécessité de vendre ur.e 
partie de sa cargaison, il serait tenu de se 
conformer aux réglements et tarifs locaux. 

Art. 23. En cas de naufrage, échouement, 
avarie en mer, ou rel áche forcée d'un navire 
de l 'une des Hautes Parties Contractantes sur 
les cótes de l'autre, ce navire y jouira, tant 
pour Ie bátiment que pour la cargaison, des 
faveurs et immunités que la législation de 
ch acun des pays respectifs accorde à ses pro
pres navires en pareille circonstance. IJ sera 
prêté toute aide et assistance au capitaine et 
à l 'équipage, tant pour leurs personnes que 
pour leur navire et sa cargaison, ainsi qu'aux 
passagers et à leurs biens. Les opérations 
relatives au sauvetage auront l ieu coniormé
ment aux lois du pays. Les autorités du pays 
011 Ie naufrage ou l'échouernent a eu I ieu ont 
toujours Ie droit de prendre à l 'égard du 
navire naufragé ou échoué Jes mesures qu'elles 
jugeront nécessaires en vue de la sécurité de 
la navigation ou pour la protection des tra
vaux d'art de la cóte, des ports ou des voies 
de nav igation. Tout ce qu i aura été sauvé des 
navires et de la cargaison, ou Ie produit de 
ces objets s'ils ont été vendus, sera restitué 
conformément au.x lois du pays> aux proprié
taires ou à leurs ayant droit Jorsqu ' il s en 
auront fait la demande. 

Au cas, 011, dans les circonstances prévues à 
l'alinéa premier, les propriétaires ou leurs 
représentants autorisés ne se trouveraient pas 
sur place, Ie nav ire, ses parties ou débris, Jes 
biens, marchandises et tous autres objets sauvés 
devront, pour autant qu'ils appartienent à un 
ressortissant de l'une des Hautes Parties Con
tractantes, être remis aux autor ités consulaires 
de cette partie . La remise do it néanmoins être 
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requise par l' autorité consulaire intéressée dans 
Ie délai f ixé par les lois du pays sur Ie ter
ri toire duquel Ie naufrage ou l 'échouement a 
eu lieu. 

D ans tous les cas, il ne sera d,î que les fra is 
de sauvetage, de dépót et autres taxes qui 
sont ex ig ibles des navires nationaux. Les Hau
tes P arties Contractantes conviennent en outre 
que les épaves, marchand ises ou objets de 
toute nature, qu i auront été sauvés, ne ~eront 
assujettis à aucun droit de douane, à moins 
qu' ils ne soient l ivrés à la consommation in
térieure. 

Art. 24. Les Hautes Parties Contractantes 
s'accordent réciproquement Ie traitement de la 
nation la plus favor isée 011 matière de navi
gation: 

a. en ce qui concerne Ie droit de se rendre 
dans un ou pi usieurs ports des colonies ou 
territoires d'outre-mer de l'autre, pour y eni
barquer ou y débarquer tout ou partie de leurs 
passagers ou de leur cargaison, étant entendu 
qu'il est fait exception pour Ie cabotage dans 
ces colónies et territoires; 

b. en ce qu i concerne Ie traitement dans les 
por ts de leurs colonies ou terr ito ires d'outre
mer; 

c. en ce qui concerne l'application des arti
cles 20, 21, 22 et 23 dans leurs colon ies . et 
terr itoires d'outre-mer. 

Art. 25. Sont exceptés des dispositions du 
présent titre: 

1 °. l 'exercice de la pêche dans les eaux 
territoriales et les avantages particuliers <lont 
les produits de la pêche sont ou seront l 'objet ; 

2°. Ie service maritime des ports, des rades 
et des plages, y compris Ie pilotage, Ie remor
quage et l'organisation des services de sauve
tage et d'assistance maritime; étant entendu 
que cette disposition vise uniquement l'exécu
tion des services maritimes qui y sont définis 
et que les conditions dans lesquell es ils sont 
mis à la disposition de la nàvigation et leur 
rémunération demeuren t soumis aux d isposi
tions de l'article 19; 

3°. a. Ie trafic ent re les Pays Bas et leurs 
territoires d 'outremer, ains i que Ie trafi c entre 
ceux-ci; Ie trafic ent re la F rance et la Tunisie, 
la F rance et les colonies frança ises, ces colonies 
entre elles et avec la Tunis ie; toutefois, pour 
ces trafics, les navires des H autes Partie 
Contractantes jou iront du traitement de la 
nation la plus favor isée; 

b. les avantages particul iers qui seraient 
accordés en matière de navigation en France, 
en Tunisie et dans les colonies françaises, aux 
transports en provenance du M~roc et des 
pays sous mandat. 

Dispositions finales. 
Art. 26. En ce qu i concerne l a propriété 

industrielle et artistique, la liberté du transit 
Ie régime des voyageurs de commerce et c lui 
des échantillons et modèles, les Hautes Parties 
Contractantes sont d'accord pour s'en rapporter 
à la convention d'union de Paris du 20 mars 
1883, révisée à Bruxell es Ie 14 décembre 1900 
à Washington Ie 2 juin 1911, à la Haye 1~ 
6 novembre 1925 et à Londres Ie 2 juin 1934; 
à la convention de Berl in du 13 novembre 
1908, révisée en dernier l ieu à R ome Ie 2 juin 
1928; à Ja convention de Barcelona du 20 
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avril 1921 et à la convention de Genève du 
3 novembre 1923. 

Art. 27 . Les Hautes Parti es Contractantes 
conviennent que par la mi e en vigueur du 
présent traité, )' échange de note, des 27 et 28 
janvier 1892, la convention du 13 août 1902 et 
)'arrangement du 18 août 1910 cesseront leurs 
effets. 

Art. 28. Le présent traité . era ratifié et 
)'échange des ratifications aura lieu à la 
Haye. 

Il entrera en v igueur quinze jours après 
)'échange des ratifications. 

Il aura une durée de deux années à part ir 
du jour de on entrée en v igueur. 

S'il n' est pas dénoncé par l'une des H autes 
P arties Contractantes au moins trois mois 
avant l'expiration du délai de deux années, 
il restera en vigueur pour une période d'un 
an, renouvelable par tacite reconduction, à 
moins qu'il ne soit dénonoé avec un préavis de 
tro is mois. 

En foi de quoi Ie plénipotentiaires sous
signés dûment a utor isés à eet effet, ont signó 
Ie présent traité en l'ont revêtu de leurs 
cachets. 
Fait en double exempla ire, 
à Paris, Ie 28 ma i 1935. 

J . Lo u d o n. P i e r r e L a v a I. 
P a u I M a r c h a n d e a u. 

Protooole de slgnature. 
Le Royaume des Pays-Bas comprend les 

P ays-Bas, les Indes néerlandaises, Ie Surinam 
et Curaçao. P ar tout ou dans Ie present trai té 
figure l'expression "Pays-B as", Ie ten·itoire 
situé en Europe est seul visé . 

Ad articles 1, 2, 12 et 13. 
-1. Il est entendu que Ie trai tement <le la 
nation la plus favorisée prévu aux art icles 1, 
2, 12 et 13, en ce qui concerne les droits à 
l'importation, s' applique également à toute 
perceptions à l'importation, telles que taxes, 
surtaxes, coefficients, majorations ou autres. 

2. a. Pour être considéré comme "importés 
en France dans les conditions réglementaires" 
les produits doivent, dans l'état actuel de la 
législ ation, être importés en droiture du pays 
d'origine ou en provenance d'un pay t iers, 
dont les marchandises similaires bénéficient 
du même tar if. 

b. En ce qui concerne les importations dans 
Ie royauroe des Pays-Bas, Ie tarif néerlanda is 
actuellement en vigueur ne comporte qu'une 
seule Jiste de droits, applicable à tous les pays. 
Toutefois, en vertu de l'article 1 de la loi du 
5 avril 1933 (Bulletin officie] n°. 417) d ite 
loi de rétorsion, un droit d' entrée plus élevé 
peut être institué dans des circonstances spó
ciales, par déoret royal , sur les marchandiscs 
originaires ou en provenance de pays avec 
lesquels les P ays-Bas n'ont pas conclu de 
traité de commerce. 

Ad Article 4. 
1. Il est entendu que les dispositions <le 

l'article 4 s'appliquent également à la taxe 
sur Ie ch iffre d'affaires. 

2. Ne sera pas considérée comme dérogeant 
à l' a rticl e 4 du présent tra ité, la perception, 
à l' égard de certa ins produits importés, de 
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taxes intérieures éta blies ou à établi r sur la 
base d'un forfa it. 

3. Les Pays-Bas pourront main ten ir la 
distinction faite entre les produits impot·tés et 
indigènes en ce qui concerne la taxe de poin
çonnage des ouvrages en or ou en argent a insi 
que l' accise sur les jus de fruits fra is, a utres 
que de raisins, fermentés ou non, et sur la 
mélasse et autres liquides contenant du sucrn. 

Ad Article ll. 
Il est entendu que nonobstant l'article 28 , 

les dispos itions de l'article 11 ne sernnt mises 
en vigueur qu'à partir du l er mai 1936. 

En ce qui concerne l 'application des dispo
sitions' de l' articl e 11 dans les colonies ~t ter
ritoires d'outre-mer de chacune des H autes 
Parties Contractantes, il sera tenu com pte des 
difficultés de surveillance inhérentes à la 
situation de ces colonies et ter r itoires. 

Ad Article 12, 3°. 
Les v ins ordinaires en fûts et en bouteilles et 

les vins mousseu..x originaires de France et 
importé dans les condit ions réglementairas ne 
seront pas frappés aux Indes néerlanda ises pa ,· 
des droits de douane au tres ou pi us élevés qui> 
ceux mentionnés e i-dessous: 

Vins non mousseux: 
en fûts: 18 flor ins par hectol itre; 
en bouteilles: 21 florins par hecto li t re . 
Vins mousseux champagne et autres : 42 

florins par 100 bouteilles ( la bouteille con
tenant au plus un litre). 

Il ne sera perçu aux Indes néerlandaises 
aucun droit d'aocise ou de consommation sui· 
ces vins. 

Protocole ad article 18 et 19. 
Il est entendu que les d isposit ions <les ::ir

ticles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux terri
toires néerlanda is d'outre-mer . 

Ad article 25. 
Il est entendu que l'applicat ion du t itre II 

ne met pas obstacle ,à l 'octroi par chacun des 
deux Gouvernements d' avantages destinés à 
favoriser Ie développement de la marine mar
chande, sous forme soit de primes ou de sub
ventions pour la construction ou l' acquisition 
de nav ires de commerce, soit de primes ou 
encouragements quelconques à la marine ma r
ch ande. 

J. Lo u do n. P i e r ·r e L a v a 1. 
P a u I M a r c h a n d e a u. 

LISTE A. 
Liste des produits pour lesquels les Pays-Bas 

ne bénéf icient pas du traitement de la ;,ation 
la plus favor isée à l 'entrée en France. 

No. du tarif Désignation des prnduits. 
frança is 

27 
81 

134 
136 

154 
175 
189 
226 
630bis 

643 

Soies. 
M arrons et chàtaignes. 
Liège brut, rapé ou en planches. 
Charbon de bois ou de chène-

vottes. 
Ecorces à tan moulues ou non. 
Marbres bruts ou équarris. 
Souffre: minera i. 
Mercure natif. 
Ouvrages en écume de mer 

fausse . 
E venta ils et écrans à main. 
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LISTE B. 

Liste des produits pour lesquels la France 
ne bériéficiera pas du traitement de la nation 
l a plus favorisée à l'importa tion da ns Ie 
Royaume des P ays-Bas. 

Haddock fumé ou salé. 
Caviar. 
Gingembre. 
Bière. 
Ozoké rite. 
Glace. 
All umettes de sûreté. 
Minera i de souffre. 

LISTE C. 
Liste des produits des territoires néerlandais 

d 'outre-mer, béné fi ciant du traitement de la 
nation la plus favorisée sur Ie territoire doua
nier fraQçais. 
No. du tarif 

français 
21 

22 
65 
72 
78 

78bis 

79 
88 
91 
92 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ll0A 
111bis A 
111bisA 

112 
114 
115 
11 5quater 

11G 
117 
119 

Ex 126bis 
126te.,· 

Désignation des produits. 

Peaux brutes, fraî ches ou ,;èches, 
grandes ou petites. 
Pelleter ies brutes . 
Coquill ages . 
Ma:ïs. 
Manioc brut ou desséché et simi

laires . 
Sagou, salep, arrow-root, farine 

et fécu le de manioc, de tavolo 
et d' a utres végétaux, exotiques 
similaires, non traités sur pla
ques métalliques. 

Riz . 
Gra iues et fruits ol éagineu.x. 
Sucres. 
Mélasses. 
Cafés. 
Cacao. 
Chocolat. 
Poivre. 
Piment. 
Amomes et cardomomes. 
Canell e. 
Cass ia lignea. 
Muscades. 
Macis. 
G irofle. 
Vanill e. 
Thé. 
Tabacs. 
Huil es f ixes pures. 
Graisses végétales al imentai res. 
Graisses végétales desti nées à la 

fabrication des graisses a limen
ta ires. 

Huil es volatiles ou essences. 
Gommes à l.'état naturel. 
G-emmes, rés inates, gomrr1 es. 
Résines et autre produits rés ine ux 

exotiques autres que de pin et 
de sapin y compr,s la gomme 
1 aque en feui ll es 011 e n pla
quettes blauchie ou non . 

Essence de térébenth i ne. 
Baumes. 
Sucs d'espflces particul ières, ha

lata, g utta-percha, caoutchouc 
bruts ou re fondus en masse. 

Coca. 
Ecorces de quinquina . 

128 

128bis 
138 
139 
142bis 
144 

144bis 
145 

145bis 

146 
166 

197 

197bis 
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Bois commun, ronds, bruts, non 
é<Juarris. 

Bois communs équarris ou sc iés . 
Bois fins ou bois des îles. 
Bois odorants. 
Chanvre. 
Phormium tenax, abaca, a loès et 

a utres végétaux filam ente ux 
non dénommés (kapok, sisal) . 

Ramie ou china-grass. 
Jones et roseaux bruts, chien

dent, piassava, istle. Sparte, 
fibres de coco (même tordus). 

J ones, roseaux p réparés. 
Chiendent, piassa va, istl e peignés 

et coupés . 
Osier. 
Tourtea ux de graines ol éagineu

ses . 
Huiles de pétrole, de schiste et 

autres huiles minéra les brutes. 
Huiles de pé trole, de schiste et 

autres huiles minéra les r a ffi
nées . 

198 Huil es lourdes et résidus de pé-
trole et d'autres huiles miné
r a les a utres que ceux dés ig nés 
ei-après. 

198bis Huil es minérales lourdes épuróes 
elites de vaseline ou de paraf
fine . 

198te1· Combustibl es liquides dites gaz-
oils. 

198quater Résidus dits fuel-oils. 
l98quinquiès Consistants dits road-oils et brn is 

198sexiès 

223 
231 
319bis 
476A 

476bis 

476te,· 

mous . 
Coke de pétrole et brais de pé-

trole durs. 
Etain, pur ou all ié. 
Manganèse, minerai . 
Tapioca. 
Pea ux seulement tannées sans 
aucun travail de corroierie ou 

de te i nture. 
P eaux chamoisées ou parchemi

nées ; non tei ntes, pea ux hon
groyées . 

Peaux corroyées autres, tra ités au 
suif, au dégras , cirées, de cou
leur naturelle, coloriées cha
grinées, gaufrées, grainées, 
lustrées, imprimées, maroqui
nées, mates, noircies, peintes, 
quadrillées, teintes, etc. 

612 Chapeaux, cloches ou plateaux. 
En outre, les produits qui, à l a date de la 

signature du présent Traité, sont repris sous 
les rubriques douanières inscrites clans la li ste 
C, et notamment ceux dont la nomenclat11re 
est spécifiée dans l a d ite liste, bé né fi c ieront 
du traiternent de la nation la plus favori see 
dans les co lonies frança ises et en Tunisie. 

Paris, Ie 28 mai 1935 . 

Monsieur l.e Ministre , 
L'article 20 du traüé dé commerce et de 

nav igation concl u à la date de ce jour e ntre 
la R épublique française et Ie Roya11me des 
Pays-Bas stipule que les entreprises de navi
gation de chaque pays e ffectuant Ie transport 
des émigrants, jouirnnt, dans l'autre pays , du 
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même traitement à tous. égards que les entre• 
Jl"ises de navigation nationales, à condition 
qu'elles se conforment aux lois et règlements 
en vigueur dans eet autre pays. Il est même 
spécifié que cette égalité de traitement s'ap• 
plique notamment à leurs agences d'émigra,. 
tion et aux émigrants qu'elles transportelit, 
quelle que soit leur provenance. Il a pam 
iimtile de mentionner les navires dans eet 
article puisque l'égalité de traitement, prévue 
à l'article ler du statut du 9 décembre 1923 
auquel se réfère l'articl e 19, s'applique aussi 
bien aux navires transportant des érn igrants 
qu' aux au tres navires. 

Quant à la faculté que Ie Gouvernement 
néerlandais s'est réservée, par application de 
l'article 12 de ce statut, de limiter Ie transport 
des émigrants aux navires auxquels .il aura 
accordé des patentes comme remplissant les 
conditions requises dans sa législation, j'ob
serve qu'aux termes de la déclaration faite 

' lors de la signature dudit statut par les P ays
Bas, il n'en sera pas fait usage au détriment 
du pavillon d'un Etat contractant qui, en ce 
qui concerne Ie transport des émigrants, ne 
fait pas de discrimination au détriment du 
pavillon néerlanda is. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que Ie 
Gouvernement français ne fait et ne fera pas 
de discrimination au àétriment du pavillon 
néerlandais en ce qui concerne Ie transport 
des émigrants, et je vous prie de bien vouloi r 
me confirmer que Ie Gouvernement des Pays
Bas ne fera , en conséquence, pas usage , à 
l'égard des navires français transportant des 
émigrants, de la faculté qu'il s'est réservée en 
vertu de l 'article 12 du statut sur Ie régime 
international des ports maritimes. 

Veui llez agréer, mons ieur Ie Ministre, les 
assurances de ma haute considération. 

P i erre L ava !. 

M onsieu1· Loudon, 
Minist1·e des Pays-Ras, Paris. 

Paris, Ie 28 mai 1935. 

Monsieur Ie Président, 
J'a i l 'honneur de vous accuser réception de 

la lettre que vous avez bien voulu m'adres
ser en date d'aujourd'hui, ainsi conçue: 

L'article 20 du tra ité de commerce et de 
~avigation concl u à la date d;, ce jour entre 
l a République française et Ie Royaume des 
Pays-Bas stipule que les entreprises de navi
gation de chaque pays effectuant Ie transport 
des émigrants, jouiront, dans l'autre pays, du 
même traitement à tous égards que les entre• 
prises de navigation nationales, à condit ion 
qu'elles se conforment aux lois et règlements 
en vigueur dans eet autre pays. Il est même 
spécifié que cette égal ité de traitement s'ap
plique notamment à leurs agences d'émigra
tion et aux émigrants qu'elles transportent, 
quelle que soit leur provenance. Il a paru 
inut ile de mentionner les navires dans eet 
article, puisque l 'égalité de trai1;Bment prévue 
à ]'article ler du statut du 9 decembre 1923, 
auquel se réfère l'article 19, s'applique aussi 
bien aux nav ires transportant des émigrants 
qu'aux autres navires. 

Quant à la facul té que Ie Gouvernement 
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néerlandais s'est réservée, par appl icat ion de 
l'article 12 de ce statut, de limiter Ie transport 
des émigrants aux navires auxquels il atn-a 
11ccordé des patentes comme rempl issant les 
conditions requises dans sa législation, j'ob
serve qu'aux termes de la déclaration faite 
lors de la signature dudit statut par les Pays
Bas, il n'en sera pas fait usage au détriment 
du pavillon d'un Etat contract.ant qui , en ce 
qui concerne Ie transport des émigrants, ne 
fait pas de di scrirninat ion au détriment du 
pavillon néerlandais. 

J'ai l'honneur de vous faire. savoir que Ie 
Gouvernement français ne fait et ne fera pas 
de discrimination au détriment du pavillon 
néerlandais en ce qui concerne Ie transport 
des émigrants, et je vous prie de bien vouloir 
me confirmer que Ie Gouvernement des Pays
Bas ne fera, en conséquence, pas usage, à 
l'égard des navires français transportant des 
émigrants de la faculté qu'il s'e t réservée en 
vertu de \•article 12 du statut sur Ie régime 
international des ports maritimes." 

J'ai l'honneur de vous confirmer que Ie 
Gouvernement de la Reine, après avoir pris 
acte de la déclaration du Gouvernement fran
çais, ne fera pas usage, à l'égard des navires 
français transportant des émigrants, de Ia 
faculté qu'il s'est réservée en vertu de l' a rtic le 
12 du statut sur Ie régime international dos 
ports marit imes . 

Veuillez agréer, monsieur Ie Président, les 
assurances de ma très haute considération. 

J. Lou cl on. 

Son Excellence M. Pie,,·e Lava},, 
Ancien P1·és-ident dn Con.seil, 
Minist1·e des affaires étranr1è?·es, 
à Pa1-is. 

Paris, Ie 28 mai 1935. 
Monsieur Ie Ministre, 

Au cours des négociations qui ont abouti à 
l a signature du traité de commerce et de 
navigation en date de ce jour, il a été entendu 
que Ie Gouvernement français supprimerait, 
à l'égard des marchandises néerl andaises, les 
majorations de taux de la taxe à l'importation, 
instituées par l'article 32 de la loi du 31 ma ,·s 
1932, sur les produits ou objets semi-ouvrés et 
sur les produits ou objets fabr iqués. 

J' a i l'honneur de vous faire connaître que 
Ie Gouvernement français accepte d'effectuer 
cette suppression à <later du 31 mai 1935. 

Cette facilité est donnée aux produits des 
Pays-Bas en considération de l'insertion, dans 
Ie traité, des dispositions relatives à l a protec
tion des appellations d'orig ine. 

En outre, Ie Gouvernement néerlanda is s'en
gage à insérer dans un arrangement de eon
t ingentement à conclure en remplacement de 
!'arrangement du 26 mars 1934, une réduction 
des droits d'accise sur les vins français de 36 
à 24 florins par hectolitre étant entendu que, 
même si les négociations n 'aboutissaient pas 
avant Ie ler juillet, ladite réduction sera m ise 
en application à cette date . 

D 'autre part, Ie Gouve1·nement français 
s'engage à examiner avec la plus grande 
bienveillance les demandes relatives aux con
tingents à l'importation en France, que Ie 
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Gouvernement .néerlandais aura à formuler à 
l'occasion de ces négociations. 
. Ei;, vous priant de bien vouloir me confirmer 
l'accord du Gouvernement néerlandais aux 
dispo~itjons ci-dessus, j'ai l'honneur de vous 
prqposer que la présente lettre et la réponse 
que vous voudrez bien me faire parvenir fas
sent partie du traité de commerce et de navi
gation . . 

Veuillez agréer, monsieur Ie Ministre, les 
assurances de ma haute considération. 

Pierre La val. 

M Q11sieur Loudon, 
llfinist ,·e des Pays-Bas, Pa,·is . 

·Paris, Ie 28 mai 1935. 
Monsieur Ie Président, 

A Ia date de ce jour votre Excellence a bien 
voulu m'adresser la lettre suivante: 

"Au cours des négociations qui ont abouti à 
la signature du traité de commerce et de 
naYigation en date de ce jour, il a été entendu 
que . Ie Gouvernement français supprimerait, 
à l' égard des mal'Chandises néeçlandaises, les 
majorations de taux de la taxe à l'importation, 
instituées par l'article 32 de la loi du 31 mars 
1932, sur les produits ou objets semi-ouvrés et 
sur les produits ou objets fabriqués. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que 
Ie Gouvernement français accepte d'effectuer 
cette suppression à dater du 31 mai 1935. 

Cette facil ité est donnée aux produits des 
Pays-Bas en considération de l'insertion, dans 
Ie traité, des dispositions relatives à la protec
tion des appellations d'origine. 

En outre, Ie Gouvernement néerlandais s'en
gage à insérer dans un arrangement de cot)· 
tingentement à conclure en remplacement de 
!'arrangement du 26 mars 1934, une réduction 
des droits d'accise sur les vins français de 36 
à 24 {lorins par hectol itre étant entendu que, 
même si les négociations n'aboutissaient pas 
avant Ie l er juillet, ladite réduction sera mise 
en appl ication à cette date. . . 

D'autre part, Ie Gouvernem E!nt français 
s'engage à examiner avec la plus grande 
bienveillance les demandes relatives aux con
tingents à l'irnportation en .France, que Ie 
Gouvernement néerlandais aura à formuler à 
!'occasion de ces négociations. 

En vous p1:iant de bieTI vouloir me confirm.ir 
l'accord du Gouvernement néerlanda is aux 
dispositions ci-dessus, j'_ai l 'honneur de vous 
proposer qtJe la présente lettre et la réponse 
que vous voudrez bien me faire parvenir fas
sent partie du traité de commerce et de navi
gation.'' 

En accusant réception à votre Excellence de 
cette commun ication, i'ai l'honneur , de lui 
confirmer l'accord de rnon Gouvernement à 
ce sujet. . • 

Veuillez agréer, monsieur Ie Président, les 
assurances de ma haute considération. 

. J.. J, o u cl o n. 

Son Excellence M . Pie,·re Laval, 
Ancien Président du Conseil, 
Minist?'e des affaires étrangfre11, 
Pa.1·is. 
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s. 93. 

3 April 1936. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het St,aatsblad van het op 
16 Juni 1934 te Madrid tusschen Nederland 
en Spanje gesloten verdrag van handel en 
scheepvaart met aanvullend protocol; als
mede van de op 14 December 1934 tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Madrid en 
,den Spàanschen Minister van Staat gewis
selde nota's betreffende de voorloopige toe
passing van dat verdrag. 

Wij WILHELM! A, enz. 
Gezien de Wet van 28 November 1935 

(Staatsblad nr. 676), houdende goedkeuring van 
het op 16 Juni 1934 te Madrid tusschen Neder
land en Spanje gesloten verdrag van handel en 
scheepvaart met aanvullend protocol, van welk 
verdrag en protocol een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd ; 1 

Gezien i;oede de op 14 December 1934 tus
schen Onzen Gezant te Madrid en den Spaan-
chen Minister van Staat gewisselde nota's be

treffende de voorloopige toepassing van dat 
verdrag, van welke nota's eveneens een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
tens vermelde notawisseling met ingang van 
15 December 1934 voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat . de akten van be
krachtiging van dat verdrag op 28 Maart 1936 
te 's-Giavenhage zijn uitgewis eld; 

Overwegende wijder", dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 23, op 28 April 1936 
voor Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 3lsten Maart 
1936, Directie van het Protocol, nr. 10923; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met aanvullend pro

tocol en nota's, alsmede de vertaling daarvan, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Ónze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt verei cht. 

's-Gravenhage, den 3den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 17 April 1936.) 

VERTALING. 

VEltDRAG VAN HANDEL EN SCHEEP 
VAART TUSSCHE .' NEllEULAN.D 

EN SPANJE. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en Zijne Excellentie de President van de 
Spaansche Republiek, ,bezield met een gelijken 
wensch de economische betrekkingen tusschen 
beide landen te ontwikkelen, hebben besloten 
een Verdrag van Handel el) çheepvaart te 
sluiten en hebben te dien einde tot Hunne 
Gevolmachtigden benoemd, te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 

1 Zie :voor de Fransche tekst van het verdrag 
Staatsblad 1935, no. 676. 
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Zijne Excellentie R. C. T. Roosmale Nepveu, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister der Nederlanden in Spanje; 

Zijne Excellentie de President der Spaansche 
Republiek: 

Zijne Excellentie Juan José Rocha Garcia, 
Minister van Marine, belast met het Ministerie 
van Staat, 

die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hunne volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm werden bevonden, de 
volgende artikelen zijn overeengekomen : 

Art. 1. De producten van bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit Spanje, de 
Balearen, de Canarische Eilanden, de Spaansche 
bezittingen, of het gebied onder Spaansch 
Protectoraat it1 Marokko, opgesomd in de bij 
dit Verdrag gevoegde lijst A, zullen bij invoer 
in het grondgebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden aan de gunstigste lasten en rechten 
onderworpen zijn, welke de Nederlandsche Re
geering toepast of zou kunnen toepassen ten 
aanzien van eenig \TI'eemd land, hetzij auto
noom, hetzij bij overeenkomst. 

De toepassing van deze behandeling voor de 
producten opgesomd in lijst A wordt aldus ver
staan, dat zij medebrengt, dat elke verlaging 
of vrijstelling van rechten en lasten, alsmede 
de bepalingen over toepassing van het tarief, 
zich onmiddellijk en onvoorwaardelijk over die 
producten zal uitstrekken . 

Art. 2. De producten van bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit het Koninkrijk 
der Nederland en, opgesomd in de bij dit Ver
drag gevoegde lijst B, zullen bij invoer in Spanje, 
de Balearen de Canarische Eilanden en de 
Spaansche bezittingen, aan de gunstigste lasten 
en rechten onderworpen zijn, welke de Spaan
sche Regeering toepast of zou kunnen toepas
sen ten aanzien van oenig derde land, hetzij 
autonoom, hetzij bij overeenkomst. 

De toepassing van deze behandeling voor de 
producten op~esomd in lijst B wordt aldus ver
staan, dat ziJ medebrengt, dat elke verlaging 
of vrijstelling van rechten en lasten, alsmede 
de bepalingen over toepassing van het tarief, 
ûch onmiddellijk en onvoorwaardelijk over die 
producten zal uitstrekken. 

Art. 3. De producten van bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit Spanje, de Ba
learen, de Canarische Eilanden, de Spaansche 
bezittingen of het gebied onder Spaansch 
Protectoraat in Marokko, opgesomd in de bij 
dit Verdrag gevoegde lijst C, zullen bij invoer 
in Nederland niet door andere of hoogere rech
ten, belastingen, extra-rechten, coëfficiënten of 
andere verhoogingen worden getroffen dan die, 
welke voor elk product in genoemde ljjst zijn 
vastgesteld. 

Art. 4. De producten v,i,n bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit het Koninkrijk 
der Nederlanden, opgesomd in de bij dit Verdrag 
gevoegde lijst D, zullen bij invoer in Spanje, de 
Balearen, de C&narische Eilanden en de Spaan
sche bezittingen niet door andere of hoogere 
rechten, belastingen, extra-rechten, coëfficiën
ten of andere verhoogingen worden getroffen 
clan die, welke voor elk product in genoemde 
lijst zijn vastgesteld. 

Art. 5. De producten v,i,n bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit Spanje, de 
Balearen, de Canarische Eilanden of het 
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gebied onder Spaansch Protectoraat in Marok
ko, niet voorkomende op de lijsten A of C, zul
len bij invoer in het grondgebied van het Ko
ninkrijk der Nederlanden de behandeling der 
meest-begunstigde natie genieten, zooals deze 
in artikel 1 is voorzien. Ingeval de Nederland
sche Regeering overgaat tot wijziging van het 
op het oogenblik geldende tariefsysteem, zullen 
de producten bedoeld in dit artikel op tarief
gebied een behandeling genieten, welke zoo
veel mogelijk de behandeling nabij komt voor
zien in artikel 6 voor de producten van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

Art. 6. De producten van bodem of industrie 
van oorsprong en herkomst uit het Konink
rijk der Nederlanden, niet voorkomende op de 
lijsten B en D, zullen bij invoer in Spanje, de 
Balearen, de Canarische Eilanden en de Spaan
sche bezittingen de rechten betalen, vastgesteld 
in de tweede kolom van het Spaansche douane
tarief, dat op het oogenblik van kracht is of 
dat in de toekomst van kracht zou kunnen zijn. 

Art. 7. De producten van bodem of industrie 
uitgevoerd van het grondgebied van ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen met be
stemming naar het grondgebied van de andere 
Partij, zullen niet aan andere of hoogere rech
ten, belastingen of heffingen, noch aan druk
kender voorschriften of formaliteiten worden 
onderworpen dan die, welke van toepassing zijn 
op de gelijksoortige producten bestemd naar 
het grondgebied van eenig ander land. 

Art. 8. Alle voordeelen, gunsten, voorrechten 
en immuniteiten, welke door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zijn of in de toekomst 
zouden kunnen worden . toegekend aan pro
ducten van bodem of industrie van oorsprong 
en herkomst nit eenig ander land, of bestemd 
naar het grondgebied van eenig ander land, 
zullen onmiddellijk en zonder compensatie 
worden toegepast op producten van denzelfden 
aard, van oorsprong en herkomstig van de an
dere Partij of bestemd naar het grondgebied 
van laatstgenoemde. 

Bijgevolg zullen de producten van bodem . of 
industrie van ieder der Hooge Verdragslui tende 
Partijen nimmer aan andere of hoogere rechten, 
belastingen of heffingen, noch aan andere of 
drukkender voorschriften en formaliteiten wor
den onderworpen clan die, welke van toepassing 
zijn op de gelijksoortige producten van eenig 
a nder land. 

Art . 9. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen neemt de verplichting op zich de 
andere onmiddellijk en zonder compensatie ,·oor 
de al of niet in dit Verdrag genoemde goederen 
mede te doen genieten van elk voorrecht, elke 
gunst of elke verlaging, welke zij aan eenig ander 
land toekent of zou kunnen toekennen voor 
wat betreft den wecleruitvoer, den doorvoer. het 
entrepot-verkeer , de overlading van goederen 
en de vervulling der douane-formaliteiten, a ls
mede voor wat betreft de rechten en belastingen 
met betrekking tot deze verschillende behan
delingen, evenals voor de voorschriften , forma
liteiten en heffingen bij de douane-behandeling. 

Art. 10. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
nemen de verplichting op zich elkander o,•er 
en weer de onvoorwaardelijke en onbeperkte 
behandeling van de meestbegunstigde natie toe 
te kennen voor alles, wat betrekking heeft op 
binnenlandsche rechten, heffingen en belastin-
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0 en, van welken aard deze ook zijn, op ver
bruiksbelastingen, omzetbelastingen, mono
polierechten of -belastingen, plaatselijke inko
mende rechten of belastingen, accijnsrechten of 
-belastingen, of op zegelrechten, alsmede voor 
de wijze van heffing van die belastingen. 

De pharmaceutische producten en speciali
teiten van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen, ingevoerd of vervaardigd, toebereid 
of bewerkt op het grondgebied van de andere 
Partij, zullen niet aan andere of hoogere 
rechten, belastingen of heffingen worden onder
worpen, noch aan andere of drulrkender voor
schriften of formaliteiten dan die, welke van 
toepassing zijn op dezelfde producten van de 
meestbegunstigde natie . 

Art. 11 . De behandeling van de meestbegun
stigde natie, voorzien in de voorafgaande arti
kelen, zal zich niet uitstrekken over : 

a. de voorrechten, welke door een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zijn of zouden kun
nen worden toegekend om het grensverkeer 
te vergemakkelijken met buurstaten binnen een 
gebied, dat zich niet verder zal uitstrekken dan 
15 kilometer aan weerszijden van de grens ; 

b. de bijzondere regeling, welke Spanje op 
tariefgebied heeft ingesteld of zou kunnen in
stellen voor den invoer uit Portugal of uit het 
gebied onder Spaansch Protectoraat in Marok
ko; 

c. de bijzondere regeling, welke Nederland 
op tariefgebied heeft ingesteld of zou kunnen 
instellen voor den invoer uit zijn overzeesche 
gebied; 

d. de rechten en voorrechten, welke aan een 
of meer andere Staten zijn toegekend met het 
oog op een tolunie. 

Art. 12. In het algemeen zal bij invoer van 
de goederen van een der Hooge Verctragsluitende 
Partijen in het grondgebied van de andere geen 
overlegging van certificaten van oorsprong mo
gen worden geëischt. 

Niettemin zal ieder der Hooge Verdragslui
tende Partijen, teneinde den oorsprong van 
de ingevoerde producten vast te stellen, kun
nen eischen, dat door den importeur een offici
eele verklaring wordt aangeboden inhoudende, 
dat het ingevoerde artikel van nationale voort
brenging of vervaard iging is of dat het als zoo
danig moet worden beschouwd, gezien de ver
andering, welke het in het land van herkomst 
heeft ondergaan. 

De certificaten van oorsprong zullen worden 
afgegeven, hetzij door de Kamer van Koop
handel, waaronder de afzender ressorteert, het
zij door eenig ander lichaam of eenige andere 
instelling, welke het land van bestemming zal 
hebben erkend; het visum van een consulairen 
vertegenwoordiger van het land van bestem
ming zal kunnen worden geëischt. 

De producten, welke nationale merken of 
collectieve of particuliere merken dragen, be
schermd door het land van uitvoer en vooraf 
toegelaten door het land van bestemming, zul
len vrijgesteld kunnen worden van nader bewijs 
van hun oorsprong. Te dien einde zullen ge
noemde merken door de diplomatieke vertegen
woordigers van het land van uitvoer worden 
me'degedeeld aan de Regeering van het land 
van bestemming, die van de ontvangst daarvan 
zal kennis geven. 

Wanneer een certificaa.t van oorsprong zal 
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worden geëischt voor de producten uit de over
zeesche gebiedsdeelen, zal dit certificaat in het 
voorkomende geval van een visum kunnen 
worden voorzien, hetzij in een haven van het 
moederland, hetzij in eenige andere haven., 
welke gelegen is aan den normalen door het 
vervoer gevolgden weg, waar een consulaire 
vertegenwoordiger van het land van invoer 
zetelt. 

Postpakketten zullen vrijgesteld zijn van een 
certificaat van oorsprong, wanneer het land van 
bestemming erkent, dat het niet gaat om zen
dingen van commercieelen aard. 

Art. 13. Onder voorbehoud van haar recht 
de voorschriften harer binnenlandsche wetge
vingen toe te passen, nemen de Hooge Verdrag
sluitende Partijen , ieder voor wat haar betreft, 
de verplichting op zich de gezondheidscertifi
caten, de veeartsenijkundige, de plantenziekte
kundige en -de a,naJysecertificaten te erkennen, 
welke afgegeven zijn door de officieele autori
teiten van het andere land, als bewijs, dat de 
producten, welke van oorsprong zijn uit het 
land, dat het certificaat heeft afgegeven, en 
welke ingevoerd zijn op het grondgebied van 
het andere land, voldoen aan de voorschriften 
van de binnenlancl sche wetgeving van het land 
van oorsprong. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
behoudt het recht, in geval van vermoeden van 
bedrog, te doen overgaan tot alle dienstige 
onderzoekingen , niettegenstaande een certifi
caat als boven voorzien wordt overgelegd . 

Ingeval het certificaat bovendien de verkla
ring inhoudt, dat de producten, welke er in be
doeld zijn, recht hebben op een oorsprongsbe
naming, welke door de wetgeving van het eigen 
land wordt erkend, zullen die producten bij 
invoer in het andere land vrijgesteld zijn van de 
overlegging van het certificaat van oorsprong 
voorzien in artikel 12 van dit Verdrag. De Hoo
ge Verdragsluitende Partijen nemen de ver
plichting op zich alle noodige voorzorgsmaat
regelen te nemen om de identiteit te verzekeren 
van het uitgevoerde goed en het monster, dat 
aan het onderzoek wordt onderworpen. 

De procedure, welke door iedere Regeering 
wordt ingesteld om onder bovengenoemde voor
waarden het nemen van monsters t e verzekeren, 
alsmede de modellen der certificaten, zullen ter 
kennis van het andere land worden gebracht 
en door laatstgenoemde worden erkend. 

De lijst van de officieele autoriteiten, welke 
in ieder land belast zijn met het afgeven van 
de certificaten, zal door ieder der Regeeringen 
binnen den kortst mogelijken tijd ter kennis 
van de andere worden gebracht. 

Art. 14. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen neemt de verplichting op zich de maat
regelen te nemen, welke noodig zijn om zoo
veel mogelijk de producten van bodem of in
dustr ie, van oorsprong uit bet gebied van de 
andere Partij, te beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie in handelstransacties, bepaaldelijk 
door in overeenstemming met haar eigen wet
geving den invoer, de vervaardiging, den om
loop, den verkoop en het ten verkoop aanbieden 
te verbieden, dan wel deze door middel van 
inbeslagname of eeoige andere geschikte sanctie 
tegen te gaan , van alle producten aangeduid 
door merken, namen, opschriften of welke merk
teekens ook, welke hetzij op de producten zelf, 
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op hunne onmiddellijke of op hunne uitwendige 
verpakking voorkomen, hetzij in de façturen, 
vrachtbrieven, cognossementen , prospectussen 
of andere handelspapieren en welke direct of 
indirect onware aanduidingen inhouden over 
den oorsprong, de soort, den aard of de bijzon
dere eigenschappen van de genoemde goederen . 

De bovengenoemde maatregelen zullen op h~t 
grondgebied van ieder der Hooge Verdr,ag
sluitende Partijen worden toegepast ten ver
zoeke van de Administratie of op vordering 
van het Openbaar Ministerie, in overeenstem
ming met de onderscheidene wetgevingen van 
ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen, dan 
wel op het initiatief van een belanghebbende 
partij, natuurlijk persoon, syndicaat of vereeni
ging, behoorende tot het rechtsgebied van een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art . 15. De Regeering der Nederlanden neemt 
de verplichting op zich de m11,atregelen te neiµen, 
welke noodzakelijk zijn teneinde in haar binnen
landsche wetgeving op wijn bepalingen in te 
voegen strekkende tot het tegengaan op Neder
lanctsch grondgebied van het misbruiken van 
de aardrijkskundige benamingen der SpaaU"sche 
wijnproducten, welke een der oorsprongsbena
mingen "Jerez'', ,,Sherry'' en "Xerez'', alsmede 
,,Malaga" dragen, mits deze benamingen be
hoorlijk beschermd blijven in Spanje. . De 
Spaansche R egeering zal de officieele docu
menten, welke de afgezonden producten verge
zellen en welke zullen bewijzen, dat die produc
ten in het land van oorsprong op genoemde be
namü1gen recht hebben, ter kennis brengen van 
de Nederlandsche Regeering. In het bijzonder 
zullen de invoer, de uitvoer, de opslag in entre
pot, de bereiding, de omloop, de verkoop en het 
ten, verkoop aanbieden van wijnen verboden 
zijn en tegengegaan worden door inbeslagneming 
of door eenige andere geschikte, sanctie ingeval, 
hetzij op de fusten, flesschen, verpakkingen of 
kisten, waarin zij zich bevinden, hetzij ,op factu
ren, vrachtbrieven, cognossementen, prospec
tussen of andere handelspapieren, welke er 
betrekking op hebben, merken, namen, op
schriften of welke merkteekens ook voorkomen, 
welke valschelijk een der bovengenoemde bena
mingen inhouden. Het verbod die te gebruiken 
blijft bestaan ook dan, indien de werkelijke 
oorsprong der producten is vermeld of de onware 
~namingen vergezel,~ zijn v1;:,n bepaa~1e corre~
tieven, zooals "genre , ,,type , ,,façon ? ,,rival , 
of van een andere bepaalde of onbepaalde 
streekaanduiding. 

De bovengenoemde maatregelen zu)len wo,r
den toegepast ten verzoeke van 'de Administra
tie of op vordering van het Openbaar Ministerie, 
in overeenstemming met de Nederlandsche wet
geving, dan wel op het initiatüif van een belang
hebbende, partij, póvaat persoon, syndicaat of 
vereeniging, behoorende tot het rechtsgebied 
van een .der Hooge Verdragsluitende Partijen. 

Art. 16 .. De Nederlandsche Regeering n"emt 
de verplichting op.zich de p{lpalingen van het 
Koninklijk Besluit:-vau 15. Ma;i,r/; 1922 (Staats
bi.ad no. 123), ,ge>yijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 24 December 1929 (Staatsblad n°. 586), hou
d.ende bijzondere bepalingen · betreffende den 
accijns op wijn in den volget1den zin te wijzigen : 

I. Zoete wijnen, alsmede niet zoete wijnen 
waaraan geen alcohol is toegevoegd, welke van 
oorsprong en herkomst zijn -uit ,Span je, zullen 
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.van betaling van gedi~tilleerdaccijns worden 
vrijgesteld, beide voorzoover zij per hectoliter 
bij een warmte van 15 gra den van den honderd
deeligen thermometer niet .meer qan 16 liter 
alcohol bevatten. . 

II. Aan betaling van den gedistilleerdaccij ns, 
gelijk aan den gedistilleerdaccijns verschuldigd 
voor 3 liter zuivere alcohol, zullen worden on
derworpen: 

a. de wijnen van oorsprong en herkomst uit 
Spanje, welke per hectoliter bij een warmte 
van 15 graden van den honderddeeligen ther
mometer meer dan 16, doch niet meer dan 18 
liter alcohol bevatten ; , 

b. de wjjnen genaamd "Jerez", ,,Sherry".,en 
"Xerez", alsmede "Malaga", van oorsprong en 
herkomst uit de betreffende streken va,n Spanje, 
welke per hectoliter bij een warmte van 15 
graden van den honder:ddeeligen t hermometer 
niet meer dan 22 liter alcohol bevatten , mits 
die wijnen vergezeld zijn van een certificaat 

-van oorsprong, afgegeven door de bevoegde 
Spaansche autoriteiten. 

Art. 17. Het is wel verstaan , dat de gedis
tilleerdaccijns verschuldigd voor de wijnen 
opgenoemd in artikel 16, sub lla) berekend zal 
worden voor de wijnen van oorsprong en her
komst uit Spanje, welke per hectoliter bij een 
warmte van 15 graden van den honderddeeligen 
thermometer meer dan 16, doch niet meer dan 
17 liter alcohol bevatten, naar tienden van 
liters, zoodanig, c\at'. voor elk tiende van een 
liter boven 16 liter telkens de gedistilleerd
accijns berekend zal worden , gelijk aan den 
gedistilleerdaccijns, met inbegrip van de op
centen, verschuldigd voor 0, 15 liter zuivere 
alcohol, gemeten bij een warmte van 15 graden 
van den honderddeeligen thermometer. 

Art. 18. Voor wat betreft 'de contröle op de 
kwaliteit van den wijn zullen de Spaansche 
wijnen niet aan een minder gunstige regeling 
worden onderworpen dan wijnen uit eenig ander 
land. . 

_Art. 19. H andelsreizigers, voorzien van E,Oen 
.legitimatiekaart afgegeven door de bevoegde 
autoriteiten van het land van oorspron~1 zullen 
in elk opzicht en in het bijzonder voor alles, wat 
den in- en uitvoer van de monsters die zij met 
zich voeren betreft, dezelfde rechten en• voor
deelen genieten als de handelsreizigers van de 
meestbegunstigde natie. . . . 

Art. 20. De H ooge Verdragslui.tende Partijen 
zullen elkander over en weer vrijheid van door
voer door hun grondgebied toekennen en zij 
nemen de verplichting op zich uit dien hoofde 
geen enkel recht en geen enkele belasting te hef-
fen. . 

De onderdanen van de Hooge Verdragslui
tende Partijen zullen, v~or wat die handelingen 
betreft, vrijgesteld zij n vai;i. betaling van eenig 
doorvoerrecht en zullen onder dezelfde voor
waarden als de onderdanen van de meestbe
gunstigde natie medegenieten van alle voor
deelen, welke aan dezen zijn toegekend inzake 
opslag in entrepot, premies, douanefaciliteiten 
.en restituties van rechten . 

Art. 21. Ieder der Hoog('l Verdragsluitende 
Partijen neemt de verplichting op zich aan de 
schepen, welke de vlag van de andere voeren, 
alsmede aan hun bemanning, hun passagiers 
en hun lading, in alle opzichten dezelfde behan
deling toe t e kei,nen als die, welke aan schepen 
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van de meestbegunstigde natie wordt toegekend, 
alsmede aan hun bemanning, hun passagiers en 
hun lading. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de 
kustvaart in de overzeesche gebiedsdeelen der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, welke kust
vaart uitsluitend onderworpen blijft aan de 
wetten en reglementen, welke er in die gebieds
deelen betrekking op hebben. 

Art. 22. De vennootschappen op het gebied 
van handel, nijverheid, geld -, verzekerings-, 
vervoer- en verkeerswezen, welke volgens de 
wetten van een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen op geldige wijze zijn opgericht en welke 
hun zetel hebben op haar grondgebied, zullen 
rechtens in het andere land worden erkend. 
H aar bevoegdheid en recht om in rechte op te 
treden zullen beoordeeld worden naar de wet, 
waaronder zij zijn opgericht. 

Genoemde vennootschappen zullen, behou
dens de vervulling der formaliteiten, dienaan
gaande voorgeschreven door de van kracht 
zijnde wetten en reglementen , haar werkzaam
heden over het grondgebied van de andere Partij 
kunnen uitstrekken, in het bijzonder die van 
commercieelen aard; zij zullen er rechten kun
nen verkrijgen en uitoefenen en er haar econo
mische werkzaamheden kunnen voortzetten . 

Genoemde vennootschappen zullen in a lle 
opzichten de behandeling genieten toegekend 
aan de vennootschappen, opgericht op het 
grondgebied van het meestbegunstigde land ; 
zij zullen met name niet gehouden zijn tot beta
ling van eenige andere, hoogere of zwaardere 
belasting of fiscale heffing, onder welke bena
ming en van welke soort ook, dan die, welke 
worden of zullen worden geheven van de ven
nootschappen van de meestbegunstigde natie. 
Zij zullen vrijgesteld worden .van deelname aan 
eenige gedwongen leening. 

Art . 23. Dit Verdrag zal bekrachtigd worden 
en de bekrachtigingoorkonden zullen zoodra 
mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. 
H et zal ,in werking treden één maand na de 
uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden 
en zal van kracht blijven gedurende één jaar 
met ingang van den dag zijner inwerkingtreding, 
met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde 
periode, telkenmale dat het niet door een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen ten minste 
drie maanden voor den afloop is opgezegd. 
Dit Verdrag vervangt de volgende overeen
komsten, die een einde zullen nemen op den 
datum van inwerkingtreding van het Verdrag, 
te weten: de Notawisseling van 30 December 
1921, en 5 en 6 Januari 1922 tusschen Neder
land en Spanje; de Notawisseling van 27 Sep
tember 1929 tusschen Nederland en Spanje be
treffende de Spaansche grondgebieden aan de 
Golf van Guinea. · 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
te dien einde behoorlijk gevolmacht igd, dit 
Verdrag hebben geteekend en .hun zegels er aan 
hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te Madrid, den 16den 
Juni 1934. 

(L. S.) R. Roosmale Nepveu. 

(L.S.) J. José Rocha. 
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LIJST A. 

NAAMLIJST 

2 Alcoholhoudende reukwaters. 
128 Andere r!)ukwaters. 

9, 13, 56, 113:; Potten en pannen, enz. 
13 A- X 1 Vaatwerk van plaatijzer. 

13 A-VIII Tonnen en houten kisten. 
13 A-X Verpakkingsmiddelen van staal 
20 Ongelooide huiden van wolvee. 
20 Geitenhuiden . 
20 Huiden en vellen, gelooid en 

x • 
28 
30 
30, 37 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
32 

35 
35 
41 

43 
43 
45 
53 
55 
59 
59 
59 
61 
62 
68A-XIV 
68A- XIV 
69 

70, 139 

75 
83A-X 
85 
85 

85 

88 

88 . 
88e-a 
90 
96 
96 
96A-XI 
96A-XI 
96A-XI 

ingevet. 
Andere gelooide huiden, enz. 
Caoutchouc bewerkt. 
Albumine, fibrine, enz. 
Kaaswrongel en giststoffen . 
Loodzouten . 
Andere producten, enz . 
Diverse chemische zouten. 
Potaschzouten voor bemesting. 
Wijnsteenzuur en tartraten. 
Potasch. 
Insectenwerende middelen voor 

het vee. 
Dropextract. 
Drop in stangen. 
Manilla-hennepkoord en ande
re plantaardige vezels . 
Pillen en capsules. 
Pharmaceutische specialiteiten. 
H ol glas . 
Vilten en andere hoeden. 
Bijenhoning. 
Amber, git, enz. 
Onbewerkt hoorn, enz. 
Baleinen, meerschuim, enz. 
K aas. . 
K antoorbehoeften. 
Kleurstoffen; enz. 
Vernissen, enz. 
Knoopen, hoornen manchet

knoopen, enz. 
Suikerwerk, vruchtengeleien, 
enz . 
Calciumcarbied. 
Diverse machines. 
Katoenen stoffen. 
Weefsels uit jute, manilla-hen

nep, enz. 
Weefsels uit jute, manilla-hen

nep, enz., wegende minder 
dan 500 gram. 

Messen, messen met veerslui-
ting, enz. . · 
Scheermessen. 
IJzerwaren, 
Gitaren e n mando]ines, e nz. 
Terpentijn . , 
Colophonium. 
Olij folie . 
Aardnotenolie. 
Verschillende oliën voor indu
strieel gebruik. 

1 A beteekent : K oninklijk Besluit va'n 5 
Mei 1925 (Staatsblad 183) . . 

2 . X : De aldus aangeduide posten zijn niet 
in het Nederlandsche t arief vermeld. 



1936 

96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 

97 
97 

105 
113 
123 

X 
X 

125A-IX 
132 
133 

134 
134A-X 
136 
136 
136 
37, 136, 137 

X 
137 
137 

137 
X 
X 
X 

137 
X 

139 
139 

139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 

139 
139 
139 
139 
139 
139 

139 
139 
139 
139 

139 
.~~~\~ 

Dierlijke was in blokken. 
Bewerkte was. 
Ruwe glycerine. 
Gedistilleerde glycerine. 
Vluchtige oliën , enz. 
Verschillende papiersoorten. 
Papier van verschillende grond
stoffen. 
Cigarettenpapier, enz. 
Schilderijen, plaatwerk, enz. 
Diverse essences, enz. 
Koffiemolens, enz. 
Wollen tapijten, enz. 
Cement. 
Aarde, te gebruiken voor kunst
en industriedoeleinden. 
Telegraaftoestellen, enz. 
Chirurgische toestellen, enz. 
Aardewerk, zandsteen, enz. in 
bloemen en ornamenten. 
Chassis enz. voor automobielen. 

Losse onderdeelen voor motoren. 
Met zout besprenkelde visch. 
Sardines in blik. 
Vischconserven . 
Meelpreparaten (vermicelli, 
macaroni, enz.). 
Levend gevogelte. 
Ham. 
Gezouten varkensvleesch, 
versch en gesmolten spek. 
Gevogelte, enz. 
Gedroogd leder. 
Leder. 
Gezouten darmen. 
Ander dierlijk afval. 
Levende planten. 
Oliehoudende zaden. 
Plantaardige producten voor 
de geneeskunde. 
Andere plantaardige producten 
Gepelde rijst. 
Knoflook en uien. 
Aardappelen. 
Tomaten . 
Bloemkool. 
Meloenen . 
Andere groenten. 
Salade (kropsla). 
Citroenen. 
Grape fruits. 
Sinaasappelen. 
Man da rijnen. 
Versche druiven. 
Bananen. 
Pruimen . 
Abrikozen. 
Alle andern versche vruchten 
(appelen, peren, enz.). 
Vruchten brei. 
Amandelen in de schil. 
Amandelen gepeld. 
Kastanjes. 
Groene en ingemaakte olijven. 
Hazelnoten met en zonder 
schaal. 
Noten . 
Gedroogde vijgen . 
Gedroogde druiven. 
Andere gedroogde vruchten 
(pruimen, abrikozen, enz.). 
Olijven. 

139 
139 
12, 139 

139 
139 
139 
139 
139 
139 
142 

2 
146 
146 
146 
146 

146 
146 
147 A-XV 
147 A-XV 
150 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

112 e-a 

135A- X 
76 

A-X 
X 
X 
X 
A-X 

139 
136 
139 
139 
150 
30 
X 

A-VIII 
108 
8, 31, 143 

124 
85 
67 
67 

105 
114 
124 
139 
85 

139 
150 
68 
X 
85 

123 
20 

60 

Anijs. 
De overige zaden. 
Veekoeken, enz. 
Groentenconserven, enz. 
Soepgroenten, geconserveerd. 
Vruchtenconserven. 
Andere conserven . 
Zoete peper. 
Saffraan. 
Korte vuurwapens en vuurwa
pens voor de jacht. 
Cognac en brandewijn. 
Malagawijn. 
Roode en witte mistella-wijn. 
Andere wijnen. 
Diverse wijnsoorten op fust of 
gelijksoortige vaten. 
Wijn in flesschen. 
Vermouth. 
Toiletzeep. 
Industrieele zeep. 
Natrium-chloride. 
IJzererts. 
IJzerpyriet. 
Kopererts, ·enz. 
Houten palen . 
Fijn hout, afgezaagd. 
Kurk in platen. 
Kurkzaagsel, enz. 
Kurken stoppen en andere fa. 
brikaten van kurk. 
Radiatoren. 
Hemels, bedden , enz. 
Koper (in rozetten). 
Lood in blokken. 
Lood in staven. 
Kwikzilver. 
Textielmachines, enz. 
Ongepelde rijst. 
Vischmeel. 
Aardnoten. 
Vruchtenmarmelade. 
Kaïnite. 
Magnesiumcarbonaat. 
Okoumé-hout. 
Okoumé-planken. 
Schoonwerk. 
Sanitair aardewerk. 
Tegels van aardewerk. 
Jute zakken. 
Katoenen kousen en .sokken. 
Zijden kousen en sokken . 
Vruchtensappen . 
Speelgoed. 
Straatsteenen. 
Kweeperen. 
Katoenfluweel. 
Pineolen. 
Karnallite. 
Oker, ruw en gemalen. 
Bismuth. 
Wol- en haarfilt . 
Tapijten. 
Vogelvederen. 

LI.JS'l' B. 

KLASSE I. 
11 tot en met 13, 18 tot en met 21, 22, 24, 

26 tot en met 29, 33, 39, 44, 45, 47, 54, 56, 57b, 
58 tot en met 61, 63 tot en met 66, 72, 77, 81 
tot en met 84, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95. 
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KLASSE II. 
96 tot en met 141, 142 tot en met 150. 

KLASSE III. 
161 tot en met 166, 174, 176 tot en met 180, 

182, 197, tot en met 189, 191, 192, 193, 211, 
212, 216, 218. 

KLASSE IV. 
245, 251 tot en met 253, 257 a en b, 268, 277, 

287, 288, 298, 306, 307, 309 tot en met 312, 
327, 329, 332, 341, 350, 355, 358, 360, 362, 
363, 364, 370, 375, 377, 382, 387, 389, 396, 440, 
441, 453, 454, 460, 463, 464, 469, 470, 471, 
474, 475, 477, 481, 492. 

KLASSE V. 
499 tot en met 502, 533, 544, 546, 547, 554, 

557, 572, 573, 584, 590, 591, 594, 597, 598, 599, 
601, 615, 620 tot en met 634, 640, 641, 643, 
644, 645, 645bis, 646, 648, 651, 657, 674 tot en 
met 676, 681, 685, 687, 690, 694 tot en met 696, 
697, 709, 711, 712, 721, 723, 732, 737, 745, 754, 
756, 773 tot en met 784. 

KLASSE VI. 
786, 7 , 795, 796, 798 tot en met 829, 

832, 833, 834, 836, 837, 839, 841, 842, 844, 
845, 848 tot en met 852, 858, 867, 870, 872, 
881 , 883, 884, 886 tot en met 890, 893, 894, 901a, 
901b, 902, 916, 918, 919, 922, 924, 925, 930, 
934, 935, 936, 938, 940, 941, 949, 950, 952, 
955, 956, 957, 961, 975, 976, 978, 981, 982, 986, 
988 tot en met 990, 993, 996 tot en met 1006, 
1011 tot en met 1020. 

KLASSE VII. 
1022 tot en met 1064, 1067, 1069, 1073, 1074, 

1075, 1077, 1079, 1084a, 1085a, 1088, 1097, 
1098, 1101, 1102. 

KLASSE VIII. 
1103, 1105, 1111, 1112, 1168, 1169, 1175. 

KLASSE IX. 
1181 , 1182, 1184, 1185 tot en met 1187, 

1188bis, 1192, 1193, 1196, 1201 tot en met 1204, 
1211. 
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KLASSE X. 
1219, 1221, 1223, 1254, 1255. 

KLASSE XI. 
1281, 1288, 1298. 

KLASSE XII. 
1321, 1323, 1325, 1325bis, 1326, 1327, 1331, 

1335 tot en met 1344, 1346 tot en met 1377, 
1379, 1380, 1382 tot en met 1402, 1405, 1406, 
1408, 1410, 1416 tot en met 1420, 1422, 1422a, 
1423, 1424, 1425, 1425a, 1427 tot en met 1429, 
1432, 1433, 1434. 

KLASSE XIII. 
1444, 1448, 1455, 1456, 1460, 1471, 1483, 

1484, 1488, 1491, 1492, 1495,. 1496, 1499, 1507, 
1508, 1510, 1513, 1517, 1518, 1519, 1531, 1539. 

LIJST C. 

Nummers van I Omschrijving der IInvoerrech-
hetNederland- goederen ten "ad 

sche tarief. valorem" 

Ex 136 

Ex 139 I 8 

Ansjovis, versch of 
gezouten met min
der dan 40 % zout 
en in verpakkingen 
boven 1200 gram . 
Saffraan .. . 
Zoete peper ... . 

Ex 139 I 10 Bewerkte rijst, ge
reed voor het ge
bruik (in verpakkin
gen boven 1200 gr .) 

Ex 139 I lObis Citroenen . . . . . 

Ex 139 III 
03a 

X l 

X 
X 

Sinaasappelen . 
Mandarijnen 
Abrikozen pulp 

Pyriet . 
IJzererts 
Looderts 

vrij 
10 % 
10 % 

vrij 
13 % 
13 % 
13 % 
10% 

vrij 
vrij 
vrij 

1 x : De aldus aangeduide posten zijn niet 
in het Nederlandsche tarief vermeld. 

LIJST D. 

Nummer Korting op de van het NAAMLIJST. Spaansche bestaande Verdragsrechten. 
tarief. rechten. 

Ex 59 Staaf- en buisglas in onbewerkten toestand, 20 % op 30 goud- 24 goudbseta's 
waarvan de uiteinden noch bewerkt, noch peseta's per 100 per 100 ilogram. 
gegloeid zijn, dat geen enkele verandering kilogram 
van vorm of aanvullende bewerking heeft on-
dergaan , ongekleurd of gekleurd in de massa, 
daaronder begrepen indien voorzien van een 
fabrieksmerk bestaande uit één of twee ge-
kleurde lijnen, getrokken in de richting van 
de as van den cylinder 

Ex 63 Glasballons, niet gekleurd, machinaal gebla- 20 % op 70 goud- 56 goud peseta's 
zen, van gelijkmatige dikte over den geheelen peseta's per 100 per 100 kilogram 
wand, geschikt gemaakt voor de fabricage kilogram 
van gloeilampen. 



Ex 64 Glasballons, gekleurd of van opaalglas (melk
glas), machinaal geblazen, van gelijkmatige 
dikte over den geheelen wand, geschikt ge
maakt voor de fabricage van gloeilampen 
Korting, zooals in de betreffende kolom aan
gegeven, op het bestaande recht van 2,88 

Ex 643 

Ex 695 

834 

836 

Ex 978 

Ex 1418 

goudpeseta's per kilogram voor de volgende 
onderdeelen van radioapparaten 
1°. Variabele condensatoren 

Oliecondensatoren 
Electrolyt condensatoren 
Papiercondensatoren 
Mica condensatoren 
Trimmercondensatoren 

2°. Koolweerstanden en potentiometers 
3°. Hoogfrequentspoelen 
4°. Gemagnetiseerde staalkern (nucleos) voor 

luidsprekers 
5°. Luidsprekerconussen 
6°. Golflengteschakelaars 
7°. Stoomschakelaars 
8°. Pick-ups 
X-straal- of Roentgen-apparaten, bestemd 
voor radioscopie, radiographie, radiotherapie 
en diagnostiek 
NOOT : Bij kunstmatige minerale stoffen val
lende onder dezen post, met uitzondering 
van ultramarijn, zal een marge van niet meer 
dan 5 % worden toegelaten voor wat betreft 
de vermenging met kunstmatige organische 
kleurstoffen. 
NOOT: Wanneer vloeibare verfsoorten, val
lende onder dezen post zich bij invoer bevin
den in blikken bussen, verpakt in houten 
kisten, zullen zij een tarra-aftrek genieten van 
20 %, welke in mindering moet worden ge
bracht van het totale bruto gewicht 
NOOT : Bij vloeibare, blauwe en roode verf
soorten zal een marge van meer niet dan 3 % 
worden toegelaten voor wat betreft de vermen-
ging met kunstmatige organische kleurstoffen 
Aardappelmeel voor industrieel gebruik en 
ruw tapiocawortelmeel, niet ontkleurd, n iet 
gezuiverd en niet geraffineerd, voor industri
eel gebruik 
Edammer, Goudsche en Leidsche kaas 
Als Edammer, Goudsche en Leidsche kaas 
wordt beschouwd harde kaas, uitsluitend ver
vaardigd van koemelk, bolvormig of rechthoe
kig geperst, onderscheidenlijk van platronden 
vorm, voorzien van een ingeschreven merk van 
de "Nederlandsche Kaascontrole onder Rijks
toezicht", vervaardigd van caseïne en aan
gebracht in de korst 
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20 % op 100 goud- 80 goud peseta's 
peseta's per 100 per kilogram. 

kilogram 

20 % op 2,88 2,30 goudpeseta's 
goudpeseta's per per kilogram 

kilogram 

20 % op 10 goud- 8 goudpeseta's per 
peseta's per kilo- kilogram 

gram 

_10 % op 15 goud- 13,50 goudpeseta's 
peseta's per 100 per 100 kilogram 

kilogram ' 

33,33 % op het 
bestaande recht 
van 1,50 goudpe
seta per kilogram 
voor een hoeveel
heid van een milli
oen kilogram van 
de kaas zooals deze 
hierboven is aan
geduid 

II. 

1,00 goudpeseta's 
per kilogram 

AANVULLEND . PROTOCOL BIJ HET 
VERDRAG VAN HANDEL EN 

SCHEEPVAART. 

I. 

De Nederlandsche Regeering neemt de ver
plichting op zich langs autonomen weg en uiter
lijk op het oogenblik van de inwerkingtreding 
van dit Verdrag de rechten te verlagen, welke 
door het Groenten- en Fruitmonopolie worden 
geheven bij den invoer uit Spanje van sinaas
appelen en mandarijnen, tot f 1,00 per 100 
kilogram, voor de periode van 15 November 
tot 15 Juni. 

De Nederlandsche Regeering neemt de ver
plichting op zich de noodige orders te geven, 
opdat het Groenten- en Fruitmonopolie alle 
bona-fide contracten zal aanvaarden, met be
trekking tot den aankoop van sinaasappelen 
en mandarijenn en van andere vruchten en· 
groenten van oorsprong en herkomst uit Span
je, welke het worden aangeboden. 

III. 
Het is wel verstaan, dat elke verlaging, welke 

zou kunnen worden aangebracht in de rechten, 
welke geheven worden door het Groenten- en 
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Fruitmonopolie· ·. bij den invoer van sinaas
appelen en mandarijnen of van andere vruchten 
en groenten uit eenig ander land gedurende 
de periode voorzien bij artikel I, onmiddellijk 
en zonder compensatie zal worden toegekend 
bij den invoer van sinaasappelen en mandarijnen 
of van andere vruchten en groenten uit Spanje 
gedurende die zelfde periode. 

IV. 
De Spaansche Regeering neemt de verplich

ting op zich de noodige orders te geven, opdat 
de importeurs in Spanje de noodige deviezen 
zullen kunnen krijgen voor de regeling van 
hunne aankoopen van Nederlandsche goederen 
onder dezelfde voorwaarden als die, welke 
gelden voor de importeurs van goederen van 
oorsprong en herkomst uit landen, welke de 
behandeling van de meestbegunstigde natie 
op deviezengebied genieten. 

v. 
De heffing of de instelling van rechten of 

lasten, welke drukken op de ingevoerde pro
ducten en welke een compensatie of een equi
valent uitmaken van een belasting of heffing 
in het binnenland, zullen niet beschouwd wor
den als in strijd te zijn met de bepalingen vervat 
in de artikelen 3 en 4 van dit Verdrag. 

VI. 
De Spaansche Regeering verklaart, dat het 

niet in haar bedoeling ligt gedurende den duur 
van dit Verdrag de invoerrechten te verhoogen, 
waarmede momenteel de radio-artikelen vallen
de· ·onder post 643 van het Spaansche douane
tarief worden belast, voorzoover zij een gewicht 
van 5 kilogram te boven gaan. 

Indien dwingende redenen van binnenland
schen aard haar zouden bewegen tot het in 
ov'erw ging nemen van een herziening van de 
rech n, welke momenteel van kracht zijn, zal 
de' Spaansche Regeering de Nederlandsche Re
geering daarvan in kennis stellen teneinde over 
de genoemde wijzigingen onderhandelingen te 
openen. 

Madrid, 16 Juni 1934. 
R. Roosmale Nepveu. 
J. José Rocha. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 
No. 1910. 

Madrid, 14 December 1934. 
Mijnheer de Minister, 

Aangezien het tusschen Spanje en Nederland 
gesloten en te Madrid op 16 Juni 1934 geteeken
de handelsverdrag definitief door de Spaansche 
Cortes is goedgekeurd, maar nog niet is goed
gekeurd door het Nederland~che Pa:!eme11t, 
zou het in het belang van beide PartIJen ZIJn 
het verdrag voorloopig in werking te stellen, 
in afwachting van de uitwisseling der bekrach
tigingsoorkonden. 

Aangezien genoemd verdrag reeds aan de 
goedkeuring van de desbetreffende Nederland
sche instanties onderworpen is geweest, maar 
het te voorzien is, dat de bekrachtiging nog 
eenigen tijd zal nemen, omdat de Regeering 
van Nederlandsch-Indië gehoord moet worden, 
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heb ik, in opdracht van mijn Regeering, de eèr 
Uwer Excellentie de voorloopige inwerking• 
stelling in onderling overleg met ingang van 
15 December 1934 voor te stellen. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de herhaalde 
verzekering mijner meeste hoogachting te aan
vaarden. 

R. Roosmale · N epveu. 

Zijner Excellentie den H eere J. José Rocha, 
Minister van Staat, 

. Madrid. 

MINISTERIE VAN STAAT. 
S. D.P. 

N°. 86. 
Madrid, 14 December 1934. 

Excellentie. 
De Nota van U. E. van 14 dezer verwijst 

naar het tusschen Spanje en Nederland geslo
ten en te Madrid op 16 Juni jongstleden getee
kende handelsverdrag, hetwelk reeds door de 
Cortes van mijn land werd goedgekeurd; U. E. 
voegt daaraan in de genoemde Nota toe, dat, 
aangezien het bovengenoemde verdrag door 
het Nederlandsche Parlement nog niet definitief 
is goedgekeurd, U . E. mijn aandacht vestigt 
op het wederzijdsche belang dat Spanje en 
Nederland er bij hebben om de bovengenoemde 
overeenkomst voorloopig in werking te stellen 
met ingang van 15 December 1934. 

Geheel deelende de gevoelens van U. E. heb 
ik het genoegen U. E. mijn volkomen instem
ming met Haar voorstel te betuigen, ter verwe
zenlijking waarvan de noodige instructies zullen 
worden gegeven. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
aan U. E. de verzekering mijner hoogachting 
te herhalen. 

J. José Rocha. 
Zijner Excellentie 

den Heere René C. T. Roosmale Nepveu, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister der Nederlanden. 

s. 94. 

23 April 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het op 10 April 1926 te Bmssel ge
sloten verdrag tot het vaststellen van 
eenige eenvormige regelen betreffende de 
immuniteit van staatsschepen alsmede van 
het op 24 Mei 1934 aldaar geteekend addi 
tioneel protocol. 

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

dat het op 10 Apri l 1926 te Brussel gesloten 
verdrag tot het vaststellen van eenige een
vormige regelen betreffende de immun iteit. 
van staatsschepen en het op 24 Mei 1934 a l
daar geteekend additioneel protocol , alvorens 
te kunnen worden bekrachtigd, de goedkeu
ring der Staten-Generaal behoeven; 

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

Het op 10 April 1926 te Brussel gesloten 
verdrag tot het vaststellen van eenige een
vormige regelen betreffende de immuniteit, 
van staatsschepen en het op 24 Mei 1934 al -
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daar geteekend additioneel protocol, welke in 
afdruk nevens deze wet zijn gevoegd, worden 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23 sten April 

1936. 
WILHELMI A. 

De Minister van J us(itie, v a n Scha i k. 
De Minister van Buitenlanih!che Zaken, 

D e G ra e f f . 

F ra nsche tekst. 

De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uit geg. l M ei 1936.) 

Conventlon Internationale 1iour l'Untrlcatlon 
de certalnes règles concernant les Immn
nltés des navlres d'Etat, s lgnée i\ Bruxelles, 

Ie 10 anll 1926. 

Le Prés ident du R eich Allemand, Sa Ma
jesté Ie Roi des Belges, Je Président de la 
R épublique du Brés il , Sa Maj esté Ie Roi de 
Danemark et d'Isl ande, Sa M a jesté Ie Roi 
d'Espagne, Ie Chef de l'Etat Esthonien, Ie 
P rés ident de Ja R épublique Française, Sa M a
jesté Ie Roi du Royaume-Uni de Grande
B retagne et d'Irlande et des Possessions Bri
tanniques a u delà des Mers, Empereur des 
Indes, Son Al tesse Sérén iss ime Ie Gouverneur 
du Royaume de H ongrie, Sa M a jesté Ie Roi 
d'Italie, Sa M a jesté J'Empereur du Japon, Ie 
Président de la R épublique de Lettonie, Je 
Président de la République du Mexique, Sa 
M ajesté Ie Roi de Norvège, Sa M ajesté Ja 
R eine des Pays-Bas, Ie Prés ident de la R é
publique de P ologne, Ie Prés ident de la R é
publique Portugaise, Sa M ajesté Ie R oi de 
Roumanie, Sa M a jesté Ie Roi des Serbes, 
Croates et Slovènes, et Sa Majesté Ie R oi de 
Suède, 

Ayant reconnu l'utili té de fi xe r de commun 
accord certa ines règles uniformes concernant 
les immuni tés des nav ires d'Etat, ont décidé 
de conclu re une Convention à eet effet et ont 
dés igné pour leurs Plénipotentiai res, savoir: 

M. Je Prés ident du R eich Allemand : 
S. E. M . von K eil er, Ministre d'All emagne 

à Bruxelles, 
Dr. Goes, Conseiller de Légation ,·éféren

<laire, 
Dr. Richter, Conseill e r au Ministère de la 

Justice du R eich, Conseill er intime de régence, 
M. Werner, Premier Conseiller de régence au 

Ministère des Affa ires Economiques du R eich, 
Conseiller intime de just ice, 

M. Sieveking, avocat. 
Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 

M. Franck, Membre de la Chambre des 
Représentants, Président du Comité Mari time 
International, 

M. Le J eune, Vice-Prés ident du Comité Ma
ritime Internat ional , 

M. Sohr, Docteur en Droit, Professeur de 
Droit Maritime à l'Univers ité de Bruxelles, 
Secrétaire Général du Comité Maritime Inter
national, 

64 

M . H enri Rolin, Avocat, Chef de Cab inet 
du Ministre des Affaires Etrangères. 

M. Ie Prés ident de la R épublique du 
Brésil : 

M. de Pimentel Brandao, Conseiller de !' Am
bassade du Brés il à Bruxelles. 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark et 
d'Islande : 

M. K. Sindballe, Docteur en Droi t, Profes
seur à la facu l té de droit de l'Université de 
Copenh ague. 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne: 
Don Lorenzo de Benito y Endara, Ancien 

Professeur de dro it commercia l de l'Univer
sité de Madrid, 

Don Mi guel de Angulo y Riamon, Lieute
nant-Auditeur de lre classe de la Marine de 
Guerre, Assesseur de la Direction de naviga
tion et de pêche, 

Don Juan Gomez Montejo, Officier premier 
du corps technique d'Avocats de Ja Direction 
Générale de la Justice, des Cultes et des Af
faires Généra les a u Ministère de Gràce et 
Justice. 

M. Ie Chef de l'Etat E sthonien: 
S. E. M. Charles Pusta, Ministre d'Estho

nie à Bruxell es. 
M. Ie Prés ident de la R épublique Fran

çaise : 
M . Degrand, Conseiller de !'Ambassade de 

la République F rançaise à Bruxelles, 
M. de Rousiers, Secréta ire Général du Co

mi té des Armateurs de France, 
M. Georges Ripert, Professeur à la F acul té 

de Droit de Paris. 
Sa Majesté Ie Roi du Royatune-Uni de 

Grande Bretagne et d'Irlande e t des 
Possessions Bri tann iques au delà des 
Mars, Empereur des Indes: 

Sir Les lie Scott, K .C., M .P., 
L'Honorable Hugh Godley, Consei ll er du 

Lord Président des Comi tés, Chainbre des 
Lords, 

M. George P . Langton, Avocat, Secrétaire 
Général du Comité Maritime International, 
M. R. M. Greenwood, C.B.E. 

Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
du Royaume de H ongrie : 

M. Ie Comte Olivier Woracziczky, B aron de 
P ab ienitz, Chargé d'Affaires de Hongrie à 
Bruxelles. 

Sa M ajesté Ie Roi d'Ita lie: 
M. François Berlingieri, Professeur de Droi t 

Maritime à l 'Univers ité de Gênes, 
S. E. Ie Commandeur Charles Ros etti, Mi

nistre Plénipotenti a ire, Délégué ita l ien aux 
Commissions fluviales internationales, Prés i
dent du Comité rhénan pour l'unification du 
droit privé fluvial , 

M. Torquato Giannini, Profe seur, Commis
sa ire de l'Emigration. 

Sa M ajesté l 'Empereur du J apon: 
M. Mech iyosh i Nakanishi , Juge, Prem ier 

P résident de Ja Cour d'Appel à agasaki, 
M. Hiroyuki Kawai, Conseiller-Ministre de 

!'Ambassade du J apon, à Bruxelles, 
M. Yasuo K o, Capitaine de frégate, attaché 

naval à !'Ambassade du J apon à Paris, 
M. Nobukatsu agaoka, Secrétaire au Mi

nistère des Co=unications. 
M. Ie Président de la République de 

Lettonie: 
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M . Ie Président de la R épublique du 
Mexique: 

S. E. M. Ie Dr. Rafael Cabrera, Ministre du 
Mexique à Bruxelles. 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
M . E. Alten, Conseiller à la Cour Suprême. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas: 
S . E. Ie Jonkheer van Vredenburch, Mi

nistre des Pays-B as à Bruxelles, 
M. B. C. J . Loder, Juge à la Cour perma

nente de J ustice Internationale, 
M. C. D . Asser Jr. , Avocat, 
M. G. Van Slooten, Membre de la Haute 

Cour Militaire de justice, Conseiller à l a Cour 
d'Appel. 

M. Ie Prés ident de la République de 
Pologne et la Ville Libre de Dantzig: 

M . Ie Comte Szembek, Ministre de Pologne 
à Bruxelles, 

M. J ean Namitkiewicz, Juge-Arbitre polo
nais au Tribunal Arbitral Mixte germano
polonais, Conse iller à l a Cour d'A ppel, Pro
fesseur à l'Université de V arsov ie. 

M. Ie Prés ident de la R épublique P or
tugaise: 

S. E. M . J . B atalha de Freitas, Ministre du 
Portugal à Bruxelles. 

Sa M a jesté Ie Roi de Roumanie : 
M . Bals, Conseiller à l a Cour de Cassation, 
S. E. M . Contzesco, Ministre plénipotentia ire 

et Envoyé Extraordinaire, délégué à la Com
mission Internationale du Danube. 

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes: 

M. Milorad Straznicky, Docteur en Droit, 
Professeur à l a facu lté de droit de l'Univers ité 
de ·z agreb, 

M. Ante Verona, Docteur en Droit, Ancien 
Vice-Président de la Cour de Cassation à 
Zagreb, Professeur à l'Université de Zagreb. 

Sa Majesté Ie Roi de Suède: 
M . Algot J ohan Frederik Bagge, Conseiller 

référendaire à la Cour Suprême. 

L esquels, à ce dûment a utori sés, sont con
venus de ce qui snit: 

Art. ler. Les navires de mer appartenant 
aux Etats ou exploités par eux, les cargaisons 
leur appartenant, les cargaisons et passagers 
transportés par Jes nav ires d'Etat, de même 
que J'es Etats qui sont propriétaires de ces na
vires ou que les exploitent, ou qui sont pro
priétaires de ces cargaisons, sont soumis, en 
ce qui concerne les réclamations relatives à 
l'exploi tation de ces navires ou au transport 
de ces cargaisons, aux mêmes règles de respon
sabili té et aux mêmes obi igations que celles 
applicables aux navires, cargaisons et arme
ments privés .. 

Art. 2. Pour ces responsabi li tés et obliga
tions, les règles concernant la compétence des 
tribunaux, les actions en justice et la procé
dure, sont les mêmes que pour les navires de 
commerce appartenant à des propriétaires pri
vés et que pour les cargaisons p rivées et leurs 
propriéta ires. 

Art. 3. § l er. Les dispositions des deux ar
ticles précédents ne sont pas appl icables aux 
nav ires de guerre, aux yachts d'Etat, nav ires 
de surveillance, bateaux-höpitaux, nav ires auxi
liaires, navires de ravitai llement et autres 
bi'itiments appartenant à un Etat ou exploités 
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par lui et a ffectés exclusivement, au moment 
de la naissance de la créance, à un service 
gouvernementa l et non commercial, et ces na
vires ne seront pas l 'objet de saisies, d' arrêts 
ou de détentions par une mesure de justice 
quelconq,~e ni d'aucune procédure judiciaire 
,,in rem . • 

Toutefois les intéressés ont Je droit de por
ter leurs réclamations devant les tribunaux 
compétents de l'Etat, propriétaire du navire 
ou !'exploitant, sans que eet E tat puisse se 
prévaloir de son immuni té: 

1 °. Pour les actions du chef d'abordage ou 
d'autres accidents de nav igation ; 

2°. Pour les actions du chef d'assistance, 
de sauvetage et d'avaries communes; 

3°. Pour les actions du chef de réparation, 
fournitures ou autres contrats relatifs au na
vire. 

§ 2. Les mêmes règles s'appl iquent aux 
cargaisons appartenant à un Etat et transpor
tées à bord des navires c i-dessus v isés. 

§ 3. Les cargaisons appartenant à un E tat 
et transportées à bord des navires de com
merce, dans un hut gouvernemental et non 
commercial, ne seront pas l'objet de sais ies, 
arrêts au détentions par une mesure de justice 
quelconque, n i d 'aucune procédure judicia ire 

in rem '' 
" Toutefois, les actions du chef d'abordage et 
d'accident nautique, d' ass istance e t de sauve
tage et d'avaries communes, a insi que les ac
tions du chef des contrats relatifs à ces car
gaisons, pourront être poursuivies devant Ie 
Tribunal ayant compétence en vertu de l 'ar
ticle 2. 

Art. 4. Les Etats pourront invoquer tous 
les moyens de défense, de prescription e t de 
limita tion de responsabi lité <lont peuvent se 
prévaloir Jes navires privés et leurs proprié
taires. 

S'il est nécessa ire d'adapter ou de modifier 
Jes dispositions relatives à ces moyens de dé
fense, de prescr iption et de limitation en vue 
de les rendre applicables aux navires de 
guerre ou aux navires d'Eta t rentrant dans les 
termes de l' article 3, une convention spéciale 
sera concl ue à eet effet. En attendant, les me
sures nécessa ire pourront être prises par les 
lois nationales, en se conformant à !'esprit et 
aux principes de Ja présente convention. 

Art. 5. Si , dans Ie cas de l 'article 3, il y 
a, dans Ie sentiment du Tribunal saisi, un 
doute au sujet de Ja nature gouvernementale 
et non commerciale du nav ire au de la car
gaison, l'attestation signée par Ie représen
tant diplomat ique de J'Etat contractant auquel 
appartient Ie navire ou la cargaison, produite 
à l'intervention de l'Etat devant Jes Cours et 
Tribunaux duquel Ie litige est penda nt, vaudra 
preuve que Ie navire ou l a carga ison ren tre 
dans Jes termes de l' a rticle 3, ma is seulement 
en vue d'obtenir la mainlevée de sa isies, d'ar
rêts au de détentions ordonnés par justice. 

Art. 6. Les dispositions de la présente Con
vention seront appliquées dans chaque Etat 
contractant sous la réserve de ne pas en faire 
bénéf icier les Etats non contractants et leurs 
ressortissants, ou d' en subordonner l'applica
tion à l a condit ion de réci procité. 

D'autre part, r ien n'empêche un Etat con
tractant de régler par ses propres lois les 

fj 
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droits accordés à ses ressortissants <levant ses 
tribunaux. 

Art. 7. En temps de guerre , chaque Etat 
contractant se réserve Ie droit, par une décla
ration notifiée aux autre Etats contractants, 
de suspendre l'application de la présente con
vention, en ce sens qu'en pareil cas, ni les na
vire lui appartenant ou exploités par lui , ni 
les cargaisons lui appartenant ne pourront 
être l'objet d'aucun arrêt, saisie ou détention 
par une Cour de justice étrangère. Mais Ie 
créancier aura Ie droit d'intenter son action 
<levant Ie Tribunal compétent en vertu des 
articles 2 et 3. 

Art. 8. Rien dan la présente convention 
ne porte atteinte aux droits des Etats con
tractants de prendre les me ures que peuvent 
commander les droits et devoirs de la neutra
lité. 

Art. 9. A l'expiration du délai de deux ans 
au plus tard à compter du jour de la s igna
ture de la Convention, Ie Gouvernement beige 
entrera en rapport avec les Gouvernements 
des Hautes Parties contractantes qui se seront 
déclarées prêtes à Ja ratifier, à l'effet de faire 
décider, s'i l y a Jieu, de la mettre en vigueur. 
Les ratifications seront déposées à Bruxelles à 
la date qui sera fixée de commun accord entre 
les <lits Gouvernements. Le premier dépöt de 
rati fication sera constaté par un procès-verbal 
signé par les représentants des Etats qui y 
prendront part et par Ie Ministre des Af
faires Etrangères de Belgique. 

Les dépóts ul térieurs se feront au moyen 
d'une notification écrite, adressée au Gouver
nement belge et accompagnée de ]'instrument 
de ratification. 

Copie certifiée conforme du procès-verbal 
relatif au premier dépÖt de ratification, des 
notifications mentionnées à l' alinéa précédent, 
ains i que des instruments de ratification qui 
les accompagnent sera immédiatement, par les 
soins du Gouvernement belge et par la voie 
diplomatique, remise aux Etats qui ont signé 
la présente Convention ou qui y auront adhéré. 
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, Ie dit 
Gouvernement fera connaître, en même temps, 
la date à laquelle il a reçu la notif ication. 

Art. 10. Les Etats non signata ires pourront 
adhérer à la présente Convention, qu'ils a ient 
été ou non représentés à la Conférence inter
nat ionale de Bruxelles. 

L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit 
son intention au Gouvernement beige, en lui 
transmettant l' acte d' adhés ion, qui sera dé
posé dans l es archives du dit Gouvernement. 

Le Gouvernement belga transmettra i=é
diatement à tous les Etats signataires, ou ad
hérents, copie certifiée conforme de la noti
fication ainsi que de ]'acte d'adhésion, en 
indiquant la date à laquell e il a reçu la noti
fication. 

Art. ll. Les Hautes Parties contractantes 
peuvent, au moment de la signature, du dépöt 
des ratifications ou lors de leur adhés ion, dé
clarer que l'acceptation qu'elles donnent à la 
présente Convention ne s' appl ique pas, soit à 
certa ins , soit à aucun des Dominions autono
mes, colonies, possessions, protectorat ou ter
ritoires d'outremer, se trouvant sous leur sou
veraineté ou autorité. En conséquence, elles 
peuvent ultérieurement adhérer séparément au 
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nom de l'un ou de l 'autrn de ces Dominions 
autonomes, colonies, possessions, protectorats 
ou territoires d'outremer, ainsi exclus dans 
leur déclaration or ig inale. Elles peuvent aussi, 
en se conformant à ces dispositions, dénoncer 
la présente Convention, séparément pour l'un 
ou plusieur des Dominions a utonomes, colo
nies, possessions, protectorats ou territoires 
d'outremer, se trouvant sous leur souveraineté 
ou autorité. 

Art. 12. A l'égard des Etats qui auront 
participé au premier dépöt de ratifications, la 
présente Convention produira effet un an après 
la date du procès-verbal de ce dépöt. Quant 
aux Etats qui la ratifieront ul tér ieurement ou 
qui y adhéreront, ainsi que dans les cas ou 
la mise en vigueur se fera ultérieurement et 
selon l'article 11, elle produira effet six mois 
après que les notifications prévues à l' article 
9, alinéa 2, et à l'article 10, a linéa 2, auront 
été reçues par Ie Gouvernement beige. 

Art. 13. S'il arrivait qu'un des Etats con
tractants voulût dénoncer la présente Conven
t ion, la dénonciation sera notifiée par écrit au 
Gouvernement beige, qui communiquera im
médiatement copie certifiée conforme de la 
notification à tous les autres Etats, en leur 
faisant savoir la date à laquell e il l'a reçue. 

La dénonciation produira ses effets à l'égard 
de l'Etat seul qui !'aura notifiée et un an 
après que la notification en sera parvenue au 
Gouvernement beige. 

Art. 14. Chaque Etat contractant aura la 
faculté de provoquer Ja réunion d'une nou
velle conférence, dans Ie but de rechercher les 
améliorations qui pourraient y être apportées. 

Celui des Etats qui fera it usage de cette fa. 
cu lté aurait à notifier, un an à !' avance son 
intention aux autres Etats, par l'intermédiaire 
du Gouvernement beige, qui se chargerait de 
convoquer la conférence. 

Fait à Bruxelles, en un seu] exemplaire, Ie 
10 avril 1926. 

Pour l' A.llemagne: 
Von Keiler. 
Goes. 
Rich ter. 
Werner. 

Pour la B elgique: 
Louis Franck. 
Henri Rolin. 
Sohr. 

Pour le Brésil: 
M. dePimentel Brandao (ad referendum}. 

P our le Danemark: 
Kristian Sindballe. 

Pour l'Espagne: . 
L. Benito (ad referendtum). 
J uan Gomez fontejo (ad referendum.). 
Miguel de Angulo (ad refereni/;wn). 

Pour l' Esthonie: 
C. R. Pusta. 

Pour la France: 
Degrand. 
Paul de Rousiers. 
Georges Ripert. 

Pour la Grande-Bretagne: 
Leslie Scott (ad referendum) . 
Hugh Godley (ad referendum). 
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Pour la Hongrie : 
Woracziczky. 

Pour l' !talie : 
Berlingieri. 
Carlo Ros etti . 
Torquato Giannini. 

Pour l e Japon: 

Pour la Lettonie : 

Pour l e M exique: 
Raf. Cabrera ( ad referenwuni). 

Pour la N 01·vège: 
E. Alten. 

Pour l es Pays-Bas: 
Van Vredenburch. 
Loder. 
Asser. 
Van Slooten. 

Pour la Pologne et la Vill e Lib1·e de Dantzig: 

Pour la Pologne seulemer.t : 
Szembek. 
J. Namitkiewicz. 

Pour le Portugal : 
cl'OI iveira. 

Pour la Roumanie : 
Bal (ad referendum). 

Pour le Royau1ne des S erbes, 
CroaJ,cs et Slovènes: 

Milorad Straznicky. 
Verona. 

Pou1· la Suède: 
Algot Bagge (ad re/erenwum). 

PIWTOCOLE 

slgné à Bruxelles, Ie 24 mal 1934 addltion• 
nel à la Convention Internationale pour 
l'Unlflcatlon de certalnes règles concernaut 
les Immunltés des uavlres d'Et.at, slg·née 

à Bruxelles, Ie 10 avrll 192(1. 

Les Gouvernements signataires de la Con
vention Internationale pour l'Unifioation de 
oerta ines R ègles ooncernant les Immunités des 

avires d'Etat, ayant reconnu la néoes ité de 
préci er certaines dispositions de eet Acte, ont 
nommé Ie plénipotentiaires soussigné , les
quels, aprè s'être communiqués leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus de oe qui suit: 

1. Des doutes s'étant élevés quant au point 
de savoir si, et dans quelle mesure, les mots 
,,exploités par lui", à l'article 3 de la Con
vention, s'appliquent ou pourraient être inter
prétés comme s'appliquant aux navires affrê
tés par un Etat, soit à temps, soit au voyage, 
la dóolaration ei-dessous est faite en vue de 
dissi per ces doutes: 

"Les navires affrêtés par les Etats, soit 
à temp , soit au voyage, pourvu qu'ils 
soient affectés exclusivement à un service 
gouvernemental et non commercial, ainsi 
que les cargaisons que ces navires trans
portent ne peuvent être l 'objet de saisies, 
d'arrêts ou de clétentions quelconques, mais 
cette immunioo ne porte aucun préjudice 
à tous autres droits ou recours pouvant 
apparten ir aux intéressés. Une attestation 
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délivrée par Ie représentant diplomatique 
de l'Etat en cause, de la manière prévue 
à l' article 5 de la Convention, doit valoir 
également en oe cas preuve de la nature 
du service auquel Ie navire est affecté." 

II. Pour l'exception prévue à l'article 3, 
paragraphe I, il est entendu que la propriété 
du navire acquise à l'Etat ou l'exploitation 
du navire effectuée par l 'Etat au moment des 
mesures de saisie, d'arrêt ou de clétention sont 
assim ilées à la propriété ex i tant ou à l'ex
ploi tation pratiquée au moment de la nais
sance de la créance. 

En conséquenoe, eet article pourra être in
voqué par les Etats en faveur des navires leur 
appartenant, ou exploités par eux, au moment 
des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention, 
si ils ont affectés à un service exclusivement 
gouvernementa] et non commercial. 

III. Il est entendu que rien dans les dispo
sitions de l'article 5 de la Convention n'em
pêche les Gouvernements intéressés de compa-. 
raître eux-mêmes, en se conformant à la pro
cédure prévue par les lois nationales, <levant 
la juridiction saisie du liti ge et d'y produire 
l'attestation prévue audit article. 

IV. La Convention n'affectant en rien Jes 
droits et obligations des belligérants et des 
neutres, l'article 7 ne porte préjudice en au
cune manière à la juridiction des cours de 
prises dûment constituée . 

V. Il est entendu que rien dans les dispo
sitions de l'a1·ticle 2 de la Convention ne li
mite et n'affecte en aucune manière l'applica
tion de règles nationales de procédure dans 
les affaires oû l'Etat est Partie. 

VI. Lorsque se pose la question de preuves 
à adm inistrer ou de documents à produ ire si 
de !'avis du Gouvernement intéressé, emb!a'. 
bles preuves ne peuvent être admini trées ou 
semblables documents produ its sans qu'il en 
résulte un préjudice pour des intérêts natio
naux, !edit Gouvernement pourra s'abstenir 
en invoquant la sauvegarde de ces intérêts 
nationaux. 

En foi de quoi, les souss ignés dûment auto
risés par leurs Gouvernements, ont signé Ie 
présent Protocole additionnel qui sera consi
déré comme faisant partie intégrante de la 
Convention du 10 avril 1926 auquel il se rap
porte. 

Fait à Bruxelles, Ie 24 mai 1934 en un seul 
exemplaire qui restera déposé dans 'ie archives 
du Gouvernement beige. 

Pour l' Allemagne: Graf Adelmann von 

Pou,· la Belgique: 
Pour Ze Brésil: 
Pour le Chili: 
Pour le Danemark: 

Adelmannsfelden. 
Hyman. 
Octavio Fialho. 
J. Valdés Mendeville. 
0. Krag. 

P our l' Espagne : 1. Aguire de Carcer. 
Pour l' Estonie: Otto Strandman. 
P our la France: P. Claude!. 
Pour la Grande Bretagne et l' lrlande du N ord: 

Pour la H ongrie: 

Pour l' !talie: 

Comte Olivier Worac
ziczky. 
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P ou,· le M exique: 

Pour la N orvège: 
Pour les Pays-Bas: 

P our la Pologne: 
Pou,· le Po,·tugal : 
Pour la R oum-anie: 
P our la Suède : 
P our la Y ougoslavie : 

s. 100. 

W. M. J ohannessen. 
Tj arda van Starken-

borgh. 
T adeusz J ackowski. 
A lb. d'Oliveiru. 
D. I. Ghika. 
G. de Darde!. 
P. Pechitch. 

22 Februari 1936. WET tot verlaging van de 
openbare uitgaven voor het onderwijs. 

Bijlagen T weede Kamer 1934/1935, n°. 478, 
1-4; 1935/1936, n°. 89, 1- 27. 

Hand. idem 1935/1936, blz . 968-1018; 1152-
1169 ; 1175-1222; 1224-1250. 

Bijlagen Eerste Kamer 1935/1936, n°. 89, 
1-26. 

Hand. idem 1935/1936, blz. 297-311 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter verlaging van de openbare uitga
ven noodig is gebleken ook ten aanzien van 
het onderwijs verschillende voorzieningen te 
treffen; 

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

PARAGRAAF 1. 

Regeling van de bijdragen 
van buitengemeenten in de 
kosten van hoogere burger
schol en en gymna ia. 

Art. 1. Artikel 36quater der middelbaar
onderwijswet wordt gelezen: 

"1. Iedere gemeente, welke geen hoogere 
burgerschool met overeenkomstigen cursus in 
stand houdt, verleent een bijdrage in de kosten 
van elke van Rijkswege gesubsidieerde ge
meente hoogere burgerschool, tot welke een of 
meer leerlingen zijn toegelaten, die in de ge
meente wonen. Een gemeente geldt als woon
plaats, indien degene van de ouders, die de 
ouderlijke macht uitoefent, op 15 September 
van het jaar, voora fgaande aan dat, waarover 
de bijdrage loopt, in haar bevolkingsregister 
is ingeschreven, of, bij gebreke daarvan, in
dien de leerling in haar bevolkingsregister is 
ingeschreven. 

2. Deze bijdrage is verschuld igd over een 
kalenderjaar en bedraagt voor iederen op 15 
September van het voorafgaande jaar tot de 
school toegel aten leerling de helft van het 
verschil tusschen het jaarlijksch schoolgeld, op 
dien datum verschuldigd voor dien leerling, 
en een door den met de uitvoering dezer wet 
belasten Minister telkens voor vijf jaar vast te 
stellen bedrag. 

3. Het in het vorig lid bedoeld bedrag is 
het, zoo noodig tot het naaste tienvoud in 
guldens afgerond, gemiddeld bedrag van de 
kosten per leerling aan de Rijks hoogere bur
gerscholen in het laatste kalenderjaar, waar
omtrent bij de vaststelling van eerstbedoeld 
bedrag volledige gegevens ter beschikking 
staan. Voor de berekening van dit bedrag 
worden de kosten dier scholen verminderd met 
een bedrag, gelijk aan het subsidie, bedoeld in 
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artikel 36bis, tweede lid, en wordt van de 
kosten der gebouwen en terreinen een percen
tage in reken ing gebracht, overeenkomende 
met hetgeen de drie ten honderd rente gevende 
N ationale Schuld op den eersten beursdag va11 
dat kalenderjaar, voor den verkrijger a fwierp , 
vermeerderd met een half ten honderd. 

4. Indien de laagste twee klassen van een 
hoogere burgerschool met vij fja rigen cursus 
tevens vormen de laagste twee kl assen van een 
gymnas ium, is het voor de leerlingen van die 
klassen in het tweede lid bedoeld bedrag ge
lijk aan het gemiddelde van het overeenkom
stig het derde Jid vastgesteld bedrag en het 
bedrag, vastgesteld overeenkomstig het derde 
lid van artikel 8quater der hooger-onderwijs
wet. 

5. Op denzelfden voet als in de eerste drie 
leden van dit artikel verleent iedere gemeente, 
welke geen hoogere burgerschool met overeen
komstigen cursus in stand houdt, een bijdrage 
in de kosten van elke Rijks hoogere burger
school , tot welke leerlingen zijn toegelaten, 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

6. Indien de gemeente vóór de inwerking
treding dezer wet krachtens een rechtstreeks 
met het Rijk gesloten overeenkomst een gelde
lijke tegemoetkoming vooc eens in de kosten 
der Rijks hoogere burgerschool heeft verleend, 
wordt de in het vijfde lid bedoelde bijdrage 
verminderd met het in het derde lid bedoeld 
percentage van die tegemoetkom ing. 

Indien de gemeente krachtens een recht
streeks met het Rijk gesloten overeenkomst 
jaarlijks een geldelijke tegemoetkoming in de 
kosten der Rijks hoogere burgerschool ver
leent, wordt de in het vijfde lid bedoelde bij 
drage met het bedrag dezer tegemoetkoming 
verminderd. 

Indien de gemeente gebouwen en/of terrei
nen voor de Rijks hoogere burgerschool heeft 
geschonken of kosteloos in bruikleen geeft, 

· wordt de in het vijfde lid bedoelde bijdrage 
verminderd met het in het derde lid bedoeld 
percentage van de kosten dier gebouwen en/of 
terreinen. 

7. H et is den gemeenten niet geoorloofd 
het bedrag, hetwelk zij krachtens het eerste en 
vijfde lid van dit artikel hebben bij te dra
gen, op de ouders of verzorgers der leerlingen 
of op dezen zelve in eenigen vorm te verha
len." 

Art. 2. Artikel 36quinquies der middelbaar
onderwijswet wordt gelezen: 

,,1. Onze met de uitvoering dezer wet be
laste Minister doet zoo spoedig mogelijk mede
deeling van het in het tweede lid van artikel 
36quater bedoeld bedrag aan Gedeputeerde 
Staten der provinciën. 

2. H et bestuur van een gemeente, welke 
een of meer van Rijkswege gesubsidieerde hoo
gere burgerscholen in stand houdt, zendt na 
afloop van ieder kalenderjaar vóór 1 Maart 
aan Gedeputeerde Staten een opgave van de 
gegevens, welke voor de berekening van de in 
het eerste lid van het vorig artikel bedoelde 
bijdrage moeten dienen. 

3. Gedeputeerde Staten stellen, na onder
zoek van deze gegevens, het door elke der 
belanghebbende gemeenten verschuldigd bedrag 
vast en doen hiervan vóór 1 Mei mededeeling 
aan de besturen dier gemeenten. 
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4. Het in het derde lid bedoeld bedrag 
wordt vóór 1 Juni gestort in de kas der ge
meente, welke de school in stand houdt. 

5. Tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten tot vaststelling van het verschuldigd be
drag kunnen de belanghebbende gemeente
besturen binnen dertig vrije dagen na den 
datum van dat besluit bij Ons in beroep ko
men. Indi en bij Ons desbetreffend besluit een 
ander bedrag wordt vastgesteld, wordt het te 
veel betaalde terugbetaald of het te weinig 
betaalde aangezuiverd binnen dertig vrije da
gen na den datum van Ons besluit ." 

Art. 3. In het eerste lid van artikel 36sexies 
der middelbaar-onderwijswet wordt in plaats 
van "vierde lid" gelezen: ,,vijfde lid" . 

Aan dit artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

"3. Tegen het besluit van Onzen Minister 
tot vaststelling van het verschuldigd bedrag 
kunnen de belanghebbende gemeentebesturen 
binnen dertig vrije dagen na den datum van 
dat besluit bij Ons in beroep komen. Indien bij 
Ons desbetreffend besluit een ander bedrag 
wordt vastgesteld, wordt het te veel betaalde 
terugbetaald of het te weinig betaalde aange
zuiverd binnen dertig vrije dagen na den 
datum van Ons besluit." 

Art. 4. Artikel 8quater der hooger-onder
wijswet wordt gelezen: 

,,1. I edere gemeente, welke geen gymna
sium in stand houdt, verleent een bijdrage in 
de kosten van elk van Rijkswege gesubsidieerd 
gymnasi um, tot hetwelk een of meer leerl ingen 
zijn toegelaten, die in de gemeente wonen. 
Een gemeente geldt als woonplaats, indien 
degene van de ouders, die de ouderlijke macht 
uitoefent, op 15 September van het jaar, voor
afgaande aan dat, waarover de bijdrage loopt, 
in haar bevolkingsregister is ingeschreven, of, 
bij gebreke daarvan, indien de leerling in 
haar bevolkingsregister is ingeschreven. 

2. Deze bijdrage is verschuldigd over een 
kalenderjaar en bedraagt voor iederen op 15 
September van het voorafgaande jaar tot de 
school toegelaten leerling de helft van het 
verschil tusschen het jaarlijksch schoolgeld , op 
dien datum verschuld igd voor dien leerling, 
en een door den met de uitvoering dezer wet 
belasten Minister telkens voor vij f jaar vast te 
stellen bedrag. 

3. H et in het vorig lid bedoeld bedrag is 
het, zoo noodig tot het naaste tienvoud in gul
dens afgerond, gemiddeld bedrag van de kos
ten per leerling aan de door het Rijk gesub
sidieerde gymnasia in het laatste kalenderjaar, 
waaromtren t bij de vaststelling van eerstbe
doeld bedrag volledige gegeven ter beschik
king staan. Voor de berekening van dit be
drag worden de kosten dier scholen vermin
derd met een bedrag, gelijk aan het subsidie, 
bedoeld in artikel 8bis, tweede lid, en wordt 
van de kosten der gebouwen en terreinen een 
percentage in rekening gebracht, overeenko
mende met hetgeen de drie ten honderd rente 
gevende N ational e Schuld op den eersten 
beursdag van dat kalenderjaar, voor den ver
krijger afwierp, vermeerderd met een half ten 
honderd. 

4. Indien de laagste twee ki assen van een 
gymnasium tevens vormen de laagste twee 
klassen van een hoogere burgerschool met vijf-
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jarigen cursus, is het voor de leerlingen van 
die klassen in het tweede lid bedoeld bedrag 
gelijk aan het gemiddelde van het overeen
komstig het derde lid vastgesteld bedrag en 
het bedrag, vastgesteld overeenkomstig het 
derde lid van artikel 36quater der middelbaar
onderwijswet. 

5. Het is den gemeenten niet geoorloofd 
het bedrag, hetwelk zij krachtens het eerste 
lid van dit artikel hebben bij te dragen, op de 
ouders of verzorgers der leerlingen of op dezen 
zelve in eenigen vorm te verhalen." 

Art. 5. Artikel 8quinquies der hooger-onder
wijswet wordt gelezen: 

,,1. Onze met de uitvoering dezer wet be
laste Minister doet zoo spoedig mogelijk mede
deeling van het in het tweede lid van artikel 
8quater bedoeld bedrag aan Gedeputeerde Sta
ten der provinciën. 

2. Het bestuur van een gemeente, welke een 
of meer van Rijkswege gesubsidieerde gym
nasia in stand houdt, zendt na afloop van 
ieder kalenderjaar vóór 1 Maart aan Gedepu
teerde Staten een opgave van de gegevens, 
welke voor de berekening van de in het vorig 
artikel bedoelde bijdrage moeten dienen. 

3. Gedeputeerde Staten stellen, na onder
zoek van deze gegevens, het door elke der be
langhebbende gemeenten verschuldigd bedrag 
vast en doen hiervan vóór 1 Mei mededeeling 
aan de besturen dier gemeenten. 

4. Het in het derde lid bedoeld bedrag 
wordt vóór 1 Juni gestort in de kas der ge
meente, welke de school in stand ho'-ldt. 

5. Tegen het besluit van Gedeputeerde Sta
ten tot vaststelling van het verschuldigd be
drag kunnen de belanghebbende gemeente
besturen binnen dertig vrije dagen na den 
datum van dat besluit bij Ons in beroep ko
men. Indien bij Ons desbetreffend beslui t een 
ander bedrag wordt vastgesteld, wordt het te 
veel betaalde terugbetaald of het te weinig 
betaalde aangezuiverd binnen dertig vrije da
gen na den datum van Ons besluit." 

Ove.,.gangsbepaling. 

Art. 6. Bij de inwerkingtreding van deze 
paragraaf blijven de kosten van de gebouwen 
en terreinen der Rijks hoogere burgerscholen 
en openbare gymnasia, ten behoeve waarvan 
vóór de inwerkingtreding van deze paragraaf 
reeds door een of meer gemeenten een bij
drage werd verleend, gehandhaafd op het be
drag, hetwelk bij de berekening dier bijdrage 
heeft gediend, met dien verstande, dat de na 
de inwerkingtreding van deze paragraaf ge
dane uitgaven voor verbouwing der gebouwen 
of inrichting der terre inen daarenboven in 
rekening worden gebracht en dat bij inge
bruikneming van nieuwe gebouwen en/of 
nieuwe terreinen voor zoodanige schol e n de 
buiten gebruik gestelde gebouwen en/of te rrei
nen buiten beschouwing blijven. 

PARAGRAAF 2. 

Sub idieregeling bijzondere 
hoogere burgerscholen en 
gymnasia . 

Art. 1. Artikel 45duodecies, eerste 1 id, der 
middelbaar-onderwijswet wordt tot 1 J a11uari 
1941 gelezen: 
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,,Het subsidie, bedoeld in artikel 45quinquies, 
wordt verminderd met vijftig ten honderd over 
elk jaar, waarin het getal leerlingen van hoo
gere burgerscholen met driejarigen, vierjari
gen en vijfjarigen cursus onderscheidenlijk 
minder bedraagt dan 36, 48 of 65. Het sub
sidie vervalt over elk jaar, waarin het getal 
leerlingen van die scholen onderscheidenlijk 
minder dan 27, 36 of 49 bedraagt.". 

Art. 2. Achter het vierde lid van artikel 
168 der hooger-onderwijswet wordt de punt
komma vervangen door een punt; het bepaal
de sub 6° dier wet vervalt. 

Art. S. Het eerste lid van artikel 169 der 
hooger-onderwijswet wordt tot 1 Januari 1941 
gelezen: 

"Het subsidie, in artikel 168 bedoeld, wordt 
verminderd met vijftig ten honderd over elk 
jaar, waarin het getal leerlingen van een gym
nasium minder dan 60, en het getal leerlingen 
van een school, die bestaat uit een gymnasium 
en een hoogere burgerschool met een gemeen
schappelij ken onderbouw, minder dan 100 be
draagt. Het subsidie vervalt over elk jaar, 
waarin het getal leerlingen van die scholen 
onderscheidenl ijk minder dan 40 of 67 be
draagt.". 

PARAGRAAF 3. 

Eenig artikel. 

Schoolgeld regeling bijzondere 
hoogere burgerscholen en gym
nasia. 

De op het tijdstip van inwerkingtreding dezer 
paragraaf van hacht zijnde verordeningen 
betreffende de heffing en invordering van 
schoolgelden voor gemeentelij ke scholen voor 
middelbaar en gymnasiaal onderwijs in de ge
meenten, waar overeenkomstige van Rijkswege 
gesubsidieerde bijzondere scholen gevestigd 
zijn, vervall en met ingang van 1 September 
1936. 

PARAGRAAF 4. 

Eindexamengelden hoogere 
burgerscholen en gymnasia. 

Art. 1. Na artikel 12 der hooger-onderwijs
wet wordt een nieuw artikel 12bis ingevoegd, 
luidende: 

,,Artikel 12bis. Zij , die aan het examen, 
bedoeld in artikel 12, wenschen deel te nemen, 
sto1·ten vooraf bij den voorzitter der commissie 
een door Ons te bepalen som. 

D e examengelden worden, na aftrek van de 
kosten der vergaderingen, waaronder echter 
niet gerekend worden de reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden der leden, in 's Rij ks schat
kist gestort." 

Art. 2. In artikel 138, eerste lid, der hoo
ger-onderwijswet vervallen de woorden: 

" in artikel 12 voor zooveel deze door de 
aldaar vermelde commissie worden afgenomen, 
en" 

Art. 3. Na artikel 55 der middelbaar-onder
wijswet wordt een nieuw artikel, 56, ingevoegd, 
luidende: 

"Artikel 56. Zij, die aan het eindexamen 
ter verkrijging van een getuigschrift, als be
doeld in artikel 55, tweede lid, wenschen deel 
te nemen. storten vooraf bij den voorz itte r der 
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comm1ss1e een door Ons te bepalen som. De 
examengelden worden, na aftrek van de kos
ten der vergaderingen, waaronder echter niet 
gerekend worden de reis- en verblij fkosten en 
vacatiegelden der leden, in 's Rij ks schatkist 
gestort." 

PARAGRAAF 6. 

Uitgebreid lager onderwijs. 

Art. 1. Artikel 11 der Lager-onderwi:i,swel, 
1920 wordt aangevuld met het volgende lid: 

"3. Tot een school voor uitgebreid lager 
onderwijs mogen !echts worden toegelaten 
leerlingen, die het zesde leerjaar van een 
school voor gewoon lage r onderwijs met goe
den uitslag hebben doorloopen, en wier ont
wikkeling en aanleg naar het oordeel van het 
hoofd der eerstgenoemde school zoodanig zijn, 
dat met grond mag worden verwacht, dat zij 
het onderwijs der school voor uitgebreid lager 
ondenvijs zonder bezwaar zullen kunnen vol
gen. Onze Minister kan in bijzondere gevallen 
ontheffing verleenen van den eisch, dat het 
zesde leerjaar moet zij n doorloopen." 

Art. 2. Artikel 28 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt aangevuld met een negende l id , 
luidende: 

" 9. Bij de toepas ing van dit artikel komen 
voor een school voor uitgebre id lager onder
wijs met meer dan vier achtereenvolgende leer
jaren slechts in aanmerking de leerlingen der 
eerste vier leerjaren.". 

Art. 3. Artikel 57 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen: 

"1. Voor de Rij ksvergoeding komen niet in 
aanmerking in gemeenten met m inner dan 
25 000, met 25 000 of meer, met 50 000 of 
meer, of met 100 000 of meer ingezetenen d" 
scholen voor uitgebrei d lager onderwijs met 
onderscheidenlijk minder dan 24, 36, 48 of 60 
leerl ingen, als bedoeld in a rt ikel 28. Even
min komen voor deze vergoeding in aanmer
king de scholen, waarvan het gem iddeld aan
tal leerl ingen van het tweede leerjaar over 
het afgeloopen kalenderjaar minder bedraagt 
dan het drie-vij fde gedeelte van het gemid
deld aantal leerlingen van het eerste leerjaar 
over het daaraan voorafgaand kalenderjaar; 
of waarvan het gemi<ldeld aantal leerlingen 
van het derde leerjaar over het afgeloo_pen ka
lenderjaar minder bedraagt dan het twee-derde 
gedeelte van het gemiddeld aantal leerlingen 
van het tweede leerjaar over het daaraan 
voorafgaand kalenderjaar. 

De aanspt·aak op deze vergoeding gaat ge
durende het kalenderjaar van de opening der 
school en gedurende de eerste twee kalender
jaren na dat der opening wegens onvoldoend 
aantal leerlingen niet verloren, m its het aan
tal leerlingen gedurende het eerste kalender
jaar na dat der opening niet minder bedraagt 
dan onderscheidenlijk 12, 18, 24 en 30 en ge
durende het tweede kalenderjaar niet minder 
dan onderscheidenl ijk 21, 31, 42 en 52. 

2. Indien aan een school voor uitgebreid 
Jager onderwijs, welke voor vergoeding als zoo. 
danig reeds in aanmerking is gekomen, het 
aantal leerlingen daalt beneden de in het eer
ste lid gestelde grondgetall en 24, 36, 48 en 60 
voor de geheele school of de daar bedoelde 
getall en voor het tweede of het derde leer-
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jaar, gaat de aanspraak op vergoeding gedu
rende drie achtereenvolgende jaren niet op 
dien grond verloren, zoolang niet in eenig 
jaar het aantal daalt beneden het drie-vierde 
ge deel te daarvan. 

3. Voor een school voor uitgebreid lager 
onderwijs, welke voor vergoeding a ls zoodanig 
reeds in aanmerking is gekomen, kan Onze 
Minister gedurende drie achtereenvolgende 
jaren telkens voor ten hoogste een jaar ont
heffing verleenen van den eisch betreffende 
het geta l leerlingen in het derde leerjaar. 

4. Voor de berekening van het gemiddeld 
aantal leerlingen, bedoeld in den tweeden vol 
zin van het eerste lid en in het tweede lid , 
worden genomen de teldata, genoemd in arti
kel 28, zesde en zevende lid." 

Art. 4. De tweede volzin van het vierde lid 
van artikel 89 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt gelezen: 

"In daartoe leidende gevallen is het achtste 
lid van artikel 28 van overeenkomstige toepas
sing." 

Art. 5. 1. De bepalingen van het bij deze 
wet gewijzigd artikel 57 der Lager-onderwijs
wet 1920 zijn over het jaar 1936 niet van toe
passing op de scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs, welke over het jaar 1935 in aan
merking zijn gekomen voor Rijksvergoeding. 
Gedurende dat jaar blijven voor deze scholen 
de bepalingen van artikel 57 en van artikel 
96, tweede lid, dier wet, zooals die op 31 De
cember 1935 luiden, van kracht. 

2. Het bij deze wet aan artikel 28 der 
Lager-onderwijswet 1920 toegevoegde negende 
lid geldt niet voor de openbare en de in ar
tikel 97, eerste lid, der Lager-onderwijswet 
1920 bedoelde bijzondere snholen voor uitge
breid lager onderwijs, welke op 31 December 
1935 uit meer dan vier achtereenvolgende 
leerjaren bestaan, voor zoolang zij in dien 
toestand blijven. 

PARAGRAAF 7. 

Leerlingenschaal g. 1. o. en 
u. 1. o. ; wijziging wacht
geldregel ing. 

Art. 1. 1. Artikel XIII der wet van 30 
December 1932 (Staatsblad n°. 689) vervalt. 

2. De eerste vier leden van artikel 28 der 
Lager-onderwijswet 1920 worden gelezen: 

,,1. Aan elke school voor gewoon lager on
derwijs wordt het hoofd bijgestaan door ten 
minste één onderwijzer, zoodra het aantal leer
lingen 41, door ten minste twee onderwijzers, 
zoodra het 81 , door ten minste drie onderwij
zers, zoodra het 131, door ten minste vier on
derwijzers, zoodra het 186 bedraagt. 

2. Voor elk vijftigtal leerlingen boven de 
186 wordt een onderwijzer meer vereischt. 

3. Aan elke school voor uitgebreid lager 
onderwijs wordt het hoofd bij gestaan door ten 
minste één onderwijzer, zoodra het aantal leer
lingen 31 bedraagt. 

4. Voor elk dertigtal leerlingen boven de 
31 wordt een onderwijzer meer vereischt." 

In artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

"4bis. Aan elke op den eersten December 
1935 bestaande school voor gewoon lager on-
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derwij s, uitsluitend omvattende het zevende 
leerjaar of het zevende en hoogere leerjaren, 
wordt het hoofd bijgestaan door ten minste 
één onderwijzer, zoodra het aantal leerlingen 
31 bedraagt. Voor elk dertigtal leerlingen 
b?ven }e 31 wordt een onderwijzer meer ver
e,scht .. 

Art. 2. Tot het e ind van het op 31 Decem
ber 1935 loopende schoolj aar, doch in ieder 
geval tot en met 30 April 1936, wordt voor 
de scholen voor gewoon en voor uitgebreid la
ger onderwijs, die over het jaar 1935 in aan
merking komen voor Rijksvergoeding, deze 
vergoeding berekend naar den maatstaf, ge
steld in artikel 28 der Lager-onderwijswet 
1920, zooals het luidt volgens a rtikel XIII der 
wet van 30 December 1932 (Staatsblad n°. 
689) , met dien verstande, dat buiten aanmer
king blijven de onderwijzers, die van den da
tum af, waarop deze paragraaf in werking 
treedt, hetzij in tijdelijken, hetzij in vasten 
dienst treden boven het getal, gesteld in ar
tikel 28, zooals het van dien datum af wordt 
gelezen, en voor zoolang daardoor het aantal 
leerkrachten der school grooter is dan dat 
getal. 

Art. 2bis. Artikel 125 der Lager-onderwijs 
wet 1920 wordt aangevuld met het volgend& 
lid: 

"3bis. Met ingang van den dag, waarop een 
school als bed9eld in artikel 88 niet langer 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komt, 
wordt aan den onderwijzer, die voor vast aan 
die school was verbonden en niet in de termen 
valt om pensioen te genieten, eveneens ten 
laste van het Rijk wachtgeld verleend, tenzij 
een hem krachtens dit artikel of artikel 51 
verleend wachtgeld nog niet is vervallen en 
zijn dienst in de laatste betrekking korter dan 
twee ja ren heeft geduurd. De bepalingen van 
het tweede tot en met het laatste lid van ar
tikel 51 zijn op dit wachtgeld van overeen
komstige toepassing. Dit wachtgeld wordt niet 
uitbetaald over den tijd, gedurende welken de 
onderwijzer in dienst is aan een school, welke 
voor R ijksvergoeding niet in aanmerking 
komt." 

Art. 3. 1. Aan artikel 51 der Lager-onder
wijswet 1920 worden twee leden toegevoegd, 
luidende als volgt: 

"16. Geen wachtgeld wordt verleend aan 
onderwijzers, die op den dag, voorafgaande 
aan den ingang van hun ontslag, niet behooren 
tot het personeel, waarvan de jaarwedden door 
het Rijk worden vergoed, en evenmin aan hen , 
die wel tot dat personeel behooren, doch in 
dienst zijn getreden boven het getal der vol
gens de artikelen 27 en 28 verplichte onder-
wijzers, behalve: _ 

1 °. a ls zij reeds op 30 November 1935 in 
vasten dienst aan de school waren verbonden, 
of krachtens een vóór 1 December 1935 gedane 
benoeming na eerstgenoemden datum aan d& 
school in vasten dienst zijn getreden; 

2°. als zij bij hun benoeming in vasten 
dienst in het genot waren van wachtgeld; 

3°. als ten aanzien van hunne benoeming 
als onderwijzer in vasten dienst het tweede of 
vijfde lid van a rtikel 56, of het eerste of derde 
lid van artikel 20 van Ons besluit van 22 Oc
tober 1923 (Staatsblad n°. 489) is toegepast. 

17 . Wij behouden Ons voor te bepalen, dat 
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in bijzondere gevallen een wachtgeld wordt 
toegekend aan onderwijzers, a ls bedoeld in het 
vorige Jid, die door daling van het getal leer
lingen van de school, waaraan zij verbonden 
waren, hebben opgehouden tot het verplicht 
personeel te behooren." 

2. Na artikel 51 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt ingevoegd een arti kel 51bis, luiden
de als volgt: 

"1. Indien in een gemeente een regeling 
bestaat of wordt vastgesteld, krachtens welke 
de in het zestiende lid van artikel 51 bedoelde 
onderwijzers der openbare I agere schol en aan
spraak hebben op wachtgeld, is zij eveneens 
van toepassing op de onderwijzers der bijzon
dere lagere scholen, wier jaarwedden door de 
gemeente worden vergoed. · 

2. Ten aanzien van een onderwijzer van een 
school, als bedoeld in artikel 88, welke niet 
langer voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt, is het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepass ing, indien zijn jaar
wedde op den dag, voorafgaande aan dien 
waarop de aanspraak op Rijksvergoeding voor 
de school verviel , door de gemeente werd ver-
goed ." . 

3. Aa n artikel 100 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt een Jid toegevoegd, luidende als 
v()lgt: 

"5. Indien aan een bijzondere school boven 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaarwed
den en wedden ingevolge artikel 97 door het 
Rijk worden vergoed, een of meer onderwijzers 
in dienst treden, die niet krachtens artikel 
51bis in het genot zijn van wachtgeld ten laste 
van de gemeente, waarin de school gevestigd 
is, wordt jaarlijks op de vergoeding volgens 
dit artikel in mindering gebracht een bedrag, 
gelijk aan het wachtgeld, hetwelk gedurende 
het tijdvak van hunne werkzaamheid aan db 
school in dat jaar krachtens artikel 5lbis ge
noten wordt door een gewezen onderwijzer der 
school of van een andere ondei· bestuur van 
dezelfde instelling of vereeniging staande la
gere school, die op het tijdstip van ingang der 
benoeming niet ouder was dan zestig jaar. De 
vermindering wordt niet toegepast, indien de 
wachtgelder niet werd benoemd, hetzij wegens 
het niet bezitten van een bevoegdheid, welke 
voor de vervulling van de betrekking nood
zakelijk is, en welke de benoemde bezit. hetzij 
wegens een andere gewichtige reden, een en 
ander ter beoordeeling van Onzen Minister. 
Vinden ten aanz ien van meer dan een onder 
bestuur van dezelfde instelling of vereeniging 
staande lagere scholen verminderingen plaats, 
dan mag het totaal der verminderingen niet 
overschrijden het bedrag van het in den eer
sten volzin van dit lid bedoelde wachtgeld." 

4. Aan artikel 101 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt een lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

" 10. De vermindering, bedoeld in het vij fde 
lid van artikel 100, wordt, indien of voorzoo
ver zij in eenig jaar n iet kan worden toege
past op de vergoeding volgens artikel 100, toe
gepast op de vergoedingen in hetzelfde jaar 
krachtens dit artikel." 

5. In het tweede I id van artikel 125 der 
Lager-onderw ijswet 1920 wordt in plaats "an 
de woorden: ,,van toepassing" gelezen: ,,van 
overeenkomstige toepassing". 
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PARAGRAAF 8. 

School geldheffing. 

Art. 1. De artikelen 62, 63, 64, 65, 66 en 67 
der Lager-onderwijswet 1920 worden gelezen : 

Art. 62. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van het openbaar lager onderwijs, welke voor 
rekening van de gemeente blijven, wordt school
geld geheven. 

Art. 63. 1. Het schoolgeld bedraagt per 
leerling en per jaar volgens de laagste klasse 
van heffing ten minste f 3 voor cholen voor 
gewoon lager onderwijs en ten minste f 6 voor 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs, be
houdens de bepaling van het zesde en zevend" 
1 id en van artikel 65. 

2. De heffing geschiedt met inachtneming 
van de geldelijke draagkracht der schoolgeld
plichtigen: Het bedrag voor elke soort van 
scholen, verschuldigd volgens de hoogste klasse 
van heffing, mag het gemiddeld bedrag per 
leerling der totale kosten van die soort niet te 
boven gaan. 

3. De geldelijke draagkracht kan worden 
bepaald zoowel aan de hand van gegevens, 
door 's Rijks belastingdienst aan burgemeester 
en wethouders verstrekt, als aan de hand van 
feiten en omstandigheden, van gemeentewege 
verzameld en vastgesteld. De van gemeente
wege verzamelde en vastgestelde gegevens mo
gen niet het vermogen betreffen. 

4. 's Rijks belastingdienst verstrekt geen 
andere gegevens dan: a. dezulke, welke voor
komen in de kohieren der personeele belas
ting; b. het totaal van de hoofdsommen over 
een vol jaar, door den schoolgeldpl ichtige en 
zijn niet van tafel en bed gescheiden echtge
noot verschuldigd wegens gemeentefondsbelas
t ing en vermogensbelasting te zamen, met dien 
verstande, dat de hoofdsom der vermogensbe-
1 asting slechts in aanmerking wordt genomen 
voor zoover zij te boven gaat f 5 voor elk min
derjarig eigen of aangehuwd kind of pleeg
kind, dat niet zelf in die belasting of in de 
gemeentefondsbelasting is aangeslagen, dat het 
totaal der aldus verkregen hoofdsommen naar 
beneden wordt afgerond tot op een veelvoud 
van twee gulden en dat aftrek ter voorkoming 
van dubbele belasting buiten aanmerking wordt 
gelaten. 

5. In de verordening tot heffing van school
geld kan worden bepaald, dat de aanslag ten 
aanzien van sommige groepen van schoolgeld
pi ichtigen geschiedt naar den maatstaf van 
het belastingbedrag, bedoeld onder b van het 
vorige lid, en ten aanzien van a ndere groepen 
naar een anderen maatstaf van hun geldelijke 
draagkracht. De verordening omschrijft alsdan 
die groepen. . 

6. In de verordening kan mede worden 
bepaald, dat ten aanzien van sommige groepen 
van schoolgeldplichtigen schoolgeld verschul-. 
digd is, telkens zoolang het inkomen over een 
week, een maand of een ander tijdvak korter 
dan een jaar, een bepaalde grens overschrijdt. 
De verordening omschrijft alsdan die groepen 
en de wijze, waarop het inkomen over zooda
nig tijdvak wordt bepaald. 

7. De verordening bepaalt een of meer 
grenzen, waar beneden schoolgeld niet ver
schuldigd is. 

A,·t. 64. 1. H et schoolgeld wordt voor scho-
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Jen voor gewoon lager ondenvijs en voor scho
len voor uitgebreid lager onderwijs afzonder
lijk geregeld. 

2. Voor iedere school derzelfde soort is iu 
elke klasse van heffing het verschuldigd be
drag gelijk. 

Art. 65. In de verordening tot heffing van 
schoolgeld kan worden bepaald, op welke wijze 
verminderd schoolgeld geheven wordt, hetzij 
wegens het in hetzelfde jaar bezoeken van een 
lagere school door meer dan één kind uit het
zelfde gezin, hetzij in verband met het aantal 
kinderen, tot het gezin behoorende, hetzij 
wegens beide. 

Art. 66. H et schoolgeld voor de kinderen 
uit andere gemeenten is gelijk aan dat voor 
de kinderen uit de heffende gemeente. 

Art. 67. 1. Het invoeren of wjjzigen vau 
een schoolgeldregeling geschiedt met inacht
neming van de artikelen 269 tot en met 273 
der Gemeentewet. 

2. Bij verordening wordt de invordering 
van schoolgeld geregeld met inachtneming van 
artikel 290, tweede lid, en de artikelen 291 
tot en met 295 · der Gemeentewet. 

3. In de verordening op de invordering van 
schoolgeld wordt bepaald, in welke gevallen 
geheele of gedeeltelijke outheffing door den 
gemeenteraad wordt of kan worden toegestaan. 

4 .• De vaststelling van de lijst der aanslagen 
volgens de schoolgeldregeling geschiedt door 
burgemeester en wethouders. Indien de invor
deringsverordening het uitreiken van aanslag
biljetten voorschrijft, moeten deze gedagtee
kend zijn. Voor zoover het uitreiken van aan
slagbiljetten niet is voorgeschreven, kunnen 
bezwaren tegen den opgelegden aanslag te al
len tijde worden ingebracht, met dien ver
stande, dat zij geen betrekking kunnen heb
ben op betalingen, die ten tijde van het in
dienen reeds langer dan twee maanden ge
leden hebben plaats gehad. 

5. Ten aanzien van bezwaren tegen den 
schoolgeldaanslag en van verzoeken tot ge
heele of gedeeltelijke ontheffing van dien 
aanslag is overigens artikel 299 der Gemeente
wet van overeenkomstige toepassing. 

6. De artikelen 301 en 302 der Gemeente
wet vinden overeenkomstige toepassing. 

7. In de verordening op de invordering van 
schoolgeld kan het innen van het schoolgeld 
worden opgedragen aan de onderwijzers, die 
verpl icht zijn . hun medewerking daartoe te 
verleenen. Zij storten op de wijze, in de ver
ordening te bepalen, de geïnde bedragen in 
de gemeentekas. .. 

Art. 2. Aan artikel 95 der Lager-onderw1JS· 
wet 1920 wordt toegevoegd: 

,,Wanneer het gemeentebestuur het school
geld int en het een regeling heeft getroffen, 
a ls bedoeld in het laatste lid van artikel 67, 
draagt bet schoolbestuur zorg, dat de onder
wijzers hun medewerking tot de uitvoering 
van de verordening verleenen." 

PARAGRAAF 9. 

Afschaff ing van bij zondere 
bijdragen in de kosten van 
het onderwijs. 

Art. 1. Artikel 68 en het achtste lid van 
artikel 205 der Lager-onderwijswet 1920 ver
vall en. 
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Art. 2. Artikel 69 der Lager-onderwijswet 
1920 wordt gelezen: 

"De bestekken voor en de gunning van den 
bouw en verbouw van scholen en van de in
richting van ten-einen voor het ouderwijs lil 

lichamelijke oefening worden aau de goedkeu
ring van den inspecteur onderworpen. Deze be
slist, den door Onzen Minister daarvoor aan
gewezen bouwkundige gehoord. In geval de 
inspecteur bezwaar maakt zijn goedkeuring te 
verleenen, kan de beslissing van Onzen Minis
ter worden ingeroepen." 

Art. 3. 1. In artikel 56, derde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt in plaats van 
,,den bouwkundige, bedoeld in artikel 69 , 
tweede li.d, gehoord" gelezen: ,,den in dat 
artikel bedoelden bouwkundige gehoord" . 

2. In artikel 77, tweede, vierde en tiende 
lid, dier wet wordt in plaats van "artikel 69 , 
tweede lid" gelezen: ,,artikel 69" . 

PARAGRAAF 10. 

Eenig artikel . 

Commiss ie van toezicht 
lager onderwijs. 

In het tweede lid van artikel 176 der Lager
onderwijswet ·1920 wordt na "stel t" ingevoegd 
het woord: ,,desgewenscht" . 

PARAGRAAF ll. 

E enig artikel. 
Invoering onderwijs in 
lichamelijke oefening. 

In het eerste lid van artikel 195 der Lager
rmderwijswet 1920 wordt in plaats van .,1936" 
geleo:en " 1941" . 

PARAGRAAF 13. 

Vergoeding voor terreinen 
en gebouwen en terugbeta
ling waarborgsommen aan 
bijzondere lagere scholen. 

Art. 1. De tweede volzin van het zesde lid 
van artikel 83 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt vervangen door: 

,,Ten gevolge van de beslissing, dat de in
stelling of vereeniging vóór het verstrijken 
van den in het zesde lid van dat artikel ge-
3telden termijn blijvend heeft opgehouden het 
gebouw overeenkomstig zijn bestemming te ge
bruiken, vervalt de waarborgsom aan de ge
meente, tenzij Wij op verzoek van het school
bestuur verklaren, dat het buiten gebruik stel
len van het schoolgebouw het gevolg is: 

a. van de opheffing van de school in ver
band met samenvoeging met één of meer an
dere scholen; 

b. van het niet kunnen voldoen aan de 
eischen, gesteld in artikel 57; 

in welke gevall en de waarborgsom binnen 
een maand, nadat Onze beslissing ter kennis 
van het gemeentebestuur is gebracht, aan het 
schoolbestuur wordt terugbetaald. Hebben Wij 
op verzoek van het schoolbestuur reeds vóór 
de beslissing, bedoeld in den vorigen volzin, 
verklaard, dat het buiten gebruik stellen van 
het schoolgebouw het gevolg zal zijn van de 
opheffing van de school in verband met samen-
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voeging met één of meer andere scholen, dan 
wordt de waarborgsom binnen een maand, 
nadat de in den vorigen volzin bedoelde be
s l issing onherroepelijk is geworden, aan het 
schoolbestuur terugbetaald.". 

Art. 2. In den slotzin van het eerste lid vau 
artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920 wordt 
te rekenen van 1 J anuari 1936 in plaats van 
,,zes ten honderd" ge lezen: ,,vijf ten hon
derd". 

Art. 3. Na den eersten volzin van het eerste 
lid van artike l 205 der L ager-onderwijswet 
1920 wordt de volgende volzin ingevoegd : 

"De jaarl ijksche vergoeding wm·dt op gelijke 
wijze uitbetaald aan schoolbesturen, die na 
1 J anuari 1921 den e igendom van de terreinen 
en gebouwen hebben verkregen of verkrij gen." 

Art. 4. Het tweede lid van artikel 205 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen: 

" 2. De in het vorig lid bedoelde vergoeding 
bedraagt van 1 Janua ri 1936 af vijf ten hon
derd van de geschatte waarde, tenzij Wij op 
een daartoe strekkend verzoek van het school
bestuur bepalen, dat in verband met de op de 
schoolvereeniging rustende geldel ij ke verplich
t ingen gedurende een door Ons vast te stellen 
termijn de vergoeding naar een hooger rente
percentage zal worden berekend." 

Art. 5. Aan artikel 205 der Lager-onderwijs
wet 1920 wordt een lid toegevoegd, lu idende 
als volgt: 

" 12. Bij voorgenomen opheffing van een 
school , als bedoeld in het eerste of het vijfde 
lid van dit artikel, in verband met samenvoe
ging met een of meer andere scholen, stellen 
Gedeputeerde Staten op verzoek van het 
schoolbestuur een regeling vast terzake van de 
aan h et schoolbestuur door de gemeente bij 
opheffing van de school te betalen vergoeding 
voor de op de instelling of vereeniging rus
tende geldelijke verplichtingen. Bij hun be
slui t tot vasts teil ing van de rege ling bepalen 
Gedeputeerde Staten tevens den termijn, na 
afloop waarvan de regeling, indien de ophef
fing b innen dien termijn niet tot stand komt, 
vervalt." 

Art. 6. Tusschen artikel 205bis en 206 der 
Lager-onderwijswet 1920 wordt een nieuw ar
tikel 205ter ingevoegd, 1 uidende: 

,,1. De besturen van bijzondere lagere scho
len, bedoeld in artikel 205, kunnen vóó,· 1 
Augustus 1936 aan het bestuur der gemeente, 
waar de school is gevestigd, het verzoek doen, 
om ter vervanging van de jaarlijksche vergoe
ding, bedoeld in het ee1'ste I id van dat artikel, 
een uitkeering te ontvangen van een som in
eens, gelijkstaande met tachtig ten honderd 
van de in dat lid bedoelde geschatte waarde, 
eventueel verminderd overeenkomstig het tien
de en elfde lid van dat artikel. De besturen, 
welke deze uitkeering ontvangen, blijven tot 
den dag van de voldoening dier som in het 
genot van de vergoeding, berekend naar den 
vóór 1 J anuari 1936 gelden den maatstaf. 

2. H et gemeentebestuur beschikt op di t 
verzoek vóór 1 November 1936 . Van een af
wijzend besluit, dat met redenen moet zijn 
omkleed, kan het schoolbestuur binnen dertig 
vrije dagen, nadat het besluit te zijner kennis 
is gebracht, bij Gedeputeerde Staten in beroep 
komen . 

3. Indien ten aanzien van een schoolge-
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bouw, waarvoor de gemeente de uitkeering in 
eens, bedoeld in het eerste lid, heeft betaald, 
Gedeputeerde Staten ingevolge het derde lid 
van artikel 205 hebben beslist, dat de instel
ling of vereen iging blijvend heeft opgehouden 
het gebouw overeenkomstig zijn bestemming te 
gebruiken, of dat aanwezig is het geval, dat 
de school voor gewoon lager onderwijs gedu
rende drie achtereenvolgende jaren bezocht is 
door minder dan 25 of de school voor uitge
breid lager onderwijs door minder dan 18 leer
lingen, is op deze besl issing het bepaalde in 
den tweeden, derden en vierden volzin van 
het vijfde l id van artikel 83 van toepassing. 

4. Wanneer een school, als in dit artikel be
doeld, wordt bezocht door kinderen, die niet 
wonen in de gemeente, waar die school is f!e
vestigd, heeft deze gemeente aanspraak op Mn 
uitkeering van de gemeenten, waarin die kin
deren woonachtig zijn, ter tegemoetkoming in 
de uitgaven, gedaan ter zake van de aan het 
schoolbestuur betaalde uitkeering in eens. De 
som, waarnaar deze uitkeering wordt be~e
kend, bedraagt vijf ten honderd van die uit
gaven. De berekening geschiedt volgens den 
regel , gesteld in het derde lid van artikel 86 
en met inachtneming van het bepaalde in het 
vierde lid van dat a rtikel." 

PARAGRAAF 14. 

Bezuiniging op de onder
wijzersopl eid ing . 

Art. 1. In artikel 210 der Lager-onderwijs
wet 19 20 wordt in plaats van " welke op 31 
December 1935 e indigt" gelezen: ,,welke met 
een nader bij de wet te bepalen datum ein
digt". 

Art. 2. De eerste volzin van het eerste lid 
van artikel 214 der Lager-onderwijswet 19 20 
wordt gelezen : 

"Behoudens het bepaalde in artikel 214ter 
blijven de bestaande bepalingen omtrent het 
verleenen van Rijksbijdragen, als bedoeld in 
artikel 12, derde lid onder 1 ° ., der wet van 
1878, tot en met den in a r t ikel 210 bedoelden 
datum van kracht ten opzichte van de vóór 
het in werking treden dezer wet opgerichte 
gemeentelijke en bijzondere kweekscholen, 
welke niet op vergoeding van kosten volgens 
artikel 162 aanspraak verkrijgen." 

Art. 3. In § 5 van Titel VIII der Lager
onderwijswet 1920 wordt na artikel 214bis op
genomen artike l 214ter, luidende: 

,,Met ingang van 1 September 1936 vermin
deren Wij , na raadpleging van daarbij betroJ.. 
ken onderwijsorganisaties, den Onderwijsraad 
gehoord, gelet op de behoefte aan kweekschool
opleiding en de daaraan verbonden Rijksuit
gaven, het aantal kweekscholen, dat voor dt
R ij ksbijdrage, als bedoeld in artikel 12, derde 
lid onder 1°., der wet van 1878 in aanmerking 
zal komen. Wij steil en daarbij vast, velke 
kweekscholen voor de bijdrage in aanmerking 
zullen komen. Aan de instellingen en vereeni
g ingen, wier kweekscholen dientengevolge met 
1 September 1936 worden opgeheven, wordt 
van Rijkswege ve rgoeding verleend voor de op 
de instelling of vereen iging rustende geldel ijke 
verplichtingen . V an de beschikking van Onzen 
Minister , waarbij de vergoeding wordt vastge
steld, kan het bestuur der instelling of ver-
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eeniging binnen dertig vrije dagen na de dag
teekening dier beschikking bij Ons in beroep 
komen. Voor het verliezen van de Rijksbij
drage worden niet in aanmerking gebracht de 
bijzondere kweekscholen, waaromtrent wordt 
aangetoond, dat zij in verband staan met een 
zoodanig aantal lagere scholen, dat het voor
zien van die scholen van de noodige onder
wijzers voldoenden waarborg biedt voor het in
standhouden van die kweekscholen." 

Art. 4. l. In artikel 210bis der Lager
onderwijswet 1920 wordt de punt aan het slot 
vervangen door een komma-punt. Aan dat 
artikel wordt toegevoegd: ,,c. geen akte meer 
verkrijgbaar zal zijn, waarvan het bezit de 
bevoegdheid verleent tot het geven van huis
en schoolonderwijs in de fraaie handwerken 
voor meisjes." 

2. In artikel 210ter der Lager-onderwijswet 
1920 wordt in het bepaalde onder c B in plaats 
van "j, k, q, r, r bis en t" gelezen: ,,j, k, q, 
r en r bis", en in plaats van "j, k, q en t" 
gelezen: ,,j, k en q". 

3. De akte van bekwaamheid voor fraaie 
handwerken en kunstnaaldwerk, u itgereikt 
krachtens de Nijverheidsonderwijswet, verleent 
de bevoegdheid tot het geven van lager onder
wijs in dè fraaie handwerken voor meisjes. 

PARAGRAAF 15. 

A. 
Voorloopige pensionneering 
60-jarige onderwijzers. 

Vastgesteld wordt het volgende reglement 
op de voorloopige pensionneering van onder
wijzers, d;e den leeftijd van zestig jaren heb
ben bereikt. 

Art. 1. l. Waar in dit reglement wordt ge
sproken van de Pensioenwet, het fonds en den 
Pensioenraad worden bedoeld : de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), met inbegr ip van 
de wetten tot wijziging en aanvulling van die 
wet, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
bedoeld in artikel 1 der Pensioenwet, en de 
Pensioenraad, bedoeld in artikel 10 dier wet. 

2. Waar in dit reglement wordt gesproken 
van onderwijzers worden daaronder verstaan: 

a. allen, die a ls hoofd of onderwijzer, be
noemd aan openbare scholen voor gewoon, u it
gebreid en buitengewoon lager onderwijs en 
aan scholen, als bedoeld in artikel 4, eerste 
lid onder b en d, der Pensioenwet, een jaar
wedde genieten volgens de regelen, vastgesteld 
bij den alJ;(emeenen maatregel van bestuur. 
bedoeld in artikel 30 der Lager-onderwijswet 
1920, voor zoover zij bij ontslag ambtenaar in 
den zin van de Pensioenwet zijn; 

b. allen, . die in het genot zijn van een 
wachtgeld , verleend wegens ontslag uit een 
betrekking als onder a bedoeld, voor zoover 
zij in die betrekking bij ontslag ambtenaar 
waren in den zin van de Pensioenwet. 

Art. 2. l. Aan de onderwijzers wordt op 
den voet van het bepaal de in de volgende ar
tikelen ten laste van het fonds voorloopig pen
sioen verleend. 

2. Het in het vorig lid bedoeld voorloopig 
pensioen wordt voor de toepass ing van de Pen
ioenwet niet als pensioen beschouwd. 
Art. 3. De toepassing van dit reglement be

rust bij den Pensioenraad. 
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Art. 4. l. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid heeft recht op voorloopig pensioen: 

a. de onderwijzer, bedoeld onder a van het 
tweede lid van artikel 1, aan wien ontslag 
wordt verleend, indien hij op het tijdstip van 
ingang van het ontslag den lee~ijd van zestig 
jaren heeft bereikt; 

b. de onderwijzer, bedoeld onder b van het 
tweede lid van artikel 1, wanneer hij den 
leeftijd van zestig jaren heeft bere ikt. 

2. Geen recht op voorloopig pensioen heeft 
de onderwijzer: 

a. die krachtens de Pensioenwet recht op 
pensioen heeft of had, voor de berekening 
waarvan de in artikel 6 bedoelde diensttijd, 
voor zoover geldig volgens die wet, ten volle 
wordt of is, dan wel zou zij n medegeteld; 

b. die niet een diensttijd van ten minste 
tien jaren kan doen medetellen; 

c. die niet in het geheel ten minste vijf ja
ren werkelijk dienst heeft gedaan. 

Art. 5. Met inachtneming van de bepalin
gen in artikel 4 wordt het voorloopig pensioen 
berekend volgens dezelfde bepal ingen als gel
den voor de berekening van het pensioen, dat 
zou zijn toegekend, indien op den dag van het 
ontstaan van het recht op voorloopig pensioen 
recht op pensioen had bestaan volgens de P en
sioenwet, dan wel volgens een der wetten , 
waarbij deze wet is of zal wor<len aangevuld 
en gewijzigd. 

Art. 6. Als diensttijd telt zoowe] voor de 
beoordeel ing van het recht op als voor de be
rekening van het voorloopig pensioen mede: 

a. de diensttijd, d ie voor de beoordeeling 
van het recht op en de berekening van pen
sioen volgens de Pensioenwet medetelt; 

b. de vóór 1 Juli 1922 vervulde t ijdelijke 
d iensttijd a ls onderwij zer, belast met een waar
neming, bedoeld in artikel 33 der l aatstelij k 
bij de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 
493) gewijzigde wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), of in artikel 41 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

Art. 7. Als diensttij d wordt niet medege
teld de t ij d, waarover reeds voorloop ig pen
sioen wordt of is genoten. 

Art. 8. Artikel 69 van de Pensioenwet en 
artikel III der wet van 30 Juni 1923 (Staats
blad n•. 307) zij n van overeenkomstige toepas
sing op het voorloopig pensioen, ind ien en 
voor zoover dit pensioen gelijktijdig wordt ge
noten met pensioen, als in genoemde wetsbepa
lingen bedoeld. 

Art. 9. 1. Het voorloopig pensioen wordt 
opnieuw geregeld, wanneer krachtens de Pen
sioenwet recht ontstaat op een pensioen, voor 
de berekening waarvan een deel van den met 
voorloopig pensioen vergolden diensttij d mede
telt. 

2. De nadere regel ing geschiedt ambtshalve 
door den Pensioenraad. 

Art. 10. 1. Behoudens afwijkende bepalin
gen gaat het voorloopig pensioen in met den 
dag, waarop het recht op dat pensioen is ont
staan. 

2. Wordt het voorloopig pensioen toege
kend op grond van een aanvrage , gedaan meer 
dan twee jaren na den dag, waarop het vol
gens het vorig l id zou ingaan, dan gaat het 
echter eerst in met den dag, waarop de aan
vrage bij den Pensioenraad is ingekomen. 
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3. In het geval. bedoeld in het eerste lid 
van artikel 9, gaat het nader voorloopig pen
sioen in met den dag, waarop het recht op 
pensioen krachtens de Pensioenwet ontstaat, 
of met den dag, waarop volgens het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 109 der P ensioen
wet het daarbedoelde pensioen ingaat. 

Art. ll. De uitbetaling van voorloopig pen
sioen gesch iedt op de wijze als bij den a lge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in ar
tikel 116 der Pensioenwet, voor pensioen be
paald. 

Art. 12. 1. H et voorloopig pensioen ein
digt: 

a. met ingang van den dag, waarop de 
voorloopig gepensionneerde den leeft ijd van 
66 jaren heeft bereikt ; 

b. met het e inde van het kwartaal, in den 
loop waarvan het overlijden heeft plaats ge
had · 

c. ' met den dag, waarop krachtens de Pen
sioenwet recht ontstaat op een pensioen, voor 
de berekening waarvan de diensttijd, die voor 
de berekening van het voorloopig pensioen 
heeft gediend, ten voll e medetelt. 

2. Een vervallen verkl aard of ingetrokken 
voorloopi g pensioen eindi gt met het einde 
van het kwartaal , in den loop waarvan het 
besluit tot vervallenverklaring of intrekking 
is genomen. 

Art. 13. H etgeen, in geval van pensionnee
ring vol gens de P ens ioenwet, ten onrechte aan 
voorloopig pensioen ingevolge dit reglement is 
u itgekeerd, wordt met het volgens die wet uit 
te keeren pensioen verrekend, een en ander 
met afwijki ng in zooverre van de ter zake be
trekkelijke bepalingen van de Ambtenarenwet 
1929. 

Art. 14. 1. Wanneer de voorloopi g gepen
sionneerde inkomsten geniet of gaat genieten 
ui t of in verband met arbeid of bedrijf, ter 
h and genomen met ingang van of na den 
dag, waarop hem ontslag is verleend, wordt, 
zoodra en zoolang het voorloopig pensioen, 
vermeerderd met die inkomsten, de laatstelijk 
genoten jaarwedde zou overschrijden, het voor
loopig pensioen met het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

2. W anneer de voorloopig gepensionneerde 
inkomsten genoot uit of in verband met arbcict 
:> f bedrijf, ter hand genomen vóór den dag, 
waarop hem het ontslag is verleend , en deze 
inkomsten zijn vermeerderd , zijn ten aanzien 
van die vermeerdering de bepalingen van dit 
artikel van overeenkomstige toepass ing. 

3. Onze Minister van Onderwijs, K ur,sten 
en Wetenschappen verstrekt aan den pens ioen
raad de gegevens, welke àeze voor de toepas
sing van het vorig lid behoeft. 

4. De voorloopig gepensionneerde is gehou
den voornoemden Minister opgave te doen van 
a lle gegevens, welke voor de toepass ing van de 
beide vorige leden van belang kunnen zijn. 

Art. 15. 1. H et Rijk keert van de op grond 
van dit reglement door den P ensioenraad ui t
betaalde voorloopige pensioenen, na a ftrek 
van hetgeen op grond van het bepaal de in ar
ti kel 13 aan het fonds is ten goede gekomen, 
jaarlijks een nader door Ons te bepalen per
centage aan het fonds uit. 

2. De in het eerste lid bedoelde uitkeer ing 
omvat mede hetgeen op g rond van de Ambte-
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narenwet 1929 door het fonds aan anderen 
dan aan de voorloopig gepensionneerden van 
het voorloopig pensioen is uitgekeerd. 

3. Ter uitvoering van het eerste lid worden 
bij algemeenen maatregel van bestuur regelen 
gesteld. 

Art. 16. 1. Voor de toepassing van dit 
reglement vinden rechtstreeksche, dan wel 
overeenkomsti ge toepassing de artikelen 42, 
derde lid , 42a, vierde lid, 73 , 81, 110, 114, 
116, 120, 122 tot en met 126 , 127 tot en met 
132, 138 der P ens ioenwet. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 96 
en 43 der P ensioenwet wordt de voorloopig 
gepensionneerde geacht te zijn ontslagen op 
een der in het tweede lid van laatstgenoemd 
artikel bedoelde gronden. 

Art. 17. D it reglement kan worden aauge
haald onder den titel : Reglement voorloopige 
pensionneeri ng onderwijzers. 

Art. 18. R echt op voorloop ig pensioen vol
gens dit reglement ontstaat uiterl ij k op 31 De
cember 1940. 

B. 
Voor den dum der geld igheid van het onder 

A van deze paragraaf opgenomen· reglement 
wordt het volgende bepaald : 

Art. 1. In artikel 61, eerste lid, en in ar
tikel 125, leden 1 en 3bis, der Lager-onderwijs
wet 1920 worden na het woord "pensioen" in
gevoegd de woorden: ,,of voorloopig pen
sioen". 

Art. 2. 1. Artikel 61 , ,· ierde I id , onder a, 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt gelezen a ls 
volgt: 

"a. indien de onderwijzer in de termen 
komt om pensioen of voorloop ig pensioen te 
genieten, met den dag waarop het pensioen 
of het voorloopig pensioen kan ingaan;" . 

2. Aan artikel 61 , vierde lid, der Lager
onderwijswet 19 20 wordt na b de volgende ali 
nea toegevoegd : 

,,Onze Minister kan in buitengewone geval
len, te zijner beoordeeling, bepalen, dat het 
wachtgeld op een later tijdstip verval t dan met 
den dag, waarop het voorloopi g pensioen zou 
kunnen ingaan." 

Art. 3. 1. Op de vergoeding volgens het 
eerste of tweede I id van artikel 56 der Lager
onderwijswet 1920 of volgens het eerste lid van 
artikel 97 dier wet wordt in mindering ge
bracht: 

a. de jaarwedde of wedde van het hoofd 
der school en den onderwijzer , die bij het in
gaan van zijn benoeming recht hee ft op voor
loopig pensioen; 

b. van de vierde maand nf volgende op de 
maand, waarin hij in geval van .ontslag recht 
zou hebben op voorloopig pensioen, de jaar
wedde of wedde van het hoofd der school en 
den onderwijzer , aan wien niet ont,lag is ver
leend. 

2. De vermindering, bedoeld in het eerste 
lid, wordt niet toegepast: 

a. indien en zoolang het hoofd der school 
of de onderwijzer één of meer mincle1')arige 
kinderen te zijnen laste heeft; 

b . indien en zoolang het aantal voor pen
sioen in aanmerking komende dienstjaren va11 
het hoofd der school of den onderwijzer min
der dan 36 bedraagt ; 
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c. in gevallen, waarin daarvan naar het 
oordeel van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen ermtige benadee
ling van het onderwijs is te vreezen, of daar
tegen zijns inziens uit anderen hoofde over
wegend bezwaar bestaat. 

PARAGRAAF 15 bis. 

Art. 1. 1. Met ingang van 1 Januari 1937 
verleenen burgemeester en wethouders ontslag 
aan de gehuwde onderwijzeres eener openbare 
lagere school voor gewoon of uitgebreid lager 
onderwijs, behalve wanneer zij als valëonder
wijzeres uitsluitend is belast met het geven 
van onderwijs in een of enkele der in artikel 2 
der Lager-onderwijswet 1920 vermelde vakken 
of wanneer Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen volgens artikel 56, 
zesde lid, dier wet heeft beslist, dat haar jaar
wedde of wedde niet in mindering wordt ge
bracht op de Rijksvergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van dat a rtikel. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing, in
dien: 

a. de gehuwde onderwijzeres, naar het oor
deel van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, de kostwinster van 
een gezin is; 

b. zij minder dan tien voor pensioen in aan
merking komende dienstjaren heeft; 

c. naar het oordeel van Onzen voornoemden 
Minister van het ontslag ernstige benadeeling 
van het onderwijs is te vreezen of daartegen 
zijns inziens uit anderen hoofde overwegend 
bezwaar bestaat. 

3. Aan de gehuwde onderwijzeres, ten aan
zien van wie het eerste lid, ingevolge het 
bepaalde in het tweede lid, niet van toepas
sing is, wordt door burgemeester en wethou
ders ontslag verleend met ingang van den 
eersten dag der derde maand volgende op die, 
waarin te haren aanzien geen der omstandig
heden als bedoeld in het tweede lid, meer aan
wezig is. 

4. Ten aanzien van de gehuwde onderwij
zeres, benoemd met ingang van een dag na 31 
December 1936, terwijl zij in het genot van 
wachtgeld was, is het bepaalde in het vorige 
lid van overeenkomstige toepassing. 

Art. 2. 1. Op de vergoeding volgens het 
eerste lid van artikel 97 der L ager-onderwijs
wet 1920 wordt van 1 Januari 1937 af in min
dering gebracht de jaarwedde of wedde van 
de reeds op 31 December 1936 aan de school 
verbonden gehuwde onderwijzeres, behalve 
wanneer Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen volgens artikel 97, 
vierde lid, onder a, dier wet heeft beslist, dat 
de vermindering niet zal plaats hebben. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing, in
dien: 

a. de gehuwde onderwijzeres, naar het oor
deel van Onzen Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, de kostwinster van een 
gezin is ; 

b. zij minder dan tien voor pensioen in 
aanmerking komende dienstjaren heeft; · 

c. naar het oordeel van Onzen voornoemden 
Minister van het ontslag ernstige benadeeling 
van het onderwijs is te vreezen of daartegen 
zijns inziens uit anderen hoofde overwegend 
bezwaar bestaat. 

3. Op de vergoeding volgens het eerste lid 
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van artikel 97 der Lage1·-onderwijswet 1920 
wordt, indien het eerste lid , ingevolge het. be
paalde in het tweede lid, niet van toepassing 
is, de jaarwedde of wedde van de aan de 
school verbonden gehuwde onderwijzeres in 
mindering gebracht van af den eersten dag 
der derde maand volgende op die waarin te 
haren aanzien geen der omstandigheden als 
bedoeld in het tweede lid meer aanwezig is. 

4. Op de vergoeding volgens het eerste lid 
van artikel 97 der Lager-onderwijswet 1920 
wordt eveneens in mindering gebracht de jaar
wedde of wedde van de gehuwde onderwijzeres, 
benoemd met -ingang van een dag na 31 De
cember 1936, terwijl zij in het genot van wacht
geld was , van af den eersten dag der derde 
maand volgende op die, waarin te haren aan
zien geen der omstandigheden als bedoeld in 
het tweede lid aanwezig is. 

Art. 3. Het wachtgeld van de wachtgeld ge
nietende gehuwde onderwijzeres vervalt, indien 
het krachtens wettelijke bepalingen niet eerder 
is vervallen, met ingang van 1 Januari 1937. 
Onze voornoemde Minister kan, omdat de be
langhebbende de kostwinster van een gezin is , 
of wegens ernstige bezwaren uit anderen 
hoofde, besluiten het wachtgeld na 1 Januari 
1937 te handhaven tot en met de maand, waar
in de grond voor zijn bes] uit ophoudt te be
staan, tenzij het krachtens wettelijke bepalin
gen eerder vervalt. 

PARAGRAAF 16. 

Eenig artikel . 
Slotbepaling. 

De paragrafen dezer wet treden in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, welk tijd
stip verschillend kan zijn voor elk der para
grafen of voor haar ·onderdeelen. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Ober-Reimswaldau, den 22sten 

Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

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

De Graeff. 
De M inister van Justitie, van Scha ik. 

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

De Minister van Onderwijs, 
Kun..sten en Wetenschappen, 

J . R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., 

H . Co I ij n. 

De Minister van Waterstaat , 
van Lidth de J euda 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

L . N . D e c k e r s. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 24 Februari 1936.) 
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§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

I ' HOUD VAN DE WET. 

R egeling van de bijdrage van buiten
gemeenten in de kosten van hoogere 
burger cholen en gymnasia. 
Subsidieregeling bijzondere hoogere bur
ge rscholen en gymnas ia . 
Schoolgeldregeling bijzondere hoogere 
burgerscholen en gymnasia. 

§ 4. Eindexamengelden hoogere burgerscho-
len en gymnasia. 

§ 6. Uitgebreid lager onderwijs. 
§ 7. Leerlingenschaal g.l.o. en u .l.o.: wijzi

ging wachtgeldregel ing. 
§ 8. 
§ 9. 

§ 10. 
§ 11. 

School geldheff ing. 
Afschaffing van bijzondere bijdragen in 
de kosten van het onderwijs. 
Commissie van toezicht lager onderwijs. 
Invoering onderwijs in lichamelijke oefe
ning. 

§ 13. Vergoeding voor terreinen en gebouwen 

§ 14. 
§ 15. 

en terugbetal ing waarborgsommen aan 
bijzondere lagere scholen. 
Bezuiniging op de onderwijzersopleiding. 
Voorloopige pensionneering 60-jarige 
onderwijzers. 

§ 15bis. 
§ 16. Slotbepaling. 

s. 180. 

22 Februari 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van den datum van inwerkingtreding van 
paragrafen en onderdeelen van paragrafen 
der wet van 22 Februari 1936 (Stbl. n°. 
100) tot verlaging van de openbare uit
gaven voor het onderwijs. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 14 Februari 1936, 
n°. 54, Kabinet M.R.; 

Gezien het "Eenig artikel" van paragraaf 
16 der wet van 22 F ebruari 1936 (Stbl. n°. 
100) tot verlaging van de openbare uitgaven 
voor het onderwijs; 

Hebben goedgevonden e n verstaan: 
te bepalen, dat de navolgende paragrafen en 

onderdeelen van paragrafen van genoemde wet 
in werking zullen treden met ingang van den 
daarbij vermelden datum: 

m et ingang van 1 Maart 1936 artike l 2 van 
paragraaf 2, paragraaf 3, paragraaf 4, para
graaf 6, paragraaf 7 met uitzondering van het 
derde lid van artikel 1, waarbij in artikel 28 
der Lager-onderwijswet 1920 een nieuw lid 
4bis is ingevoegd, paragraaf 9, paragraaf 10, 
paragraaf 11, paragraaf 13, paragraaf 14, voor 
zooveel betreft de artikelen 1, 2 en 3 en het 
derde I id van artikel 4, paragraaf 15 en para
graaf 15bis; 

met ingang van 1 September 1936 artikel 1 
en artikel 3 van paragraaf 2 en paragraaf 8 
met uitzondering van het vierde lid van het bij 
die paragraaf vastgestelde artikel 63 der 
Lager-onderwijswet 1920 ; 

met ingang van 1 Januari 1937 paragraaf 1; 
met ingang van 1 October 19~7 paragraaf 
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14, voor zooveel betreft het eerste en tweede 
lid van artikel 4. 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Ssaat, 
Minister van K oloniën, 

Voorzitter van den Raad van Ministers. 
H. Co I ij n. · 

( lJitgeg. 25 Februari 1936. \ 

s. 200. 

7 Februari 1936. WET, houdende bijzondere 
maatregelen ter voorkom ing van opvorde
ring onder bepaalde omstandigheden van 
hoofdsommen, tot waarborg waarvan hy
potheel<; op onroerend goed is bedongen, en 
ter voorkoming van vexatoire beslagen. 
(Crisis-hypo thee k-aflossingswet 1936.) 

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

dat het in verband met de huid ige tijdsomstan
digheden noodzakelijk is maatregelen te nemen 
ter voorkoming van opvorder ing onder bepaal 
de omstandigheden van hoofdso=en, tot 
waarborg waarvan hypothee k op onroerend 
goed is bedongen, en ter voorkoming van vexa
toire be I agen; 

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

§ 1. Van verl eening van uitstel van betaling 
van hoofdsornrnen, tot waa1·bo1·g waarvan hy

potheek is bedongen en wijziging in de 
verplichting tot betaling van tusschen

tijdsche aflossing. 

Art. 1. Een schul denaar, wiens onroerend 
goed met hypotheek is bezwaard, kan zich bij 
verzoekschrift wenden tot den kantonrechter , 
binnen wiens ressort het den schuldenaar toe
behoorend verbonden goed of het grootste deel 
daarvan is gelegen, ten einde uitstel van zijne 
verplichting tot betaling van eene hoofdsom, 
tot w'aarborg waarvan hypotheek is bedongen, 
of wijziging in zijne verpl ichting tot betaling 
van andere dan in artikel 2, lid , sub 1 °. ge
noemde tusschentijdsche aflossing van even
genoemde hoofdsom te bekomen, indien : 

1 °. hij met gerechtelijke uitwinning van 
zijn verbonden goed of van zijn huisraad in 
den zin van artikel 571 van het Burgerl ijk 
Wetboek, of met verkoop van zijn verbonden 
goed krachtens het bij artikel 1223, tweede 
lid, van het Burge rlij k Wetboek vermelde be
ding, ter zake van niet-nakom ing van boven
genoemde verplichtingen wordt bedreigd ; 

2°. een persoon, die zich als borg of mede
schuldenaar heeft verbonden, deswege wordt 
aangesproken of het ter zake verbonden goed 
van een derden bezitter met uitwinning wordt 
bedreigd wegens niet-voldoening aan genoem
de verplichtingen. 

2. 1. Artikel 1 is niet van toepassing in de 
gevallen, waarin de hoofdsom opeischbaar is 
geworden: 

1 °. omdat de hypothekaire schul denaar na
latig is: 

a. verschuldigde rente van door hypotheek 
verzekerde hoofdsommen te vol doen; 
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b. bij verplichte tusschentijdsche aflossing 
op een door eerste hypotheek verzekerde hoofd
som zoodanig bedrag of, indien meer dan één 
aflossing per jaar is bedongen, naar evenred ig
heid zoodanige bedragen te vo ldoen, dat daar
door eene totaal-aflossing van ten minste 1 pct. 
per jaar op de hoofdsom wordt bereikt, of van 
ten minste de helft van de bedongen tusschen
tijdsche aflossing in de gevallen, waarin die 
aflossing minder dan 2 pct. per jaar bedraagt; 

c. de op het goed drukkende zakelijke be
lastingen of erfpachtscanon te voldoen; 

2°. wegens executoriaal beslag, op het ver
bonden goed gelegd ter zake van niet-nako
ming van andere dan door hypotheek verze
kerde verplichtingen; 

3°. wegens faillissement van den schulde
naar. 

2. Artikel 1 is mede niet van toepassing : 
a. ten aanz ien van vorderingen, welke kun

nen voortvloeien u it een crediet, tot zekerheid • 
waarvan tot een bepaald in de akte genoemd 
bedrag, hypotheek is gesteld en hetwelk is ge
opend door eene bankinstelling, voor welke 
het verleenen van zoodanige credieten vóór 1 
Juli 1935 tot haar gewonen werkkring be
hoorde ; 

b. ten aanzien van vorderingen, voortvloei
ende uit overeenkomsten, gesloten na den dag 
van de inwerkingtreding der wet. 

3. Ter zake van niet-voldoening van ver
schuldigde rente of van vei·schuldigde tusschen
tijdsche aflossing, als bedoeld in 1 id 1, sub 1 °. 
van dit artikel , wordt, niettegenstaande beding 
van het tegendeel, de hoofdsom slechts op
eischbaar, indien de schuldenaar in de vol
doening nalatig blijft na ingebrekestelling hij 
aangeteekenden brief, waarbij hem een termijn 
van ten minste veertien dagen wordt gelaten 
om alsnog zijne verplichting na te komen. 

4. Als hoofdsom in den zin van lid 1, sub 
1 °. b, van dit artikel wordt beschouwd de 
oorpronkelijke hoofdsom, behoudens in het ge
val, dat een gedeelte van het verbonden goed 
in verband met een buitengewone aflossing uit 
het hypothekair verband is ontslagen, in welk 
geval als hoofdsom wordt aangemerkt het oor
spronkelijk bedrag der vordering, verminderd 
met het bedrag van de buitengewone aflossing. 

3. 1. Het in artikel 1 bedoelde verzoek
schrift wordt ingediend uiterlijk veertien da
gen nadat ter zake van niet-voldoening aan de 
vordering tot betaling van de hoofdsom, on
derscheidenlijk tot betaling van andere dan in 
artikel 2, 1 id 1, sub 1°, genoemde, verschul
digde tusschentijdsche aflossing ten laste van 
den schuldenaar executoriaal beslag is gelegd 
op het verbonden goed of het huisraad of ver
koop van het verbonden goed krachtens het bij 
artikel 1223, tweede lid, van het Burgerlijk 
W etboek vermelde beding is aangezegd. 

2. Indi en een hypothekaire schuldeischer 
ter zake val) niet-voldoening aan bovenge
noemde betalingsverplichtingen eenen borg of 
medeschuldenaar heeft aangesproken of het 
verbonden goed van een derden bezitter met 
uitwinning bedreigt, loopt de termijn van 
veertien dagen, genoemd in lid 1 van dit ar
tikel, vanaf den dag, waarop hetzij de schuld
eischer, hetzij de aangesproken of met uit
winning bedreigde belanghebbende aan den 
schuldenaar bij aangeteekenden brief kennis 
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heeft gegeven van het feit, dat de belangheb
bende is aangesproken of dat het verbonden 
goed met ui twinning wordt bedreigd ; bij niet
gel ijktijdige verzending loopt de termijn vanaf 
den dag der eerstverzonden kennisgeving. 

3. De verzoeker is verplicht den schuld
eischer en den in a rtikel 1, sub 2°, genoemden 
belanghebbenden onverwijld bij aangeteeken
den brief afschrift te zenden van een door 
hem ingevolge arti kel 1 ingediend verzoek-
schrift. . 

4. Bij het verzoekschrift wordt overgelegd 
een door behoorlijke bescheiden gestaafde 
staat, waaruit de aard en het bedrag van de 
chulden des verzoekers, de namen en woon

plaatsen van de schuldeischers en het bedrag 
der vorderingen van ieder hunner, de vermo
gensbestanddeelen van den schuldenaar, welke 
geen deel uitmaken van zijn verbonden on
roerend goed of van zijn huisraad, zoomede 
zijne inkomsten blijken . De verzoeker doet in 
den staat tevens opgave van de namen en 
woonplaatsen van de in artikel 1, sub 2°, ge
noemde belanghebbenden. V an het verzoek
schrift en van den staat wordt bijgevoegd een 
afschrift voor den schuldeischer en de belang
hebbenden, die bij het verzoek zijn betrokken. 

5. Indien eene aanvraag tot faill ietverkla
ring van den schuldenaar of van een in arti
kel 1, sub 2°, genoemden belanghebbende is 
ingediend, ter zake van niet-nakoming van 
be tal ingsverpl ichtingen, waarvoor ingevolge 
deze wet uitstel of wijziging kan worden ver
zocht, deelt de schuldenaar di t in zijn inge
volge artikel 1 in te dienen verzoekschrift 
mede. 

4. 1. Terzake van elk verzoekschrift stort 
de verzoeker ten kantongerechte een bedrag 
van f 10 ten behoeve van den Staat. 

2. Den verzoeker wordt een bewijs gegeven 
van de ontvangst van het verzoekschrift en 
van het gestorte bedrag. 

5. 1. Te rekenen van den dag, waarop het 
af chrift van het verzoekschrift ingevol ge ar
tikel 3, lid 3, aan den schuldeischer is ver
zonden zal door dezen, en te rekenen van den 
dag, waarop het afschr ift aan een in artikel 1, 
sub 2°, genoemden belanghebbende is verzon
den, zal door laatstgenoemde, zoolang het 
verzoekschrift niet is ingetrokken, of zoolang 
daarop niet eene beslissing is gegeven, welke 
in kracht van gewijsde is gegaan of niet een 
minnelijke regeling is tot stand gekomen, geen 
gerechtelijke en buitengerechtelijke uitwinning 
van het verbonden goed of van het huisraad 
van den schuldenaar kunnen worden aange
vangen ter zake van betalingsverplichtingen, 
waarvoor ingevolge deze wet uitstel of wijzi
ging is verzocht, en zal een reeds aangevangen 
uitwinning, zoomede de behandeling van eene 
aanvraag tot faillietverklaring van den schul
denaar te dier zake, van rechtswege worden 
geschorst. 

2. Niettemin kan de in het vorige lid be
doelde uitwinning worden aangevangen en 
blijft de daarbedoelde schors ing achterwege, 
indien sedert den dag, waarop een afwijzende 
beschikking op een ingevolge deze wet gedaan 
verzoek in kracht van gewijsde is gegaan, nog 
geen zes maanden zijn verstreken, tenzij de 
kantonrechter op een daartoe strekkend ver
zoek, op te nemen in het in artikel 1 bedoelde 
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verzoekschrift, bij afzonderlijke beschikking op 
gronden van redelijkheid en billijkheid anders 
besch ikt, in welk geval de ui tw inning niet 
meer kan worden aangevangen en de schor
sing begint te werken te rekenen van den dag, 
waarop een afschrift van de beschikking van 
-den ka ntonrechter aan den schuldeischer, on
derscheidenlijk den be langhebbende, is ver
,zonden. Tegen de beschikking op een zoodanig 
verzoek, welke met redenen moet zij n omkleed 
en onvenvijld wordt genomen zonder dat aan 
de bepaling va n artikel 6, lid 2, behoeft te 
worden voldaan, staat hoogere voorzien ing n iet 
-open. 

3. Op uitwinning door den schuldeischer 
van de goederen van een in artikel 1, sub 2° ., 
genoemden belanghebbende zijn lid 1 en lid 2 
van overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat geen uitwinning kan worden aan
gevangen en dat een aangevangen u itwinning, 
'ZOOmede de behandeling van eene aanvraag 
iot faillietverklaring van laatstgenoemde, 
wordt geschorst te rekenen van den dag, waar
-op het afschr ift van het verzoekschrift inge
volge artikel 3, lid 3, aan den schuldeischer 
is verzonden. 

4. De schul denaar, onderscheidenlijk een in 
artikel 1, sub 2°, genoemde belanghebbende, 
w iens faillietverkla ring is verzocht ter zake 
van niet-na komi ng van betalingsverplicht in
gen, waarvoor uitstel of wijziging is verzocht, 
-en de gr iffier van het kantongerecht doen aan 
den griffier van het rechterlijk college, bij 
hetwelk de aanvraag tot faillietverklaring 
aanhangig is, onverwijld mededeeling van een 
-overeenkomstig deze wet ingediend verzoek
·sch r ift, van een tot stand gekomen minnelijke 
regeling of van de einduitspraak op laatstge
noemd verzoek gevallen. 

6. 1. De kantonrechter behandel t het ver
,zoek zoo spoed ig mogelijk. 

2. Hij beslist niet, a lvorens de verzoeker 
en de op den in artikel 3, lid 4, genoemden 
staat voorkomende, bij het verzoek betrokken 
schuldeischer en belanghebbenden zijn ge
noord, althans behoorlijk opgeroepen. De op
roep ing geschiedt bij aangeteekenden brief en 
gaat vergezeld van een a fschrift van het ver
zoekschrift en van evengenoemden staat. 

3. H eeft de verzoeker niet of onvolledig 
-voldaan aan het voorschrift van artikel 3, lid 
4, dan kan de kantonrechter, onder terugzen
-d ing van het verzoekschrift en de afschriften, 
.den verzoeker uitnoodigen de stukken aan te 
-vull en. H eeft de verzoeker nog niet voldaan 
ann het voorschrift van a rt ikel 4, l id 1 , dan 
·wordt hem bij de oproeping medegedeeld, dat 
bij de daarbedoelde storting alsnog vóór zij ne 
verschijning voor den kantonrechter heeft te 
doen, dan wel het verschuldigde bij zijne ver
schijning in handen van den griffier heeft te 
storten. Bij niet-tijdi ge storting, of indien de 
kantonrechter van oordeel is, dat de verzoeker 
niet of onvolledig heeft voldaan aan de ui tnoo
diging tot aanvulling van stukken, of indien 
het failli ssement van den verzoeker is uitge
sproken ter zake van niet-nakoming van be
talingsverpl ichtingen, waarvoor uitstel of wij 
zi g ing is verzocht, wordt de verzoeker in zijn 
verzoek door den kantonrechter niet-ontvanke
lijk verklaard. 

7. 1. De kantonrechter kan een minnelijke 
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regeling tus chen den schuldenaa r , den schuld
eischer en een in artikel 1, sub 2°, genoemden 
belanghebbende beproeven. Zoodanige rege
ling wordt neergelegd in een proces-verbaal , 
dat voor hen, die aan de regeling hebben 
meegewerkt, verbindend is. 

2. De kantonrechter willigt het verzoek in , 
wanneer de schuldenaar aannemelijk maakt, 
dat hij ui tslui tend of nagenoeg uitslui tend ten 
gevolge van de huidi ge tijdsomstandigheden, 
wat betreft de verplichting tot betaling van 
de hoofdsom, niet in staat is en wat betreft de 
verplichting tot betaling van a ndere dan in 
artikel 2, lid 1 , sub 1°. genoemde, verschul
digde tusschentijdsche aflossing niet in staat 
is geweest en is daaraan te voldoen, tenzij de 
schuldeischer door inwilli g ing van het ver
zoek in zij ne belangen meer zou worden bena
deeld dan de schuldenaar bij weigering daar
van, of er andere omstandigheden zijn , die in

·williging van het verzoek onredelijk zouden 
maken. 

8. 1. Bij de verleening van het uitstel of 
de wijzig ing in de verpl ichting tot betaling 
van andere dan in artikel 2, 1 id 1, sub 1 °. ge
noemde tusschentijdsche aflossing, kan de kan
tonrechter zooclan ige voorwaarden en bepalin
gen maken, als hij in het belang van den 
schuldeischer noodig oordeelt. 

2. I s de hoofdsom opeischbaar geworden 
wegens niet-voldoening aan de verplichting 
tot betaling van andere dan in artikel 2, l id 
1, sub 1°. genoemde tusschentijdsche aflossing 
en wordt in dat geval een verzoek om wijzi
g ing in de verplichting tot betaling van die 
tusschentijdsche aflossing ingewilligd of een 
minnelijke regeling ter zake getroffen, dan 
blijft een gelijktijdig aanhangig verzoek om 
uitstel van de betaling van de hoofdsom ver
der buiten behandeling. 

3. De wijziging in de verplichting tot be
taling van andere clan in artikel 2, lid 1, 
sub 1 °. genoemde tusschentijdsche aflossing 
aangebracht, hetzij krachtens minnelijke rege
ling tusschen den schuldenaar en den schuld
eischer, hetzij bij eene beslissing, welke in 
kracht van gewijsde is gegaan, wordt geacht 
te zijn opgenomen in de oorspronkelijke over
eenkomst, gedurende den termijn, waarvoor de 
wijziging is toegestaan. 

9. 1. Een uitstel van beta ling van de 
hoofdsom, verleend hetzij krachtens m innelijke 
regeling tusschen den schuldenaar en den 
schuldeischer , hetzij bij eene besli ing, welke 
in kracht van gewijsde is gegaan, werkt slechts 
ten voordeele van de in a r t ikel 1, sub 2° ., ge
noemde belanghebbenden, voorzoover de schuld 
batig kan worden gerangschikt op de waarde 
van het bezwaarde goed ; gedurende den t ijd , 
waarvoor het u itstel is verleend, kan het voor
recht van voorafgaande uitwinning van het 
bezwaarde goed van den schuldenaar niet wor
den inge roepen. In de gevall (ln, waarin er 
borgen of medeschuldenaren zijn of waarin 
goederen van derde bezitters verbonden zijn 
voor de nakom ing van de verplichtingen van 
den schuldenaar, waarvoor uitstel is gevraagd, 
stelt de kantonrechter bij toewijzing van het 
verzoek de verkoopwaarde van het bezwaarde 
goed vast. 

2. Besli ss ingen, a ls bedoeld in artikel 8, 
lid 3 en in het vorige lid van dit artikel kun-
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nen den in artikel 1, sub 2°., genoemden be
langhebbenden worden tegengeworpen, tenzij 
de schuldenaar verzuimd heeft dezen ingevolge 
artikel 3, 1 id 3, afschrift van het verzoek
schr ift te zenden. 

10. 1. De beslissingen worden gegeven voor 
een door den kantonrechter te bepalen termijn 
van ten hoogste een jaar. Niet eerder dan 14 
dagen vóór en niet later dan 14 dagen na af
loop van den bij een in kracht van gewijsde 
gegane besl i sing bepaalden termijn, kan de 
schu ldenaar verlenging van den term ijn, waar
voor de besl issing is gegeven, voor ten hoogste 
een jaar vragen. Artikel 3, lid 3 en lid 4, en 
artikel 5 zijn te dezen van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De kantonrechter kan, op verzoek van 
den schuldeischer of van een bij zijne beslis
sing of bij een minnelijke regeling betrokken 
belanghebbende, de gegeven beslissing intrek
ken of de minnelijke regeling te niet doen, in
dien de schuldenaar nalatig is in de nakoming 
daarvan of in strijd handelt met de gestelde 
voorwaarden of gemaakte bepalingen en voorts 
indien de verzoeker aantoont, dat de omstan
digheden sedert het oogenblik, waarop de be
sli ssing door den rechter is gegeven of de 
minnelijke regeling is tot stand gekomen, zoo 
aanmerkelijk zijn veranderd, dat, hadden deze 
bestaan op genoemd oogenbl ik, de bes! issing 
of de regeling een andere zou zijn geweest ; in
dien de verzoeker aantoont, dat de schulde
naar bij de behandeling van het verzoek on
juiste inlichtingen heeft gegeven of onjuiste 
gegevens heeft verstrekt, kan de kantomech
ter eveneens de beslissing intrekken of een 
minnelijke regeling te niet doen , zulks met 
terugwerkende kracht, zoo daartoe termen 
zijn. 

3. Voorts kan de kantonrechter, op verzoek 
van den schuldenaar of van den schuldeischer 
aan eene bes! iss ing alsnog voorwaarden ver
binden of bepalingen toevoegen, of de door 
hem gestelde voorwaarden of gemaakte bepa
lingen wijzigen, indien de verzoeker aanne
melijk maakt, dat de omstandigheden sedert 
het oogenblik, waarop de beslissing door den 
rechter is gegeven, zoo aanmerkelijk zijn ver
anderd, dat, hadden deze bestaan op genoemd 
oogenblik, voorwaarden of bepalingen aan de 
beslissing zouden zijn verbonden, onderschei
denlijk andere voorwaarden of bepalingen 
zouden zijn gemaakt. 

4. Artikel 6, lid 1 en lid 2, is op de in dit 
artikel bedoelde verzoeken van overeenkom
stige toepassing. De kantonrechter kan de 
voorloopige tenuitvoerle_gging van d_e beslis
s ingen, gegeven op de in l,d 2 en l,d 3 van 
dit artikel bedoelde verzoeken , met of zonder 
borgtocht bevelen . . 

5. De ingevolge deze wet gegeven beslis
singen en getroffen minnelij ke regelingen ver-
1 iezen van rechtswege hare kracht vanaf den 
dag, waarop de schuldenaar komt te verkeeren 
in omstand igheden, a ls genoemd in artikel 2, 
lid 1. 

11. 1. De kantonrechter deelt zijne, met 
redenen omkleede, besl issingen schriftel ijk 
mede aan hen , die overeenkomstig artikel 6, 
lid 2, of artikel 10, lid 4, zijn opgeroepen, a ls
mede aan andere belanghebbenden, die t ijdens 
<le behandeling zijn opgekomen. 

L. & S. 1936. 
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2. I s eene beslissing, waarbij het verzoek is 
ingewilligd, in kracht van gewijsde gegaan of 
komt een minnelijke regeling tot stand, dan 
vervallen de beslagen, gelegd op het verbon
den goed of het huisraad van den schuldenaar 
of op goederen van een in artikel 1, sub 2°, 
genoemden belanghebbende ter zake van niet
vol doening aan de betalingsverplichtingen, 
waaáoor ingevolge deze wet uitste l of wijzi
ging is verzocht; de kantonrechter beveelt 
voor zooveel noodig de doorhaling; te dier 
zake aangevangen buitengerechtelijke uitwin
ningen van het verbonden goed van den schul
denaar of van een derden bezitter nemen een 
e inde; het rechterlijk college, bij hetwelk de 
aanvraag tot faillietverklaring van den schul
denaar of van een in artikel 1, sub 2°, ge
noemden belanghebbende aanhangig is, beslist, 
dat de zaak verder buiten behandeling blijft, 
een en ander n iet dan nadat de schuldenaar 
zich van de ve,·plichtingen, zooals deze zijn 
gewij zigd en voorzoover zij opeischbaar zijn, 
heeft gekweten. 

3. De kantonrechter bepaalt ten laste van 
wel ke partij de kosten van het vervall en be
slag, van de beëindigde buitengerechtelijke 
uitwinning of van de buiten verdere behande-
1 ing gebleven aanvraag tot fa illietverklaring 
zullen komen. De kosten zu ll en tusschen de 
partijen mogen worden gecompenseerd. 

12. 1. De kantonrechter is bevoegd bij de 
toepass ing van deze wet zoowel belanghebben
den, als - a l of niet na beëediging - getui
gen of deskundigen te hooren of te doen hoo
ren. Genoemde personen worden opgeroepen 
bij aangeteekenden br ief. Getuigen en deskun
digen zijn verplicht te verschijnen en de ge
vorderde voorlichting te verleenen. Hun wordt 
vergoeding toegelegd op den voet van het Ta
rief van Gerechtskosten in Strafzaken. Hun 
verhoor heeft plaats, in tegenwoordigheid, al
thans na oproeping van partij en. 

2. Ook kan de kantonrechter aan ieder der 
partijen de verst rekking van bepaalde, door 
bewijsstukken gestaafde gegevens nopens eigen 
inkomen en vermogen bevelen, voor zoover die 
gegevens niet reeds uit den in artikel 3, lid 4, 
genoemden staat kunnen worden geput. 

13. Ter zake van de werkzaamheden des 
kantonrechters worden aan belanghebbenden 
geen andere kosten in rekening gebracht, dan 
die, welke in artikel 4 en artikel 14, lid 2, 
zijn genoemd. De kosten worde n gedragen door 
den Staat. 

14. 1. D e schuldenaar, en iedere schuld
eischer of in artikel 1, sub 2°, genoemde be
langhebbende, die is opgeroepen overeenkom
stig artikel 6, lid 2, of artikel 10, lid 4, om 
te worden gehoord op een ingevolge deze wet 
ingediend verzoekschrift, kan binnen veertien 
dagen na den dag der door den kantonrechter 
daarop gegeven bes! iss ing, daartegen bij door 
eenen procureur in te dienen verzoekschrift 
bij de arrond issements-rechtbank in hooger be
roep komen; de griffier van het kantonge
recht zendt alle stukken en bescheiden, het 
onderzoek betreffende, op aanvraag bij de ar
rondissements-rechtbank in en vermeldt tevens, 
of tijdens de behandeling voor den kanton
rechter nog andere belanghebbenden dan die 
zijn opgeroepen overeenkomstig artike l 6, lid 
2, of artikel 10, I id 4, zij n opgekomen. 

6 
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2. De artikelen 4, 6, lid 3, 8", Tid 1, 12 en 
13 zijn van overeenkomstige toepassing. De 
arrondissements-rechtbank •beslist niet, alvo
rens degenen, die in hooger beroep kunnen 
komen, zoomede andere belanghebbenden, die 
tijdens de behandeling bij den kantonrechter 
zijn opgekomen, op een daartoe te bepalen 
dag zijn gehoord, althans behoorlijk opgeroe
pen. D oproeping geschiedt bij aangeteeken
den brief. D e arrondissements-rechtbank deelt 
hare, met redenen omkleede, besliss ingen 
schriftel ijk mede aan den kantonrechter en 
aaó degenen, die overeenkom tig den tweeden 
zin van dit lid zijn opgeroepen. 

3. Verlenging, intrekking of wijziging van 
een door de arrondissements-rechtbank gegeven 
be lissing geschiedt door den kantonrechter, 
die bij zijne beslissing de in artikel 10 ge
telde regelen in acht neemt. 

4. Tegen de be li ing in hooger beroep 
staat hoogere voorziening niet open. 

15. 1. Partijen kunnen zich niet beroepen 
op een beding, waardoor eenige bij deze wet 
aan den hypothekairen schuldenaar of schuld
eischer toegekende bevoegdheid zou worden 
uitgesloten of beperkt, ook niet wanneer zoo
danig beding is tot stand gekomen vóór de in
werkingtr ding dezer wet. 

2. Ook kan de schuldeischer niet door a f
tand van zijn recht van hypotheek de bij deze 

wet aan den hypothekairen schuldenaar toe
gekende bevoegdheid uitsluiten. 

§ 2. Van vexatoire beslagen. 

16. Een eerste hypothekaire schuldeischer 
kan, ingeval op het te zijnen behoeve verbon
den onroerend goed executoriaal beslag i ge
legd en het goed dientengevolge krachtens het 
bij artikel 1223, tweede l id, van het Burgerl ijk 
Wetboek vermelde beding is verkocht, zich bij 
met redenen omkleed verzoekschrift binnen 
acht dagen na de toewijzing, wenden tot den 
kantonrechter, binnen wiens ressort het ver
bonden onroerend goed of het grootste deel 
daarvan i gelegen, met verzoek te bepalen, 
dat de kosten van het gelegde beslag, in afwij . 
king van het bepaalde bij artikel 1185, 1 °, 
tweeden zin, en artikel 1195, 1 °, tweede zin
snede van het Burgerlijk Wetboek, niet be
voorrecht zullen zijn boven de door hypotheken 
op dat goed gedekte vorderingen. 

17. De kantonrechter willigt het verzoek in, 
indien de verzoeker aantoont, dat de opbrengst 
van het verbonden goed de daarop ru tende 
hypotheken , vermeerderd met renten en kos
ten , niet te boven is gegaan en voorts aanne
melijk maa kt, dat de beslaglegger ten tijde 
van het leggen van het beslag redelijkerwijze 
had moeten voorzien, dat de vordering, waar
voor beslag is gelegd, niet batig zou kunnen 
worden gerangschikt op de opbrengst van het 
verbonden goed. 

18. 1. De kantonrech ter bes! ist niet, al vo
rens de verzoeker en de in artikel 16 genoem
de beslagl egger zijn gehoord, a l thans behoor
lijk opgeroepen. De oproeping ge chiedt bij 
aangeteekenden brief. Artikel 12, lid 1, en ar
tikel 13 zijn van overeenkomstige toepassing. 
De kantonrechter deelt zijne, met redenen om
kleede, beslissing mede aan hen , die overeen
kom tig dit artikel zijn opgeroepen. 
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2 . . Tegen deze besli ing taat hoogere voor
iiening niet open. 

§ 3. , lotb epalingen. 
19. 1. Deze wet kan worden aangehaald 

onder den naam: risis-hypotheekaflossïngswet 
1936. 

2. Zij treedt in werking met ingang van 
den dag, na dien harer afkondiging. 

3. I s de gerechtelijke of buitengerechtelijke 
uitwinning reeds aangevangen vóór den dag 
van de inwerkingtreding deze r wet, dan kan 
de schuldenaar alsnog een verzoek indienen , 
uiterlijk binnen den termijn van veertien da
gen, sedert den dag der inwerkingtreding, be
houdens in de gevallen, waarin de uitwinning 
afgeloopen is. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 5, wordt de uitwinning geschorst ge
durende den in den vorigen zin genoemden 
termijn. 

20. Zoodra de omstandigheden toepassing 
van deze wet niet meer noodzakelijk maken, 
doch in ieder geval vóór 1 Januari 1941 , zal 
aan de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, waarbij de intrekking van 
deze wet, zoomede de overgang tot den norma
len toestand, wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Igls, den , 7den Februari 1936. 

WILHELM! A. 
De Minister van J ustitie, van Scha ik. 

s. 201. 

De Minis/Jer van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
(Uitgeg. 8 Februari 1936.) 

1. 

27 Macurt 1936. WET tot overbrenging van 
de consignatiekas voor het bewaren van 
effecten aan toonder naar de Nederland
sche Bank. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen f,e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de consignatiekas voor 
het bewaren van effecten aan toonder, bedoeld 
in de artikelen 391, 392 en 397 van het Bur
gerlijk W etboek, te doen houden door de 
Nederlandsche Bank ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De consignatiekas voor het bewaren 

van effecten aan toonder, bedoeld in de arti
kelen 391, 392, lid 2, en 397, lid 1, van het 
Burgerlijk W etboek, wordt gehouden door de 
Nederlandsche Bank. 

Indien op grond van het slot van artikel 
392, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek stor
ting van eene geld om moet plaats vinden, 
geschiedt die storting overeenkomstig de be-. 
palingen der wet van 11 Juli 1908, Staatsblad 
n°. 226. A rti kel 5 is daarbij van overeenkom
stige toepassing. 

2. Bij de inbewaargeving wordt overge]eg,: 
de rechterlijke beschikking of een authentiek 
afschrift daarvan, houdende het bevel tot de
poneering in de consignatieka . 

De effecten. welke overeenkomstig de arti
kelen 392, lid 2, of 397, lid 1, van het Bur
gerlijk W etboek in bewaring worden gegeven, 
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behooren voorzien te zijn van de bijbehoorende 
talons, coupons en dividendbewijzen. De effec
ten, welke overeenkomstig artikel 391 van het 
Burgerlijk Wetboek in bewaring worden gege
ven, behooren van diezelfde stukken voorzien 
te zijn, voorzoover die aanwezig zijn. 

De Nederlandsche Bank geeft aan den be
waargever of diens vertegenwoordiger een 
schriftel ijk bewijs van de ontvangst der effec
ten af, waarin zij verklaart deze in bewaring 
genomen te hebben krachtens de in het eerste 
lid bedoelde beschikking en waarin de effecten 
nauwkeurig worden omschreven. 

3. De bemoeiingen van de Nederlandsche 
Bank met de krachtens deze wet in bewaring 
gegeven effecten, evenals het daarvoor te be
dingen loon, worden, nadat de Directie van 
de Nederlandsche Bank is gehoord, bij alge
meenen maatregel van bestuur geregeld. Op de 
Nederlandsche Bank rust ter zake van het 
bewaren van deze fondsen de aansprakelijk
heid, die zij krachtens hare Voorwaarden van 
bewaarneming op zich neemt. 

4. Alle gelden, welke de Nederlandsche 
Bank op effecten in de consignatiekas dan wel 
op de coupons, dividendbewijzen of talons van 
die effecten int, blijven, indien zij niet geheel 
als vruchten van die effecten kunnen worden 
aangemerkt, in de consignatiekas berusten, 
behoudens de toepassing van hetgeen in de ar
tikelen 5 en 6 is bepaald. Over deze gel den 
wordt geen rente vergoed. 

Voorzoover deze gelden niet toebehooren aan 
minderjarigen of aan onder curateele gestel
den, kunnen de bewaargevers aan de Neder
landsche Bank schriftelijk opdracht , geven om 
daarmede bepaalde aan toonder luidende 
fondsen te doen aankoopen. 

Voorwover deze gelden toebehooren aan een 
minderjarige of aan een onder curateele ge
stelde, kan diens wettelijke vertegenwoordiger 
schriftelijk aan de Nederlandsche Bank op
dracht geven om daarmede te doen aankoopen 
inschrijvingen of effecten, waarin volgens het 
Burgerlijk Wetboek de aan minderjarigen of 
onder curateele gestelden toebehoorende gel
den mogen worden belegd. 

5. Behoudens de uitzonderingen in deze wet 
genoemd, worden door de ederlandsche Bank 
uit deze bewaargevingen geen effecten terug
gegeven of gelden uitbetaald, dan tegen over
legging van eene rechterlijke beschikking of 
een authentiek afschrift daarvan, houdende 
machtiging tot teruggave of uitbetaling onder 
vermelding van den persoon aan wien terug
gegeven of uitbetaald moet worden. 

De machtiging wordt verzocht aan den kan
tonrechter, die over de consignatie heeft be
slist. De rechter beschikt na verhoor van den 
voogd en den toezienden voogd dan wel den 
curator en den toezienden curat.or, alsmede 
van de in artikel 390, lid 2, van het Burger
lijk Wetboek bedoelde bloedverwanten of aan
gehuwden. De artikelen 392, lid 3, eerste zin, 
en 393 van het Burgerlijk Wetboek zijn van 
overeenkomstige toepassing. Betreft het ver
zoek teruggave aan een meerderjarig gewor
dene of aan iemand wiens curateele is ge
eindigd, dan wel aan een voogd of curator, 
wiens beheer als zoodanig is geëindigd en 
die aan zijne verplichtingen heeft voldaan, 
dan blijft het verhoor van bloedverwanten en 
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aangehuwden achterwege. 
De machtiging wordt gegeven, wanneer de 

reden voor de bewaring in de consignatiekas 
vervallen is, en voorts, wanneer de afgifte of 
betaling in het belang kan worden geacht 
van den bewaargever en niet in strijd met 
dat van den minderjarige of van den onder 
curateele gestelde. Bij de machtiging kan de 
afgifte of uitbetaling afhankelijk worden ge
steld van bewaargeving in de cons ignatiekas 
van andere bepaal de effecten. 

Als teruggave wordt niet aangemerkt het 
lichten van stukken uit de bewaargeving ter 
incasseering, verw isseling, converteering, in
levering en dergelijke handelingen door be
middeling van de Nederlandsche Bank. 

6. De Nederlandsche Bank kan, ondanks 
het bepaalde in het vorige artikel, ook zonder 
daartoe bij rechterlijke beschikking te zijn ge
machtigd, effecten, krachtens deze wet in be
waring gegeven door een bewaargever bedoeld 
in de artikelen 392 of 397 van het Burgerlijk 
Wetboek, aan dezen op zijn verzoek terug, 
geven, mits die effecten tegelijkertijd ver
vangen worden door een op het tijdstip der 
terugneming gelijkwaardig bedrag aan effec
ten, ten genoegen van de Nederlandsche Bank. 

7. In alle gevallen, waarin ten opzichte van 
een in bewaring gegeven fonds de eigenaar 
gesteld wordt voor eene keuze, of waarin zijne 
toestemming gevraagd wordt voor eene hande
ling die wijziging brengt in de waarde, den 
aard of den rentevoet van het fonds , kunnen 
de Nederlandsche Bank en de bewaargever in 
onderling overleg beslissen en verricht de Ne
derlandsche Bank de handelingen, die hier
van het gevolg zijn. 

Leidt dit overleg niet tot overeenstemming 
of wenscht de Nederlandsche Bank tot eene 
beslissing niet mede te werken, dan beslist, op 
verzoek van den bewaargever, de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde kantonrechter zonder hoogere 
voorziening, waarna het slot van het vorige 
lid toepasselijk is. 

8. Een voorkeursrecht, voortspruitende uit 
het bezit van een der krachtens deze wet in 
bewaring gegeven stukken, maakt de Neder
landsche Bank te gelde. 

De bewaargever, bedoeld in artikel 392 of 
artikel 397 van het Burgerl ijk Wetboek, z;.l 
echter bevoegd zijn de bewijzen tot uitoefening 
van het voorkeursrecht uit de bewaarneming 
terug te nemen, indien hij , uiterlijk op den 
derden dag vóór dien waarop het voorkeurs
recht vervalt of met goedvinden van de Ne
derlandsche Bank op een later tijdstip, eene 
beschikking van den in artikel 5, lid 2, be
doelden kantonrechter overlegt, houdende toe-, 
stemming tot afgifte van het stuk, waai'mede 
het voorkeursrecht wordt uitgeoefend. De kan
tonrechter beslist zonder hoogere voorziening. 

9. Het Rijk waarborgt jegens den bewaar
gever en dengene te wiens behoeve de inbe
waargeving is geschied de nakoming door de 
Nederlandsche Bank van hare verplichtingen. 
Het Rijk kan ter afwijzing van aansprakelijk
heid geen beroep doen op van het gemeene 
recht afwijkende bepalingen door de Neder, 
landsche Bank gesteld in hare bij artikel 3 
bedoelde voorwaarden. 

Indien op grond van het vorige lid het Rijk: 
aan belanghebbenden schade vergoedt, treedt 



1936 

het van rechtswege in de rechten en rechts
vorderingen, welke die belanghebbenden je
gens de Nederlandsche Bank zouden hebben 
kunnen doen gelden. 

10. De bij het in werking treden van deze 
wet in de cons ignatiekas aanwez ige waarden 
worden door de beheerders zoo spoedig moge
lijk , in overleg met de N ederlandsche Bank, 
aan deze overgedragen. 

De ederl andsche Bank geeft een bewijs 
in drievoud af als bedoeld is in artikel 2, 
1 aatste lid, waarvan één exemplaar bestemd 
is voor den bewaargever en één voor ieder 
der be ide ambtenaren, onder wier toezicht de 
bewaring tot dusver plaats heeft gehad. 

ll. Wij behouden Ons voor om al wat tot 
de uitvoering dezer wet behoort, in verband 
met vorenstaande bepalingen, te regelen of le 
doen regelen. 

12. De wet van 26 Mei 1841, Staatsblad n°. 
14, vervalt. 

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

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ust'itie, v a n S c h a i k. 

s. 202. 

De Minisier van Financiën, 0 ud . 
(Uitg eg. 7 April 1936.) 

23 April 1936. WET tot wettelijke regeling 
van de overeenkomst van koop en verkoop 
op afbetaling. 

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

dat het wenschelij k is de overeenkomst van 
koop en verkoop op afbeta ling bij de wet te 
i-egelen; 

Zoo is het, dat ,Vij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1576 van het Burgerlij k 

W etboek verval t. 
Art. II. Aan het e inde van den vijfden 

t itel van het derde boek van het Burgerlijk 
Wetboek wordt toegevoegd eene nieuwe afdee-
1 ing : 

,,ZESDE AFDEELTNG. 

Van koop en verkoop op afbetaling. 

§ l. Van koop en vetrkoop op afb etaling 
in het algemeen.. 

Art. 1576. Koop en verkoop op afbetaling 
is de koop en verkoop, waarbij partijen over
eenkomen, dat de koopprijs wordt betaald in 
termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, 
nadat de verkochte zaak aan den kooper is 
overgedragen, al dan niet in e igendom. 

Alle ovei·eenkomsten, welke dezelfde strek
king hebben, onder welken vorm of welke be
naming ook aangegaan, worden a ls koop en 
verkoop op afbetaling aange erkt. 

Koop en verkoop op afbetaling in den zin 
der wet zijn niet de overeenkomsten, welke 
betrekking hebben op onroerende zaken of op 
schepen, die kunnen worden ingeschreven in 
een der registers, bedoeld in artikel 314 van 
het Wetboek van Koophandel. 

A 1't . 1576a. Van de bepa lingen dezer afdee-
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ling mag slechts worden afgeweken, ind ien 
en voor zoover dit daaruit blijkt. 

Art. 1576b. Bedingen, waarbij of krachtens 
welke den schuldenaar, voor het geval hij 
een ige verplichting uit de overeen komst niet 
vervult, de betaling van zekere som a ls schade
vergoed ing of eenige straf wordt of kan wor
den opgelegd, kunnen alleen bij schriftelijk 
aangegane overeenkomst worden gemaakt. 

Indien de overeengekomen of opgelegde 
schadevergoeding of straf den rechter boven
matig voorkomt, kan deze haa r, ten aanzien 
van het hem voorgelegde geval, verminderen 
of opheffen . 

Art. 1576c. Vervroegde opeischbaarheid, als 
straf wegens na! atighe id van den kooper in het 
betalen van termijnen, kan a lleen bedongen 
worden voor het geval de achterstand be
draagt, ten aanzien van één termijn tenminste 
een tiende, of ten aanzien van meer termijnen 
gezamenlijk tenminste een tw intigste deel van 
den geheelen koopprijs. 

Onder geheelen koopprij s wordt verstaan de 
som van alle betal ingen, waartoe de kooper 
bij regelmatige nakoming van de overeen
komst gehouden is. 

Het tweede Jid van artikel 1576b is hier 
niet van toepass ing. 

A1·t. 1576d. Op eenig beding, a ls bedoeld 
in de voorafgaande twee artikelen, kan wegens 
niet tijdige nakoming beroep a ll een worden 
gedaan, indien de schuldenaar, na in gebreke 
te zijn gesteld, nalat ig blijft om zijne verplieh
tingen na te komen. 

A,rt . 1576e. De kooper is steeds bevoegd tot 
vervroegde betaling van één of meer eerst
volgende termijnen van den koopprij s. 

In geval van vervroegde betaling ineens van 
het geheele nog verschuldigde bedrag heeft h ij 
recht op een aftrek, berekend naar vijf ten 
honderd 's jaars over eiken daarbij vervroegd 
betaalden termijn. 

Van de bepalingen van d it artikel kan ten 
voordeele van den koope1· door partijen wor
den a fgeweken. 

Art. 1576f. Overdracht, inpandgevi ng of 
elke andere handeling, waardoor de kooper 
aan den verkooper of aan een derde eenig 
recht toekent op zijn loon, pens ioen of andere 
periodieke inkomsten wegens arbeidsovereen
komst, kan ter zake van koop en verkoop op 
afbetaling, behalve voor opeischbare verplich
t ingen, a ll een gesch ieden voor betalingen, 
waartoe de kooper bij regelmatige nakoming 
van de overeenkomst zal gehouden zij n, en 
voor de kosten. 

De handeling heeft alsdan geene werking 
dan naar gelang bedoelde termijnen verschij 
nen overeenkomstig een bij schriftelijke over
eenkomst vastgelegd plan van regelmatige af
betaling of naar gelang er kosten vallen, tel
kens tot het beloop daarvan. 

Bovendien is vereischt, da t de kooper, na in 
gebreke te zijn gesteld, nalatig is gebleven. 
Alleen de termijnen en kosten, waarover de 
ingebrekestelling is geschied, en die, welke 
daarna verschij nen, komen in aanmerking bij 
het bepalen van bedoelde werking. 

T en aanzien van hem, die de uitkeering 
wegens arbeidsovereenkomst verschuldigd is, 
heeft de handeling geen gevolg, alvorens de 
ingebrekestelling van den kooper en het plan 
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van regelmatige afbetaling met opgave van 
hetgeen daarop voldaan is en van de gevor
derde kosten schriftelijk te zijner kennis zijn 
gebracht, dan wel schriftelijk door hem zijn 
erkend. Betalingen, dienovereenkomstig te 
goeder trouw door hem gedaan, bevrijden hem 
tegenover den kooper . 

A1·t . 1576g. Volmacht tot invordering van 
loon, pensioen of andere periodieke vorderin
gen ter zake van eene arbeidsovereenkomst, 
onder wel ken vorm of welke benaming ook, 
door den kooper ve rl eend, is steeds herroepe
lijk . 

§ 2. Van himrkoop. 

Art. 1576h. Huurkoop is de koop en ver
koop op afbetaling, waarbij partijen overeen
komen, dat de verkochte zaak niet door enkele 
overdracht in e igendom van den kooper over
gaat. 

Alle overeenkomsten, welke dezelfde strek
king hebben, hetzij als huur en verhuur, hetzij 
onder anderen vorm of andere benaming aan
gegaan, worden a ls huurkoop aangemerkt. 

Onder huurkoop is begrepen de overeen
komst, waarbij ter zake van een koop en ve1·
koop een derde, die den e igendom der zaak 
verwerft, aan den kooper crediet verleent des 
dat het geheel van handelingen de strekking 
van huurkoop erlangt. 

A,·t. 1576i. Huurkoop wordt aangegaan bij 
authentieke of onderhandsche a kte, welke vol
doet aan de bepalingen van artikel 1576j. 

Hetzelfde geldt voor overeenkomsten, welke 
bestaande overeenkomsten zoodanig wijzigen 
of aanvu ll en, dat daardoor huurkoop zou ont
staan. 

Wordt de overeenkomst aangegaan bij on
derhandsche akte, dan moet deze, zoo de koo
per dit verlangt, in dubbel worden opgemaakt. 

Het dubbel , of zoo dit niet is opgemaakt, 
een aüthentiek of door den verkooper onder
teekend afschrift, wordt zoo spoedig mogelijk 
na het si uiten van de overeenkomst door den 
verkooper aan den kooper verstrekt. 

Verder afschrift kan de kooper te allen tijde 
tegen betaling van de kosten vorderen. 

Art. 1576j. De akte van huurkoop moet 
duidelijk vermelden den gehee len koopprijs, 
als bedoeld in artikel 1576c, h et plan van 
regelmatige afbetaling, als bedoeld in artikel 
1576/, en de bedingen betreffende voorbehoud 
en overgang van eigendom. 

In de gevallen , bedoeld in het tweede en 
het derde lid van artike l 1576h, treden de 
overeenkomstige gegevens hiervoor in de 
plaats. 

Ontbreekt eene akte, welke vol doet aan ge
noemde voorwaarden, clan geldt de overeen
komst niet als huurkoop, doch wordt de koop 
en verkoop op afbetaling geacht te zijn ge
sloten zonder beding, dat de verkochte zaak 
niet door enkele overdracht aan den kooper 
overgaat. 

Art. 1576k. Ter zake van huurkoop kan de 
kooper geene a ndere woon pi aats kiezen cl an 
zijne werkelijke woonplaats of de plaats, waar 
hij zijn bedrijf, filiaal of bijkantoor heeft, be
halve voor het geval hij te eeniger tijd mocht 
wonen buiten de gemeente, waar hij bij het 
aangaan der overeenkomst woonachtig was, of 
hij geene bekende woonplaats noch bekend 
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verblijf in Nederland mocht hebben. 
Art. 1576/. De verkooper draagt de in huur

koop verkochte zaak aan den kooper over en 
is verplicht hem ter zake van het rustig en 
vreedzaam genot en van de verborgen gebre
ken te vrijwaren. De bepalingen van de tweede 
afdeeling van dezen titel vinden hierop over
eenkomstige toepassing, ook ten aanzien van 
de vrijheid van partijen om daarvan a f te 
wijken. 

Vervreemding door den verkooper van de 
in huurkoop overgedragen zaak werkt niet ten 
nadeele van den huurkooper. 

A,·t . 1576m. De kooper heeft van de zaak, 
die hij krachtens huurkoop onder zich heeft, 
het genot, ook voordat hij den eigendom daar
van verkrijgt. 

Hij mag de zaak gebru iken overeenkomstig 
hare bestemming. 

Hare gedaante of inrichting mag hij niet 
veranderen, noch de zaak verhuren of zijn 
genot aan anderen afstaan. 

Hij is aansprakelijk voor alle schaden, welke 
de zaak lijdt tijdens zijn genot. Voor haar 
onderhoud en bewaring draagt hij zorg als 
een goed huisvader. 

Van deze bepalingen kan bij overeenkomst 
worden afgeweken. 

Art. 1576n . De vruchten, welke de zaak 
t ijdens het genot oplevert, behooren den koo
per toe. Voorzoover bij de akte van huurkoop 
hiervan is afgeweken, heeft de kooper niette
min het genot der vruchten, indien niet anders 
is overeengekomen. 

De burgerlijke vruchten worden, voor zoover 
niet anders is overeengekomen, ge rekend van 
dag tot dag verkregen te worden en den koo
per toe te behooren, naarmate zijn genot duurt, 
welk ook het tijdstip moge wezen, waarop de
ze lve betaalbaar zijn. 

De verplichting tot teruggave van de in 
huurkoop overgedragen zaak omvat die tot 
teruggave van de vruchten, welke den ver
kooper toebehooren. 

Art. 15760. Het recht van terughouding be
treffende eene zaak, welke hij, tegen wien dit 
recht mocht gel den, in huurkoop heeft, kan 
ook tegen den verkooper worden ingernepen, 
tenzij de gerechtigde bij de behandeling, waar
uit zijn recht ontstond, den kooper niet te goe
der trouw als e igenaar mocht beschouwen. 

A,·t. 1576p. De e igendom van eene in huur
koop overgedragen zaak gaat, gel ijk anders 
door levering, aan den kooper over door be
taling van het geheele, ter zake van den huur
koop verschuldigde, bedrag of door eerdere 
vervulling van andere voorwaarden, di enaan
gaande overeengekomen. 

Hiervan kan worden afgeweken bij het aan
gaan van eene nieuwe schuld, tot zekerheid 
daarvan. 

Art. 1576q. Ontbinding van huurkoop, of 
teruggave van eene in huurkoop gehouden 
zaak krachtens daartoe gemaakt beding, kan, 
wegens niet tijdige nakoming door den kooper 
van zijne verplichtingen, niet worden inge
roepen of gevorderd. tenzij de kooper, na in 
gebreke te zijn gesteld , nalatig blijft om zijne 
verplichtingen na te komen. 

A,·t. 1576r. Wanneer de verkooper ontbin
ding van de overeenkomst of teruggave van 
de in huurkoop overgedragen zaak kan vo r-
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deren, zal hij, indien er redelijk belang be
staat bij onverwijlde voorziening, een rechter
lijk bevel tot teruggave bij voorraad kunnen 
verkrijgen. 

Art. 1576s. Indien, wegen het niet nako
men door den kooper van zijne verpl ichtingen, 
de in huurkoop overgedragen zaak krachtens 
daartoe gemaakt beding wordt teruggenomen, 
heeft dit ontbinding van de overeenkomst tot 
gevolg, tenzij tusschen partijen anders overeen
gekomen is. 

Art. 1576t. Indien bij ontbinding van de 
overeenkomst wegens het niet nakomen door 
den kooper van zijne verplichtingen de ver
kooper in beteren vermogenstoestand zou ge
raken dan bij het in stand blijven van de 
overeenkomst, vindt volledige verrekening 
plaats. 

Art. 1576u. Indien bij ontbinding der over
eenkomst de kooper recht mocht hebben op 
eeni ge terugbetal ing, kan hij door den rechter 
worden gemachtigd de zaak, die hij terug 
moet geven, onder zich te houden, totdat het 
hem verschuldigde wordt betaald of de ver
kooper daarvoor voldoende zekerheid heeft 
gesteld. 

Art. 1576v. Indien wegens niet betaling van 
verschenen termijnen de in huurkoop overge
dragen zaak is teruggenomen zonder vooraf
gaande rechterlijke tusschenkomst, kan de koo
per gedurende veertien dagen na de terng
neming de zaak inlossen, door betaling van de 
verschenen te rmijnen en de verschu ld igde 
rente, boeten en kosten. 

Mocht de overeenkomst zijn ontbonden, dan 
wordt dit door de inlossing ongedaan gemaakt. 

Bij herhaling van het in het eerste lid ge
noemde geval heeft de kooper het recht van 
inlossing a lleen onder volled ige betaling. 

Aan de vordering tot inloss ing, anders dan 
onder voll edige betaling, behoeft de verkoo
per n iet te voldoen, indien omstandigheden 
aanwezig zijn, die tot toepassing van artikel 
1576,· aanleiding zonden geven. 

Van de bepalingen van dit artikel kan ten 
voordeele van den kooper door partijen wor
den afgeweken. 

Art. 157 6w. In het vonnis, waarbij de ver
p i ichting tot teruggave van eene in huurkoop 
overgedragen zaak wordt vastgesteld of de 
overeenkomst wordt ontbonden, kan een bevel 
tot teruggave worden opgenomen. 

Di t bevel , gelijk ook dat tot teruggave bij 
voorraad, wordt ten uitvoer gelegd op de wijze 
bepaald in de vierde afdeeling van den twee
den t itel van het tweede boek van het Wet
boek van Burgerlijke R egtsvordering. 

Art. 1576x. Bij het vonnis, dat bevel tot 
teruggave uit kracht van huurkoop inhoudt, 
kan de geldswaarde der terug te geven zaak 
worden vastgesteld. 

I n dat geval kan de tenuitvoerlegging ook 
door uitwinning geschieden." 

Art. III. N a artikel 162 van het Burgerl ijk 
Wetboek wordt ingevoegd een nieuw artikel: 

" A rt. 162a. De m a n, die met zijne vrouw 
eene gemeenschappelijke huishouding heeft , 
kan ten aanzien van zaken, welke kennelijk de 
behoeften der huishouding betreffen, geen 
huurkoop aangaan zonder schr iftelij ke toestem
ming van zij ne vrouw of hare medewerking 
tot de akte . 
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De artikelen 167 en 169 v inden overeenkom
stige toepassing." 

Art. IV. Aan artikel 164 van het Burger
lijk Wetboek wordt toegevoegd een tweede lid: 

,,Deze bepaling is niet toepasse lijk ten op
zigte van huurkoop, aangegaan door de vrouw, 
die met haren man eene g meenschappelijke 
huishouding heeft." 

Art. V. In artikel 1186 van het Burgerl ijk 
Wetboek wordt tusschen het eerste en het 
tweede lid ingevoegd een nieuw lid : 

" Zoo echter de huurder goederen onder 
zich heeft krachtens huurkoop, zal de ver
huurder tegenover den verkooper zijn voorregt 
daarop niet kunnen doen gelden, indien de 
huurkoop betreft zaden of gereedschappen, 
dan wel ind ien bewezen wordt, dat de ver
huurder van den huurkoop kennis droeg." 

A rt. VI. Aan het slot van artikel 39 der 
Wet op de regterlijke organisatie en het beleid 
der justitie wordt de punt vervangen door een 
komma-punt. 'foegevoegd wordt een nieuw 
nummer: 

,,4°. Van alle regt.svorderingen betrekke
lijk tot eenen huurkoop, met inbegr ip van die 
tot ontbinding en die tot teruggave der in 
huurkoop overgedragen zaak, in welke laatst
genoemde gevallen a ls beloop dier vorderingen 
wordt aangemerkt het bedrag van den ge
heelen koopprijs." 

Art. VII. Aan het einde van den tweeden 
t itel van het eerste boek van het Wetboek 
van Burgerlijke Regtsvorder ing wordt inge
voegd eene nieuwe a fdeel i ng : 

,,DERDE AFDEELING. 

-Van de wijze van procedeeren in zaken 
betre k kelijk tot eenen huu,·koop. 

Art. 125g. De behandeling van zaken be
trekkelijk tot eenen huurkoop geschiedt over
eenkomstig de gewone rege len, voor zoover 
daarvan niet bij de navolgende artikelen of 
elders is afgeweken . 

Art. 125h. De e ischende partij zal te harer 
keuze ter griff ie van het kantongeregt binnen 
welks regtsgebied de wederpa rtij woonachti g 
is, haar bedrij f gevestigd heeft, woonplaats 
heeft gekozen of de verkochte zaak aan den 
kooper is overgedragen, indienen een verzoek
schrift op ongezegeld papier, waarbij den 
kantonregter verzocht wordt eenen dag te be
palen, waarop de zaak ter teregtzitting zal 
worden behandeld . 

Bij gebreke van eenen door het vorig lid 
aangewezen regter, wordt het verzoekschrift 
ingediend ter gr iffie van het kantongeregt 
binnen welks regtsgeb ied de eischer woonach
tig is , zijn bedrij f gevestigd heeft of woon
pi aats heeft gekozen. 

Het verzoekschrift bevat eene opgave van 
den naam, de voornamen en de woonplaats 
des verzoekers, van den naam en de woon
plaats der wederpartij , mitsgaders eene mede
deeling van de vordering en van de gronden, 
waarop deze steunt. 

Daarbij worden gevoegd zoovele a fschriften 
a ls er wederpartijen bij de zaak betrokken zijn. 

Art. 126i. H et bepaalde bij de artikelen 
125c en 125d vindt overeenkomstige toepas
sing. 
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A.rt. , 125j. De verkooper, die een bevel tot 
teruggave bij voorraad van eene in huurkoor, 
overgedragen zaak verlangt, wendt zICh b1J 
met , nedenen omkleed verzoeksch1·ift tot den 
kantonregter. 

D eze zal de teruggave bevelen, indien hem 
de gegrondheid van het verzoek aannemelijk 
wordt '. gemaakt. 

Al:vorens te beschikken, kan de regter den 
koopel' hooren . 

Bij het bevelschrift· kan de regter bevelen, 
dat bij de tenu itvoerlegging tot een door hem 
·te bepalen bedrag zekerheid zal wórden ge
steld voor de daardoor te veroorzaken kosten, 
schaden en interessen. 

De bevolen zekerheid wordt aangeboden bij 
de beteekening van het bevelschri ft, welke aan 
de tenuitvoerlegging voorafgaat. · 
, Tegen de beschikking van den kantomegter 
staat hooger beroep open, indi en de geheele 
koopprijs meer dan vijftig gulden beloopt. Het
zelve moet worde n ingesteld door den ve rkoo
per binnen veertien dagen na de dagteekening 
de r beschi kking en door den kooper bmnen 
veertien dagen na de beteekeni ng va.n het ver
leend bevel. 

D e be chikking, waarbij het , bevel wordt 
verleend, kan worden verklaard uitvoerbaar 
bij voorraad, niettegenstaande hooger beroep, 
zelfs op de minuut. 
•. B innen .acht dagen na het verleend 'bevel 
zal de verkooper de vordering tot ontbinding 
der overeenkomst · da n wel tot teruggave der 
zaa k of bevestiging der teruggave bij voorraad 
moeten aanhangig m a ken. B ij gebreke van 
di e n, alsmede bij afwijzing -der vordering, zal 
de verkooper, die het bevel mocht hebben ten
uitvoergelegd, gehouden zij n den kooper des
wege schadeloos te stell en en de vroegeren 
toestand te herstellen." 

Art. VIII. Aan het e inde van den tweeden 
titel van het tweede boek van het W etboek 
van Burgerlijke Regtsvorder ing wordt inge
voegd eene nieuwe afdeel i ng : 

,,VIERDE A f 'D EELIN4' . 

Van de tenuit ·voerlegging van bevel en in 
· zaken van huuri"Oop. 

A1·1.· 490a. De ten ui tvoe rl egging van von
nissen ·en beschikkingen houdende beve.l tot 
teruggave van in huurkoop overgedral!'en 
zaken heeft niet plaats, dan na beteekenmg 
d aarvan en na bevel om binnen twee dagen 
aan den inhoud te voldoen . · 
D eze -termjjn behoeft niet in acht genomen te 
worden ten aanzien van het bevel tot terug
gave bij voorraad, bedoeld in artikeJ 1251: 

Art. 490b . . De , tenu itvoerleggmg · gesch iedt 
doordien de deurwaacder de zaak onder zich 
neemt en vervol gens aan de n in het vonn is of 
de beschikking aangewezen geregtigde over-
geeft. •. . 

De . deurwaarder m aakt h ierom trent onver-
wijld proces-verbaal op. . .. . 

De arti kelen 439, derde, v ierde en viJfde lid , 
440 tweede en derde lid, 443 , 444, 444a, 444b 
en 45 3 vinden overeenkomstige toepassing. 

A,·t: 490c. Indien de deurwaarder bevindt, 
dat de zaak reeds te voren ·is in bes lag geno-
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men, kan deze tenuitvoerlegging geen voort
gang hebben. 

A rt . 490d. , Bevindt de zaak zich onder 
eenen derde, d ie niet te goeder trouw zich 
tegen eene vordering van den kooper tot a f
gifte zou kunnen verzetten, dan •kan. de ten
uitvoerlegging tegen dien derde geschieden op 
dezelfde wij ze als in artikel 490b is bepaald. 

Door deze tenui tvoerlegging wordt de derde 
deswege jegens den kooper bevrijd ." 

Art. IX. In a r t ikel 13, zevende lid, van 
het Tarief van justitie-kosten en salarissen in 
burgei:lijke zaken wordt het bepaal de onder 
nummer 2°. vervangen door: 

,,In zaken, voor het kantongerncht di enende, 
betre kkelijk tot eene aannem ing Va n werk 
waarvan de kantonrech ter zonder hooger be
roep kennis neemt, tot eene arbe idsovereen
komst, tot eene collect ieve arbeidsovereen 
komst of tot een huu rkoop, zijn geene griffie
rechten verschuldi gd vóór de behandeling ter 
terechtzitting. 

W anneer de kantonrechter, op het verzoek 
tot bepal ing van den dag der behandeling be
schikkende, uitwijst, d a t het geschi l niet be
treft eene zaak a ls in het vorig lid van di t 
a rtikel genoemd, zoo zijn niettemin geene 
g riffierechten verschuldigd. 

Geen gri ffierecht is verschuldigd ter zake 
van het verzoekschr ift genoemd in a rt. 125j 
van het W etboe k van Burgerl ijke R echtsvor 
dering. " 

Art. X. In de F a illi ssementswet wordt inge
voegd na a rtikel 38 een nieuw artike l : 

,,Art. 38a. Indi en de gefa ill eerde huurkoo
per is, kan zoowel de curator a ls de verkooper 
den huurkoop ontbonde n verk laren . 

D eze ontbinding heeft deze lfde gevolgen als 
ontbinding der overeenkomst wegens het niet 
nakomen door den kooper va n zijne verplich
tingen. 

De verkooper kan voor het hem verschu ld ig
de bedrag a ls concurrent schu lde ischer opko
men." 

A rt. XI. A an het slot van het eerste lid 
van artikel 232 der F a ill issementswet wordt 
de p unt vervangen door een komma-punt. Toe
gevoegd wordt een nieuw nummer: 

,,3°. van termijnen van huurkoop.'' 
Art. XII. Na artike l 237 der F a illisse

mentswet wordt ingevoegd: 
,,Art. 237a. Zoodra de surséance een aan

vang heeft genomen , kan zoowel de schulde
naar, die huurkooper is, a ls de verkooper den 
huurkoop ontbonden ve rkl a r en. 

D eze ontbinding heeft dezelfde gevolgen als 
ontbinding der overeen komst wegens het niet 
nakomen door de n kooper van zijne verplich
tingen. 

D e verkooper kan voor het hem verschuldig
de bedrag opkome n op den voet als in artikel 
233 bepaald ." 

A rt. XIII. Aan artikel 37 nummer 1 °. der 
Zegelwet 1917 wordt toegevoegd een nieuwe 
zin: 

"Elke termij n van een huu rkoop wordt a ls 
eene afzonderlij ke vorder ing aangemerkt." 

Art. XIV. Aan het einde van hoofdstuk 
VII der Zegelwet 1917 wordt ingevoegd een 
nieuw hoo fdstuk : 
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,,HOOFDSTUK Yll A. 

ran het zegelrecht van de bewijzen ·van 
h-uurkonp. 

A,·t. 59a. De door of namens verkooper en 
kooper of een van beiden onderteekende on
derhandsche stukken, onverschi lli g in welken 
vorm opgemaakt, al ware het in dien van be
richten of brieven, houdende erkenning van 
huurkoop, zijn onderworpen aan een zegel
recht van tien cent van iedere f 250 van den 
geheelen koopprij s. 

Voor de berekening van het zegelrecht wordt 
de geheele koopprijs opwaarts afgerond tot 
f 250 of veelvouden daarvan ; het bedraagt ten 
minste f 0.10 en ten hoogste f 0.50. 

Onder geheel en koopprijs wordt verstaan de 
som van al le betalingen, waartoe de kooper 
gehouden is bij regelmatige nakoming van de 
overeen komst. 

Art. 59b. Geenerlei zegel recht is verschu), 
digd: 

a" voor het voor den kooper be temde exem
plaar , indien het stuk in meer exemplaren 
wordt opgemaakt, mits dit exemplaar de door 
den verkooper geteekende verk laring inhoudt, 
dat het oorspronkelijk stuk behoorlijk gezegeld 
is· 

b. voor het voor den kooper bestemde door 
den verkooper onderteekende afschrift van het 
stuk, mits dit afschrift de door den verkooper 
geteekende verklaring inhoudt, dat het 001·

spronkel ijk tuk behoorl ijk gezegeld is ; 
r . voor het voor ieder der partij en bestemde 

afschrift van of uittreksel uit eene notariëele 
akte van huurkoop; 

cl. voor de akten houdende erkenning van 
vervanging van eene in huurkoop overgedra
gen zaak. 

Hij die eene verklaring, a ls onder letter a 
of letter b bedoeld, in strijd met de waarheid 
onderteekent, beloopt eene boete van duizend 
gulden. 

Art. 59c. H et zegel recht van de in dit 
hoofdstuk bedoelde stukken moet worr!en vol
daan door deze te stell en op gezege ld papier 
van wege het Rijk uitgegeven, of op buiten
gewoon gezegeld papier, of door gebrnik van 
plakzegel. 

Is het recht n iet tot het in artikel 59a ge
noemde bedrag voldaan, dan wordt eene boete 
van honderd gu lden verbeurd, welke komt ten 
laste van den verkooper, als het stuk door 
beide partijen is onderteekend. en ten laste 
van den onderteekenaar, indien het stuk slechts 
door een der partijen is onderteekend. 

A.rt. 59d. Behoudens beding van het tegen
deel is het zegelrecht van de in dit hoofdstuk 
bedoelde stukken verschu ldi gd door de koo
pers door of namens wie zij zijn onderteekend. 
Zijn de stu kken a ll een door of namens de ver
koopers onderteekend, clan is het zegel recht te 
hunnen Jaste ." 

Art. XV. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepal en tijdstip. 

Zij geldt niet ten aanzien van overeen kom
sten van huurkoop en van andere overeenkom
sten van koop en verkoop op a fbetaling, welke 
vóór hare inwerkingtreding zij n aangegaan. 

Lasten en bevelen , enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten April 
1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van J ustitie, v a n Sch a i k. 

s. 240. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H. G e I i s s e n. 
De Minisber van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. l M ei 1936.) 

30 Januari 1936. BESLUIT tot nadere her
ziening en aanvull ing van het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1903, Staatsblad 
n°. 80, tot uitvoering van eenige bepalin
gen der Beroepswet. 

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

Justitie van 5 Ootober 1935, Afdeeling 2 
A/A.S., n°. 807; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 26 Februari 1903, Staatsblad n°. 
80, tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur , als bedoeld bij de artikelen 
39, 57 en 118 der Beroepswet en tot regeling 
der vergoeding voor reis- en verblijfkosten van 
leden-commissarissen en van ambtenaren, die 
zich krachtens d ie wet voor plaatselijk onder
zoek naar elders moeten begeven, laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 21 Februa ri 1933, 
Staatsblad n°. 55, nader te herz ien en aan te 
vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advie van 12 
November 1935 , n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 J anuari 1936. Af
deeling 2 A/A.S., 11°. 847; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons bovenvermeld besluit wor

den de navolgende wijzig ingen en aanvullingen 
gebracht: 

I. In den aanhef worden de woorden " Gelet 
op de artikelen 39, 57 en 118 der Beroepswet" 
tot en met "moeten begeven;" gelezen: ,,Ge
let op de artikelen 39, 57, 96, 118, 121 en 123 
der Beroepswet; ". 

II. In artikel 1, eerste Jid , wordt het 
woord "Griffier" vervangen door : ,, voorzitter" 
en vervallen onder a de woorden ,, , gedeelten 
van dagen voor geheele dagen gerekend". In 
artikel 10 wordt het woord "griffie'r" ver
vangen door: ,,voorzitter". 

III. Aan artikel 2 wordt een nieuw zesde 
I id toegevoegd, 1 ui den de: 

.,Het bepaalde in het eerste I id omtrent ver
goeding voor reiskosten, verblijfkosten en tijd
verzu im is van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van gele iders a ls bedoeld in het derde 
lid van artikel 57 der Beroepswet. wannPer de
gene, di e met de begrooting i belast, bes li st, 
dat het geleide noodzakelijk was." 

IV. De artikelen 6 en 6bis vervallen. 
V . In artikel 7 worden de woorden "voor 

andere dan" gelezen: ,.anders dan voor" en 
wordt voor "f 3'' gelezen: ,,f 5" . 

VI. In artikel 9 wordt voor "de artikelen 
1 en 2" gelezen: ,,de artikelen 1 en 2 van dit 
beslui t en in artikel 57, vijfde lid , der Be
roepswet" en wordt voor "artike l 4" gelezen: 
,,de arti kelen 8 en 16 van dit besluit". 

In a rtikel 11 wordt voor " dringende kosten 
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aangewezen in artikel 2," gelezen: ,,overige 
dringende kosten". 

VII. Na artikel 15 worden ingevoegd twee 
nieuwe artikelen, luidende: 

" Art. 16. De door het bestuur der inrichting 
voor verpleging of genezing bestemd opge
maakte declaratiën van de kosten, bedoeld in 
artikel 57, vierde lid, der Beroepswet, worden 
aan den voet begroot door dengene, op wiens 
last die kosten zijn gemaakt. Indien degene, 
op wiens last de kosten zijn gemaakt, handelde 
krachtens eene machtiging als bedoeld in ar
tikel 96, eerste lid, onder b, der Beroepswet, 
wordt daarvan in de begrooting melding ge
maakt. 

De reden van afwijzing of van verminde1·ing 
van berekende kosten wordt op de declaratie 
aangeteekend. 

Art. 17. In geval van toepassing van het 
bepaalde in artikel 96, eerste lid, onder b, 
3° ., der Beroepswet wordt in acht genomen: 

a. dat het verblijf in eene inrichting voor 
verpleging of genezing bestemd nimmer van 
langer duur mag zijn dan ten dienste van het 
onderzoek bepaald noodzakel ijk is; 

b. dat de keuze van de inrichting, waar de 
observatie zal plaats hebben, niet tot noode
looze kosten mag leiden ; 

c. dat de opneming steeds ge ch iedt in de 
laagste klasse der inrichting. 

Over den tijd, dat de door een ongeval ge
troffene ter ob ervatie in eene inrichting voor 
verpleging of genezing bestemd verblijft, heeft 
hij geen aanspraak op vergoeding voor ver
bi ij fkosten." 

VIII. Artikel lóbis wordt genummerd 18. 
2. In Ons besluit van 27 December 1932, 

Staatsblad n°. 647, t-0t vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in de artikelen 21, 22, 23, 31 en 32 van de 
Ambtenarenwet 1929, wordt de volgende wijzi
g ing gebracht: 

De eerste volzin van artikel 1 wordt gelezen: 
,.De bepalingen van Ons besluit van 26 Fe
bruari 1903, Staatsblad n°. 80, gelijk dit sinds
dien is gewijzigd, zijn met uitzondering van de 
artikelen 2, vierde en zesde lid, 16 en 17 mede 
van toepassing met betrekking tot de recht
spraak, uitgeoefend door de ambtenarengerech
ten en den Centralen Raad van Beroep, recht
sprekend in ambtenarenzaken." 

3. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de artikelen VI en XV der wet van 22 
Juli 1935, Staatsblad n°. 421, houdende wij
ziging van de Beroepswet. 

4. De tekst van Ons in den aanhef dezes 
genoemd besluit wordt, met inachtneming van 
de daarin gebrachte wijzigingen en aanvul
lingen, op Onzen last in het Staatsblad ge
plaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage , den 30sten Januari 1934. 
WILHELMINA. 

D , Minister van Justit ie, v a n S c h a i k. 
{ Uitgeg. 11 Februari 1936.) 
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s. 241. 

2 Maan-t 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een nieuw Organisatiebesluit Rijksveld
wacht. 

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

Justitie van 17 Januari 1936, 5de Afdeeling, 
n°. 327, Geheim; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de gd
dende bepalingen omtrent de organisatie van 
de Rijksveldwacht door nieuwe te vervangen; 

Gelet op het Rijkspolitiebesluit, Staatsblad 
1935, n°. 497, en op artikel 3, lid 2, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
Februari 1936, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Februari 1936, 5de 
Afdeeling, n°. 1088, Geheim-; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit worden verstaan 

onder: 
,,Onze Minister": Onze Minister van Ju

stitie; 
,,rijksveldwachters": het personeel der Rijks

veldwacht beneden den rang van districtscom
mandant, met uitzondering van de onbezoldig
de rijksveldwachters. 

2. H et korps Rijksveldwacht wordt beheerd 
door of namens Onzen Minister. 

3. 1. Het korps Rijksveldwacht is samen-
gesteld uit : 

een Inspecteur ; 
districtscommandanten ; 
rijksveldwachters-brigadiers-majoor; 
rijksveldwachters-brigadiers; 
rijksveldwachters en rijksveldwachters-briga-

diers-titulair; 
onbezoldigde rijksveldwachters. 
2. Bovendien behooren tot het korps de 

rijksveldwachters-rechercheurs. 
3. Ten bureele van den Inspecteur en van 

de districtscommandanten zijn, voor zooveel 
noodig, administratieve ambtenaren werkzaam. 
Zij worden niet geacht te behooren tot het 
korps Rijksveldwacht. Zij zijn ondergeschikt 
aan den Inspecteur of den districtscomman
dant, te wiens bureele zij werkzaam zijn. 

4. 1. Voor de uitoefening van den dienst 
der Rijksveldwacht wordt het grondgebied van 
het Rij k verdeeld in districten. I eder district 
bestaat uit een aantal brigaden, die gevormd 
worden door samenvoeging van bewa kings
kringen van rijksveldwachters. 

2. De verdeeling van het Rijk in districten 
en de samenvoeging van bewakingskringen tot 
brigaden worden geregeld door Onzen Minis
ter. De bewakingskring van elke brigade om
vat de gemeenten en de onderdeelen van ge
meenten, waarover de brigade zich uitstrekt. 

5. O•.1ze Minister bepaalt de standplaatsen 
van de r ijksveldwachters ; de Inspecteur stelt, 
na overleg met den procureur-generaal, fun
geerend directeur van politie, in wiens ressort 
de standplaatsen zijn gelegen, de bewakings
kringen vast. 

6. 1. Aan het hoofd van iedere brigade 
staat een brigadecommandant. Deze is recht
streeks ondergeschikt aan den districtscom
mandant. 

2. Aan het hoofd van ieder district staat 



1936 

een districtscommandant. Deze is rechtstreeks 
ondergeschikt aan den Inspecteur. 

3. De Inspecteur is belast met het com
mando over het geheele korps, met uitzonde
ring van de rijksveldwachters-rechercheurs. 
Onze Minister wijst zijn standplaats aan. 

7. 1. De Inspecteur en, in geval van .drin
gende noodzakelijkheid, de districtscomman
danten zijn bevoegd tij del ijk verandering te 
brengen in standplaatsen van rijksveldwach
ters. Voor zooveel mogelijk maken zij van 
deze bevoegdheid geen gebruik dan met voor
kennis en goedvinden van den procureur-gene
raal, fungeerend directeur van politie, binnen 
wiens ressort de verandering plaats heeft. 

2. Van de verandering wordt onverwijld 
mededeeling gedaan aan Onzen Minister, aan 
Onzen Commissaris in de provincie, in welke 
zij heeft plaats gehad, aan den procureur
generaal, fungeerend directeur van politie, 
wanneer zij buiten zijn voorkennis is geschied, 
en voorts aan den districtscommandant, wan
neer zij door den Inspecteur, en aan den In
specteur, wanneer zij door den districtscom
mandant is aangebracht. 

8. 1. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis 
van den Inspecteur voorziet Onze Minister in 
zijn vervanging. 

2. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van 
een districtscommandant wijst Onze Minister 
zoo noodig voor de waarneming op aanbeve
ling van den Inspecteur een anderen districts
commandant aan. 

3. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van 
een brigadecommandant voorziet de Inspec
teur, op aanbeveling van den districtscomman
dant, in de waarneming van den dienst. 

9. 1. Onze Minister stelt voorschriften vast 
omtrent de sollicitatie naar het ambt van 
rijksveldwachter en omtrent de beoordeeling 
van de geschiktheid voor dat ambt. 

2. Voor aanstelling tot districtscommandant 
-:Comen bij voorkeur in aanmerking personen, 
die reeds een hoogere politiefunctie bekleeden. 

10. 1. Tot onbezoldigd rijksveldwachter ,kan 
Onze Minister aanstellingen verleenen in het 
belang van de handhaving van de orde en 
vei ligheid bij inrichtingen of werken van het 
Rijk of andere publiekrechtelijke lichamen .of 
ter bescherming van particuliere eigendommen, 
welke in den regel zich over meerdere aan
eengrenzende gemeenten moeten uitstrekken. 

2. Onze Minister ,·kan dergelijke aanstellin
gen bovendien ve.rleenen aan gemeenteambte
naren op daartoe strekkend voorstel va n den 
burgemeester, ingediend door tusschenkomst 
van Onzen Commissaris in de provincie, en 
aan andere ambtenaren, wanneer een aanstel
ling tot onbezoldigd rijksveldwachter in het 
belang van de uitoefening hunner functiën 
volstrekt noodig moet worden geacht. Voor 
zooveel betreft ambtenaren van gemeentelijke 
politie; kunnen zoodanige aanstellingen ook, 
indien dit met het oog op de voorschriften 
van het Wetboek van Strafvordering wensche
lijk is, worden verleend na overleg met den 
burgemeester, den procureur-generaal , fungee'. 
rend directeur van politie, en Onzen Commis
saris in de provincie gehoord. 

3. Voor aanstelling tot onbezoldigd rijks
veldwachter komen slechts in aanmerking per
sonen, die den leeftijd van 23 jaren hebben 
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bei:eikt en ·blijk .geven geschiktheid te bezitten 
voor de politietaak, welke van hen zal worden 
gevor.derd, in het bijzonder voor wat betreft 
gedrag, bet.rouwbaarheid en ontwikkeling. 

ll. De 'Onbezoldigde rijksveldwachters staan 
onder het toezicht van den districtscomman
dant, binnen wiens district, en van den bri
gadecommandant, binnen wiens brigade zij hun 
dienst verrichten, tenzij ten aanzien van den 
laatste door Onzen Minister anders is bepaald. 

12. 1. De rijksveldwachters-rechercheurs zijn 
bij uitsluiting ondergeschikt aan Onzen Minis
ter en, tenzij anders is bepaald, aan den pro
cureur-generaal, fungeerend directeur van po
litie, binnen wiens ressort zij zijn geplaatst. 
Zij kunnen worden ingedeeld in twee klassen. 
Onze Minister wijst hun standplaatsen aan. 

2. Op hen zijn van dit besluit alleen toe
passelijk de artikelen 1, 2, 3, 13, 14, 15 en 18. 

13. De aanstelling en de beëediging van 
het personeel der Rijksveldwacht gelden voor 
het geheele grondgebied des Rijks. 

14. De kosten van bewapening en uitrusting 
van het bezoldigde personeel der Rijksveld
wacht komen ten laste van het Rijk . 

15. De rijksveldwachters zijn, evenals de 
onder hun geleide vervoerd wordende perso
nen, vrijgesteld van door het Rij k geheven 
veer- en tolgelden. 

16. Onverminderd de toepassing van de ar
tikelen 58 en 59 van de wet van 18 April 
1874, Staatsblad n°. 66, tot vaststelling der 
tarieven van gerechtskosten in strafzaken, 
waarvan de gewone rechter kennis neemt, wo
als die wet sedert dien is gewijzigd, geniet de 
rijksveldwachter geen vergoeding van verblijf
kosten volgens het dat onderwerp regelende 
Reisbesluit, indien hij op den dag der heen
reis zijn standplaats weder kan bereiken. 

17. Op de onbezoldigde rijksveldwachters is 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement niet 
van toepassing, behoudens het bepaalde in de 
hoofdstukken VIII, IX, X en XI van dat 
reglement. 

· 18. 1. Onze Minister stelt een instructie 
vast: , 

voor den Inspecteur; 
voor het overige bezoldigde personeel der 

Rijksveldwacht; 
voor de onbezoldi~de rijksveldwachters. 
2. Voorts stelt hij een instructie vast voor 

de rijksveldwachters-rechercheurs. 
19 . Dit besluit kan worden aangehaald als 

.,Organisatiebesluit Rijksveldwacht", met bij
voeging van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

20. Het Organisatiebesluit Rijksveldwacht, 
vastgesteld bij Koninkl ijk besluit van 11 No
vember 1856, Staatsblad n°. 114, en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 6 Augustus 1935, 
Staatsblad n°. 497, is ingetrokken. 

21. Dit bes! uit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad ván State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n Scha i k. 
(Uitgeg. 10 Maart 1936.) 
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s. 242. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 137, tweede lid , 
en 208, tweede lid , van het Wetboek van 
Koophandel. 

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

Justitie van 22 J anuari 1936, l ste Afdeeling 
C, N° . 800; 

Overwegende, dat volgens artikel 137, tweede 
lid, en artikel 208, tweede lid, van het Wet
boek van Koophandel bij algemeenen maat
regel van bestuur de instellingen moeten wor
den aangewezen, die in den zin van den 
zesden onderscheidenlijk den zevenden Titel 
van het eerste Boek van het Wetboek van 
Koophandel als verrekeningskamers worden 
beschouwd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1936, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1936, lste 
Afdeeling C, N°. 817; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Als verrekeningskamers in den zin 

van den zesden en den zevenden Titel van het 
eerste Boek van het Wetboek van Koophandel 
worden beschouwd de verrekeningskamers bij 
de Nederlandsche Bank te Amsterdam, bij de 
Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rot
terdam en bij het Agent.schap van de Neder
landsche Bank te 's-Gravenhage. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tienden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaat.st. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaat.st en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
(Uitgeg. 10 Maart 1936.) 

s. 243. 

11 Maart 1936. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit 
va·n 26 Februari 1903, Staatsblad n°. 80, 
tot vast.stelling Yan een algemeen~_n maat
regel van bestuur, als bedoeld b1J de ar
tikelen 39, 57, 96, 118, 121 en 123 der 
Beroepswet, zooals dit laat.stelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Ja
nuari 1936, Staatsblad n° . 240. 

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

Justitie van 7 Maart 1936, 2de Afdeeling A , 
n° 884 · 

Gelet' op artikel 4 van Ons besluit van 30 
Januari 1936, Staatsblad n°. 240, tot nadere 
herziening en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 26 Februari 1903, Staatsblad 11°. 
80, tot uitvoering van eenige bepalingen de r 
Beroepswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van Ons besluit van 26 Februari 

1903, Staatsblad n•. 80, tot vast.stelling van 
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een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 39, 57, 96, 118, 121 
en 123 der Beroepswet, zooals die is gewijzigd 
"bij Onze besluiten van 1 Maart 1904, Staats
blad n• . 54, 20 Juli 1904, Staatsblad n•. 195, 
29 September 1908, Staatsblad 11°. 306, 11 
Juni 1917, Staatsblad n°. 463, 1 September 
1917, Staatsblad n•. 579, 19 October 1918, 
Staatsblad n•. 570, 10 J anuari 1919, Staats
blad n°. 8, 22 November 1920, Staatsblad n°. 
825, 30 Maart 1921, Staatsblad n°. 642, 21 
Februari 1933, Staatsblad n•. 55, en 30 Ja
nuari 1936, Staatsblad n•. 240, algemeen be
kend te maken door bijvoeging van dien ge
wijzigden tekst bij dit besluit. 

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

's-Gravenhage, den llden Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, van Scha i k. 
(Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van den 
26sten Februari 1903, Staatsblad n°. 80, 
tot vaststelling -van een alge11ieenen maat
regel -van bestuur, als bedoeld bij de ar
tikelen 39, 57, 96, 118, 11!1 en 128 der 
B eroepswet, zooals die is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van den l sten Maart 
1904, Staatsblad n°. 54, den 20sten Jul i 
1904, Staatsblad n°. 195, den 29sten Sep
te11iber 1908, Staatsblad n°. 306, den llden 
Juni 1917, Staatsblad n•. 463, den l sten 
S.eptember 1917, Staatsblad n•. 579, den 
19den October 1918, Staatsblad n•. 570, 
den 10den Januari 1919, Staatsblad n°. 8, 
den 22sten Novembetr 1920, Staatsblad n°. 
825, den 30sten Maart 1921, Staatsblad n°. 
642, den 21sten Februari 1983, Staatsblad 
n°. 55, en den 30sten JOJnuari 1936, Staats
blad n°. 240. 

Art. 1. Aan leden-werkgevers en leden
werklieden en hunne plaat.svervangers worden, 
te bepalen door den voorzitter van het College, 
voor het bijwonen van bijeenkomsten van den 
raad van beroep toegekend: · 

a. presentiegeld van ten hoogste f 6.50 per 
dag; · 

b. vergoeding voor: 
reis kosten, te berekenen naar de noodzake

lijke uitgaven ; 
-verblijfkosten, voor verblijf buiten de woon

plaats, van ten hoogste f 6 per etmaal. 
De kosten voor reizen per spoortrein worden 

berekend naar de tweede klasse. 
Art. 2. Aan getuigen, deskundigen en par

tijen, ambtshalve opgeroepen of met een op
dracht belast, wordt te bepalen door den 
voorzitter van het college of door den last
gever, vergoeding toegelegd voor: 

reiskosten, te berekenen naar de noodzake-
lijke uitgaven; · 

-verblijfkosten, voor verblijf buiten de woon
plaat.s, van ten hoogste f 6 per etmaal; 

tijdverzuim, aan getuigen en aan partijen, 
van ten hoogste f 4 per dag, indien nadeel 
door tijdverzuim moet geacht worden geleden 
te worden, gedeelten van dagen voor geheele 
dagen gerekend; 
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Vaca.tiegeld, aan deskundigen, van ten hoog
ste f 3 voor iedere vacatie van een uur, ge
deelten van uren voor geheele uren ~rekend. 

Indien de deskundige zich buiten ziJne woon
plaats moet begeven, kunnen de uren, aan de 
heen- en terugreis besteed, niet bij de bereke
ning van het vacatiegeld in aanmerking komen. 

W anneer de deskundige op dezelfde zitting 
in verschillende zaken wordt gehoord, kan het 
totaal bedrag van het vacatiegeld niet hooger 
zijn, dan zooveel maal f 3 als uren door hem, 
aan die zaken gezamenlijk, zijn besteed. 

Aan de ambtenaren bij de Rijksverzekerings
bank wordt geen vacatiegeld toegelegd. 

Evenmin wordt vacatiegeld toegelegd aan 
de deskundigen in bezold igden Overheidsdienst , 
indien of voor zoover hunne verrichtingen in 
diensttijd zijn gedaan. 

H et bepaalde in het eerste lid omtrent ver
goeding voor reiskosten, verblijfkosten en tijd
verzuim is van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van geleiders als bedoeld in het derde 
lid van artikel 57 der Beroepswet, wanneer 
degene, die met de begrooting is belast, be
slist, dat het geleide noodzakelijk was. 

Art. 3. Door den griffier van het college 
kunnen aan hen, die ingevolge artt. 1 en 2 
aanspraak hebben op vergoeding voor reis
kosten doch niet in staat zijn in die kosten bij 
vooru itbetaling te voorzien, op daartoe ge
daan verzoek, de noodzakelijke reiskosten ge
heel of gedeeltelijk worden voorgeschoten, be
houdens verhaal op hetgeen wegens vergoeding 
zal worden toegelegd. 

Art. 4. De reizen worden geacht gedaan te 
zijn of te worden met openbare vervoermidde
len, tenzij bij gemis daarvan of tengevolge van 
bijzondere omstandigheden van andere vervoer
middelen moest worden gebruik gemaakt. 

Art. 5. Gedeelten van etmalen 12 uren of 
meer bedragende, worden voor een geheel, 
kl einere voor een half etmaal gerekend. 

Art. 6. ( V ervallen.) 
Art. 6bû. (Vervallen.) 
Art. 7. Voor gedane ui tgaven anders dan 

voor openbare vervoermiddelen worden kwi 
tantiën overgelegd, wanneer de uitgaven f 5 
of meer bedragen. 

Art. 8. De voorzitters, de leden-co=issa
rissen , de griffiers en andere ambtenaren, die 
zich voor plaatselijk onderzoek of andere inge
volge de wet te <loene verrichtingen buiten 
hunne woonplaats of buiten de plaats waar de 
Raad van Beroep gevestigd is, moeten be
geven, kunnen in rekening brengen de ver
goeding voor kosten van rei s- en verb1ijf, be
rekend naar de bepalingen, welke door Ons, 
ter regeling van de vergoeding van re is- en 
verblijfkosten , wegens reizen voor 's Rijks 
dienst, zijn of nader zullen worden vastge
steld. 

Art. 9. De kosten, vermeld in de artikelen 
1 en 2 van dit besluit en in artikel 57, vijfde 
1 id, der Beroepswet zijn dringende, de kosten 
ve rmeld in de artikelen 8 en 16 van dit besluit 
niet dringende kosten. 

Art. 10. Om tot de voldoening te kunnen 
geraken van de dringende kosten vermeld in 
artikel 1, wordt door den voorzitter van het 
college afgegeven een lastgev ing tot betaling, 
waarin de vergoedingen worden omschreven 
en elk a fzonderlijk gespecificeerd , met vermei-
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ding van de zaak en van het doel der op
roeping. 

Art. ll . De overige dringende kosten wor
. den begroot aan den voet der oproeping of 
lastgeving. 

H eeft de oproeping of lastgeving mondeling 
plaats gehad, dan wordt een afwnderlijke be
grooting a fgegeven, waarin va n die omstandig
heid wordt melding gemaakt, alsmede van de 
zaak en van het doel der oproeping of last
geving. 

I n de begrooting worden de vergoedingen 
en de vacat iegelden omschreven en elk "afzon
derlijk gespecificeerd . 

Art. 12. De dringende kosten en de aan de 
partij te vergoeden kosten gemaakt tot dag
vaarding en schadeloosstelling van getuigen of 
deskundigen of tot het bijbrengen van eenig 
schriftelijk advies van deskundi gen, worden 
voldaan door den ontvanger der registratie in 
wiens kring het coll ege eene stand- of zitting
plaats heeft, waarvoor het twistgeding dient 
of gediend heeft, op kwitantie of een geldig 
bewijs van uitbetaling. 

De in het eerste lid van d it artikel genoem
de aan de partij te vergoeden kosten worden 
uitbetaald, op vertoon van het door den voor
zitter van het coll ege afgegeven bevelschrift 
van ten uitvoerlegging. 

De bewij tukken worden aan den ontvanger 
a fgegeven. 

A rt. 12bû. H etgeen te veel of ten onrechte 
is toege chat wordt van den voorzitter (last
gever) of griffier , die .de begrooting of last
geving heeft opgemaakt, teruggevorderd, na
dat hij omtrent de daartegen gerezen beden
king is gehoord, behoudens zijn verhaal op 
hem, door wien het te veel ontvangen bedrag 
is genoten. 

De terugvordering geschiedt bij een staat, 
afgegeven door Onzen Minister van Justitie. 

De ontvangers der registratie zijn met de 
invordering bel ast. 

Wanneer naar het oordeel van Onzen Minis
ter van Justitie daarroe bill ijkheidsgronden 
aanwezig zijn, kan de terugvordering geheel 
of ten deele achterwege blijven. 

Art. 13. Van de dringende kosten en van 
de aan de partij te vergoeden kosten in het 
eerste lid van artikel 12 genoemd, worden door 
de ontvangers der registratie opgemaakt staten 
in duplo , voor ieder dienstjaar afzonderlijk , 
na afloop van elke maand. 

Daarbij worden overgelegd de betalingstuk
ken. 

De betalingstukken bij den staat behoorende, 
worden geklasseerd en van omslagen yoorzien, 
in dier voege, dat de stukken van dezelfde 
soort en hetzelfde bedrag in een omslag wor
den gevoegd, waarop wordt aangewezen het 
getal stukken. het bedrag van ieder stuk en 
het gezamenlijk bedrag van ieder stuk en het 
gezamenlijk bedrag. 

De artikelen 47, 48 en 49 van het K oninklijk 
besluit van 18 December 1874 (Staatsblad n°. 
212) zijn toepasselijk. 

Art. 14. De verzamelstaten worden met het 
bedrag, waarvoor vroeger ten onrechte dé
charge is verleend, verminderd. 

Art. 15. Van de niet dringende kosten wor
den opgemaakt declaratiën in duplo , voor 
ieder dienstjaar a fzonderlijk en door den voor-
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zitte,· van het college na afloop van iedere 
maand, vergezeld van een lij st, ingezonden 
aan het Departement van Justitie, alwaar zij 
worden onderzocht, verminderd met hetgeen 
niet voor goedkeuring vatbaar is en voor hunne 
betaling wordt gezorgd. 

Indien bij het doen van een reis van andere 
dan van openbare vervoermiddelen moest wor
den gebrui k gemaakt, wordt van de oorzaak, 
die daartoe heeft aanleiding gegeven, melding 
gemaakt in de decl aratie. 

Art. 16. De door het bestuur der inrichting 
voor verpleging of genezing bestemd opge
maakte declaratiën van de kosten, bedoeld in 
artikel 57, vierde lid, der Beroepswet, worden 
aan den voet begroot door dengene, op wiens 
last die kosten zijn gemaakt. Indien degene, 
op wiens last de kosten zijn gemaakt, handelde 
krachtens eene machtig ing als bedoeld in ar
tikel 96, eerste lid, onder b, der Beroepswet, 
wordt daarvan in de begrooting melding ge
maakt. 

De reden van afwijzing of van vermindering 
van berekende kosten wordt op d declaratie 
aangeteekend. 

Art. 17. In geval van toepassing van het 
bepaalde in artikel 96, eerste lid, onder b, 3°., 
der Beroepswet wordt in acht genomen: 

a. dat het verblijf in eene inrichting voor 
verpleging of genez ing bestemd ni=er van 
langer duur mag zijn dan ten dienste van het 
onderzoek bepaald noodzakelijk is ; 

b. dat de keuze van de inr ichting, waar de 
observatie zal plaats hebben, niet tot noode
looze kosten mag leiden; 

c. dat de opneming steeds geschiedt in de 
laagste klasse der inrichting. 

Over den tijd, dat de door een ongeval ge
troffene ter observatie in eene inrichting voor 
verpleging of genezing bestemd verblijft, heeft 
hij geen aanspraak op vergoeding voor ver
blijfkosten. 

Art. 18. De modellen der lastgevingen, be
grootingen en declaratien worden vastgesteld 
door Onzen Minister van Just itie. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Maart 
1936, Staatsblad n°. 243. 

Mij bekend, 
De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 

s. 244. 

30 Maa,·t 1936. BESLUIT tot nadere aan
vuil ing van het Koninklijk besluit van 
11 Juni 1917, Staatsblad n°. 460, tot vast
steil i ng van een algemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld in de artikelen 
2, 12 en 78 van de Beroepswet en in ar
tikel 349 van de Invaliditeitswet. 

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

Justitie van 26 Februari 1936, 2e Afdeeling A, 
no. 815; 

Gelet op artikel 12 van de Beroepswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 17 

Maart 1936, n°. 26) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Maart 1936, 2e Af
deeling A, n°. 815; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 11 Juni 
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1917, Staatsblad n°. 460, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestnur als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 van de 
Beroepswet en in artikel 349 van de Invalidi
teitswet, laatstelijk gewijzigd door de wet van 
25 April 1935, Staatsblad n°. 206, de volgende 
aanvullingen worden gebracht : 

Art . 1. N.a artikel 9 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 9a, luidende : 

"Indien Onze Minister van Justitie gebruik 
maakt van de bevoegdheid, hem verleend in 
het derde lid van artikel 12 der Beroepswet, 
bepaalt hij tevens in hoeverre de in artikel 9 
vermelde aantallen worden verhoogd of ver
laagd. " 

2. Aan artikel 12 wordt een nieuw derde 
lid toegevoegd, luidende : 

"Indien Gedeputeerde Staten gedurende het 
tijdvak, waarvoor de ledenlijsten gelden , aan 
een lid van een raad van beroep ontslag verlee
nen of een ledenlijst aanvullen, zenden zij daar
van onverwijld bericht aan den griffier van den 
raad van beroep, die daarvan aan den belang
hebbende kennis geeft en zorgt voor bekend
making in de Staatscourant." 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van S c ha ic k. 
( Uitgeg. 7 April 1936.) 

s. 245. 

22 Aprü 1936. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
29 December 1933 (St(J;(J,tsblad n°. 776) , 
tot vaststelling van bepalingen omtrent de 
jaarwedden van de leden en den griffie,· 
van en de substituut-griffiers bij den Cen
tralen Raad van Beroep en van de voor
zitters en griffiers van de raden van 
beroep. 

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

Justitie van 7 Februari 1936, Afdeeling A.S., 
n°. 873; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1936, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 April 1936, Afdeeling 
A.S., n° . 800; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. L Artikel 1 van Ons besluit van 29 

December 193.3 (Staatsblad n°. 776) , gewijzigd 
bij Ons besluit van 13 Maart 1935 (Staatsblad 
no. 125), wordt gelezen als volgt: 

"De jaarwedden van de leden en den griffier 
van en de substituut-griffiers bij den Centralen 
Raad van Beroep en van de voorzitters en de 
griffiers van de raden van beroep worden vast
gesteld als volgt : 

Centrale Raad van Beroep : 
Voorzitter. . . . . f 8550,- ; 
Ondervoorzitter . 7700,- ; 
Lid . . . . . . 6840,- ; 
Griffier . . . . . 5560,- ; 
Substituut-griffier 2910,-. 
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Raden van Beroep te Àm8terdam en te Rotterdam : 
Voorzitter. . . . . . . . f 6840,-; 
Griffier . . . . ten hoogste 5130,-. 

Overige Raden van Beroep : 
Voorzitter. . . . . . . . f 5990,-; 
Griffier . . . . ten hoogste 4450,-." 

Art . II. In het eerste Jid van artikel 2 van 
Ons voormeld besluit van 29 December 1933 
(Staatsblad n°. 776) wordt voor "f 180,-" en 
,,f 900,-" onderscheidenlijk gelezen : ,,f 170,-" 
en "f 50.-". 

Art. III. Ja artikel 3 van· Ons voormeld 
besluit van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 
776) wordt ingevoegd een nieuw artikel 4, 
luidende als volgt: ,,De jaarwedden, welke 
krachtens dit besluit worden genoten, worden 
naar boven afgerond tot een vollen gulden." 

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

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St.aatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha i c k . 
(Uitgeg. 29 April 1936.) 

s. 246. 

22 April 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 775) , houdende vast
stelling van eene Bezoldigingsregel ing voor 
het personeel der Verzekeringskamer. 

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

Justitie van 28 Januari 1936, Afdeeling A.S. , 
n°. 820; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1936, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 April 1936, Afdee
ling A .S., n°. 801; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 1 van Ons besluit van 29 

December 1933 (Staatsblad n° . 775) wordt ge
lezen als volgt: 

"Voor het personeel der Verzekeringskamer 
worden de volgende jaarwedden vastgesteld: 

Voorzitter f 10,260; 
Lid f 8550; 

Secretaris f 4275 - f 5301, 6 jaarlijksche ver
hoogi ogen van f 171; 

Inspecteur f 3420 - f 5814, 14 jaarlijksche 
verhoogingen van f 171 ; 

Referendaris f 4104 - f 5130, 6 jaarlijksche 
verhoogingen van f 171 ; 

Hoofdcommies f 3164 - f 4104, 5 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 171 en 1 tweejaar
lijksche verhooging van f 85; 

Commies f 2223 - f 3078, 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 171 ; 

Adjunct-commies f 1026 - f 2394, 8 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 171; 

Schrijver I ste klasse f 1371 - f 1881, 6 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 85; 
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Schrijver IIde klasse f 901 f 1497, 4 
jaarlijksche verhoogingen van f 85, 2 twee
jaar! ijksche verhoogingen van f 85, 2 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 43; 

Machineschrijver f 705 - f 1045, 4 jaarl ijk
sche verhoogingen van f 85; 

Concierge-bode f 1190 - f 1454, 3 tweejaar-
lijksche verhoogingen van f 85." , 

Art. II. In artikel 2 van Ons voormeld be
sluit van 29 December 1933 (Staatsblcul, n°. 
775) wordt voor: .,f 900" gelezen: .,f 855" . 

Art. III. Eene vermindering van 5 ten hon
derd wordt toegepast op de toelagen, met uit
zondering van de kindertoelage welke de amb
tenaren der Verzekeringskamer genieten in
gevolge de bepalingen van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, als
mede op de overschrijding van het maximum 
van de aan het ambt verbonden wedde toege
kend ingevolge artikel 3 van Ons besluit van 
29 December 1933 (Staatsblad n°. 775). 

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

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst en waal"Van 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1936. 
WILHELMINA. 

De Mini~ter van Justiti e, v a n Scha i k. 
(Uitgeg. 29 April 1936.) 

s. 247. 

28 April 1936. BESLUIT tot nadere w1Jz1 -
g ing van het Kon inklijk beslu it van 4 Juni 
1878 (Staatsblad n°. 81). houdende voor
schriften ter uitvoering van artikel 14 der 
wet op het notarisambt. 

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

Justitie van den 4 April 1936, le Afdeeli11g C, 
n°. 878; 

Gelet op paragraaf 4 der wet van 29 No
vember 1935, Staatsblad n°. 685, tot verlaging 
van de openbare uitgaven; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 April 1936, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen \'.OOr
noemden Minister van den 2fi April 1936, 1ste 
afdeeling C, n°. 870; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: ' 
Art. I. In het Koninklijk besluit van 4 Juni 

1878, Staatsblad n°. 81, houdende voorschrif
ten ter uitvoering van artikel 14 der wet op 
het notarisambt, zooals dit besluit is gewij tigd 
laatstelijk bij Ons besluit van 15 J uni 1932, 
Staatsblad n°. 298, worden de volgende wijzi 
gingen aangebracht: 

1. In artikel 3 wordt als vierde lid inge
lascht: 

"Het eerste en tweede gedeelte van het 
examen wordt afgenomen met vijf leden, ook 
wanneer het aantal leden der commissie groo
ter mocht zijn. H et derde gscleel te wordt afge
nomen met ten minste vijf leden." 

2. In artikel 6 vervalt: .,der leden van de 
commissie''. 
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3. In artikel 9 wordt het tweede en het 
derde I id vervangen door: 

"De leden en de plaatsvervangende leden 
genieten een pre entiegeld van tien gulden per 
dag voor het bijwonen van bijeenkomsten, 1 

waarin mondeling examen wordt afgenomen, ; 
en van zeven gul den per r!ag voor het bij- · 
wonen der overige vereischte bijeenkomsten . 
De secretaris gen iet voor het bijwonen der 
bijeenkomsten een presentiegeld van zes en 
een halven gulden per dag. 

Voor het onderzoek, hetwelk niet in bijeen-
, komsten wordt gehouden, wordt aan elk der 

daarmede belaste personen als vergoeding toe
gekend een bedrag van vier gulden voor het 
door hem al dus onderzocht schriftelijk werk 
van iederen gegadigde, die aan het derde ge
deel te van het examen heeft deelgenomen." 

Art. Il . Ons besluit van 2 Mei 1935 , Staats
blad n°. 230, vervalt. 

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

Onze Minister van Justi t iii is be last met de 
uitvoering van dit besluit; hetwel k in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State en aan de Al gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1936. 
Wll,HELMINA. 

De Minister van Just'itie, v a n Sch a i k. 
(Uitgeg. l M ei 1936.) 

s. 280. 

22 Februari 1936. BESLUIT, bepalende het 
tijdstip van inwerkingtreding van , ee~ 
aantal artikelen van de wet van 22 Juli 
1935 (Staatsblad n°. 421), houdende wij
ziging van de Beroepswet. 

Wij WILHELMINA, eriz.'; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie 'van den 14 Februari 1936, 2de Af
deeling A, n°. 957; 

Gelet op de slotbepaling van de wet van 
22 J uli 1935, Staatsblad n°. 421, houdende 
wijziging van de Beroepswet, en op Ona, be
sluit van 14 September 1935, Staatsblad n°. 
571 · 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen VI, XV, XVI, 

XVII en XIX van de evengenoemde wet in 
werking treden op 15 Maart 1936. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

r I Staatsbla4 zal worden geplaatst. 
Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, v an Scha i k. 

(Uitgeg. 3 Maart 1936. ) 

s. 281. 

30 Maart 1936. BESCHIKKING van den 
Minister van Justitie, betreffende de num
mering van het Staatsblad (Nu,nmerings
beschikking Staatsblad). 

De Minister van Justitie; 
Gezien artikel 1 van het Koninklijk besluit 

van 22 December 1863, Staatsblad n°. 149; 

1936, 

Overwegende, dat het wenschelijk is de reeds 
voorloopig ingevoerde stelselmatige nummering 
van het Staatsblad nader te regelen en vast te 
stellen; · 

Besluit vast te stellen de navolgende : 

l\'ummerlngsbeschlkklng Staatsblad . 

Verdeeling in a/deelingen. 

, Art. 1. Het Staatsblad wordt voor de num-
mering verdeeld in vijf afdeelingen : 

Afdeeling A : nos. 1- 99, 
Afdeeling B : nos. .100- 999, 
Afdeeling C : nos. 1100-1999, 
Afdeeling D : nos. 2100-2999, 
Afdeeling E : nos. 3100-3999. 

Bestemming der a/deelingen. 

2. De afdeelingen zijn bestemd voor de navol
gende staatsbladen : 
.Afdeeling A : staatsbladen betreffende verdra-

, gen en andere overeenkomsten 
met vreemde Mogendheden ; 

Afdeeiing · B : andere staatsbladen, voor zoover 
van algemeen belang ; 

Afdeeling . C : andere staatsbladen, voor zoover 
van bijzonderen aard en !).iet val
lend onder D of E ; 

Afdeeling D: schorsingsbesluiten,daaronder be
grepen besluiten tot verlenging en 
intrekking van schorsing ; ver
nietigingsbesluiten ; beslissingen 
op beroep; 

Afdeeling E : staatsbladen betreffende begroo-
. tingen ' en rekeningen. 

: Onderverdeeling der a/deelingen. 

Afdeeling A. 
3. Afdeeling A, no~. 1-99, wordt niet onder-

verdeeld. . , 
· Afdeeling B. 

Afdeeling B, nos. 100-999, wordt verdeeld 
naar de ministerieele departementen ; is een 
staatsblad door meer dan een minister onder
teekend, zoo beslist de eerste handteekening. 
De verdeeling is als volgt : 
Eerste honderdtal, nos. 100-199 : Voorzitter 

van den Raad van Ministers ; Buitenlandsche 
,Zaken . , 

fyeede honderdtal, nos. 200-299: Justitie. 
Derde honderdtal, nos . 300- 399 : Binnenland

sche Zaken; Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen. 

Vierde honderdtal, nos. 400-499 : Financiën. 
Vijfde honderdtal, nos. 500-599 : Defensie ; 

Waterstaat. 
Zesde honderdtal, nos. 600-699 : Handel, Nij-

verheid en Scheepvaart. 
Zevende honderdtal, nos. 700-799 : Landbouw 
en Visscherij. 
Achtste honderdtal, nos. 800-899 : Sociale 

Zaken. 
Negende honderdtal, nos. 900-999: Koloniën. 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers. 
verder verdeeld : 

nos. 00-39 : wetten ; bekendmaking van 
den tekst van wetten, 
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Voorzitter van den Raad van 
Minist ers 100-119 140-159 180-189 1100-1119 1140-1159 1180-1189 2100-211 9 2140-2 159 2180-2189 3100-3139 3180-3189 

- -- - - ---- - - ----- - - - --· 
Buitenlandsche Zaken 120-139 160-179 190-199 1120-1139 1160-1179 1190-1199 2120-2139 2160 -2179 2190-2199 3140-3179 3190-3199 

--- - - - - - - - - · --·--
Justitie . 200-239 240-279 280-299 1200-1239 1240-1279 1280 -1299 2200-2239 2240-2279 2280-2299 3200-3279 3280-3299 

- --- - ---- - - --- -
Binnen landsche Zaken 300-319 340-359 380-389 1300-1319 1340-1359 1380-1389 2300-23 19 2340-2359 2380-2389 3300-3339 3380-3389 

- -- - - -----
Onderwijs, Kunst en en W eten-
• schappen 320-339 360-379 390-399 1320-1339 1360-13 79 1390-1399 2320-2339 2360-2379 2390-2399 3340-3379 3390-3399 

--- - --- - · ----
Financiën 400-439 440-479 480-499 1400-1439 1440-1479 1480-1499 2400-2439 2440-24 79 2480-2499 3400-347!) 3480-3499 

1- 99 ---- - - - - --- --·- -
Defensie 500-519 540 -559 580-589 1500-1519 1540-1559 1580-1589 2500 -2519 2540-2559 2580-2589 3500-3539 3580-3589 

--- - ·-- - -- - - - ---
Waterstaat 520 -539 560-579 590-599 1520 -1539 1560-1579 1590-1599 2520-2539 2560-2579 2590-2599 3540 -3579 3590-3599 

- - - - - - - - - --· -----·--
Handel, NijverheidcnScheep-

vaart . 600-639 640-679 680-699 1600-1639 1640-1679 1680-1699 2600-2639 2640-2679 2680-2 699 3600-3679 3680-3699 
--- - ----- -----

Landbouw en Visscherij. 700-739 740-779 780-799 1700-1'i'll9 1740-1779 1780-1799 2700-2739 2740-2779 27 80-2799 3700-3779 3780 -3 799 
- - - --- - --- . 

Sociale Zaken 800-839 840-879 880-899 1800-1839 1840-1879 1880-1899 2800-2839 2840-287912880-2899 3800-3879 3880-3899 

98Ö-999 1900-1939 1940-197911980-1999 
--- - --------- ---------

Koloniën 900-939 940-979 2900-2939 2940-2979 2980-2999 3900-3979 3980 -3999 

1 Daaronder begrepen bekendmaking van den tekst van wetten. 
~ D11,arouder begrepen bekenqmaking van <!en tekst va11 Konillklijke lleshtlten , waai·over de Raad van State Is gehoord, 
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nos. 40----79 : Koninklijke besluiten, waa ro
ver de Raad van State is ge
hoord ; bekendmaking van den 
tekst van zoodanige besluiten, 

nos. 80----99 : andere besluiten, proclamatiën 
en hetgeen verder in het staats
blad wordt opgenomen. 

In het eerste, derde en vijfde honderdtal 
worden de afdeelingen, genoemd in de voor
gaande alinea, telkens weer verdeeld in twee 
gelijke helften : 

de eerste helft voor de staatsbladen, onder
teekend door den bij het honderdtal in de eerste 
plaats genoemden minister; 

de tweede helft voor de staatsbladen, onder
teekend door den bij het honderdtal in de 
tweede plaats genoemden minister. 

Afdeeling C. 
Afdeeling C, nos. 1100----1999, wordt verdeeld 

als afdeeling B ; alleen zijn alle nummers 1000 
hooger. 

Afdeeling D. 
Afdeeling D, nos . 2100----2999, wordt, wat de 

verdeeling van de negen honderdtallen naar de 
ministerieele departementen betreft, verdeeld 
als afdeeling B ; de nummers zijn 2000 hooger . 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeeld : 

nos. 00----39 : schorsingsbesluiten, daaronder 
begrepen besluiten tot ver
lengin~ en intrekking van 
schorsrng, 

nos. 40----79: vernietigingsbesluiten; 
nos. 80----99 : beslissingen op beroep, 
in het eerste, derde en vijfde honderdtal, als 

in afdeeling B, telkens verdeeld in twee gelijke 
helften . 

Afdeeling E. 

Afdeeling E, nos. 3100----3999, wordt , wat de 
verdeeling van de negen honderdta llen naar de 
ministerieele departementen betreft , verdeeld 
als afdeeling B ; de nummers zijn 3000 hooger. 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeeld : 

nos. 00----79 : wetten, 
nos . 80----99 : K oninklijke besluiten, 
in het eerste, derde en vijfde honderdtal, als 

in afdeeling B, telkens verdeeld in twee gelijke 
helften. 

Dubbelnummers. 

4. Indien in een onderafdeeling het laatste 
beschikbare nummer gebruikt is, worden dub
belnummers ingevoegd, aangegeven door letters, 
dus bijv. na n° . 99 : nos. 99A, 99B, enz . tot en 
met 99 Z, dan 99AA, 99BB, enz. 

Onvoorziene gevallen. 

5. I n gevallen, waarin de bovenstaande indee
ling niet voorziet, wordt zij zooveel mogelijk 
overeenkomstig t oegepast. 

Afwijkingen. 

6. In bijzondere gevallen kan van de indee
ling ten aanzien van een of meer st aatsbladen wor
den afgeweken. Op de plaats, waar het staats
blad volgens de indeeling behoorde, wordt dan 
een verwijzingsblad ingevoegd. 

L. & S. 1936. 

1936 

Plaatsing in het Staatsb/,ad. 
7. Dit besluit wordt, met een overzicht in 

tabelvorm van de nummering, in het Staatsblad 
geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 30sten Maart 1936. 
De Minister van Justitie, van Se h a ic k. 

( Uitgeg. 9 April 1936.) 

s. 282. 

9 April 1936. BESLUIT tot aanwijzing van 
bewakingsgebieden, als bedoeld in artikel 
1 der Wet van 10 J anuari 1920 (Staats
blad n°. 11} en het Koninklij k besluit van 
11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) , ge
lijk dit laatste lijk is gewijzigd bij Konink
l ij k besluit van 23 Januari 1931 (Staats
blad n°. 18}. 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Fi
nanciën en van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Defensie, a. i. van den 5 Maart 
1936, 2de Afdeel ing A , 11°. 835; van 9 Maart 
1936, n°. 6029, a fdeeling Binnen landsch Be• 
stuur; van 26 Maart 1936, n°. 165, afdeeling 
Centra le Directie; en van 3 April 1936, Ilde 
Afd. B, n°. 140 ; 

Gezien art ikel 1 der Wet van 10 J anuari 
1920 ( taatsblad 11°. 11) en Ons beslui t van 11 
Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot aanwij 
zing van bewakingsgebieden, a ls bedoeld in 
genoemd artikel 1, gel ijk dit laatstelijk is ge
wijzigd bij besluit van 23 J anuari 1931 
(Staatsblad n° . 18}; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
In a rt ikel 1 onder c van Ons beslui t voor

noemd van 11 Februari 1920 (Staatsblad n° . 
65) zal in plaats van de woorden: ,,Arnhem 
en Nijmegen," worden ge lezen: ,,Arnhem, Nij 
megen en Weert,". 

Onze voornoemde Ministers zijn elk voor zoo
ver hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit beslui t, dat in het Staatsblad za l wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, van S c li a i k. 
De Minister van B innenlandsche Z aken, 

J. A. d e W i I d e. 

s. 300. 

De Minis~r van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Staat, 

Minister van D efensie a. i ., 
H . Co lijn. 

(Uitgeg. 28 A pril 1935.) 

9 J anuari 1936. WET tot wijziging en aan
vulling van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) , van de wet van 28 M e i 1925 
(Staatsblad n°. 216) , van de Gemeentewet, 
van de Provinciale Wet, van de wet van 
30 Juni 1923 (Staatsblad n°. 307) en van 
de wet van 17 J ui i 1923 (Staatsblad n°. 
364). 

B ijlagen T •weede Ka1ncr 1934/1935, n°. 420, 
1-5; 1935/1936, n°. 72, 1-8. 

Hand. idem 1935/1936, blz. 473- 488. 
Bijlagen E erste Kamer 1935/1936, n°. 72, 

blz. 1- 3 . 
H and. idem 1935/1986, blz. 208- 211. 

7 
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Wij WILH ELMINA, enz .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat het wenschelij k is : bepalingen te treffen, 
welke eenerzij ds de cumul atie van pensioen 
met inkomsten, of met pensioen, voor zoover 
deze genoten worden ui t of in verba nd met 
eenigerl e i functie in publieken dienst, verder 
beperken en anderzijds de toepa ing van de 
op di t punt bestaande bepali ngen vereenvou
digen, een regeling vast te stell en ten aanzien 
van wachtgeld en van eigen- en gezinspen
sioen, ter za ke van het bekleed hebben va n pu
blieke functies genoten, zoomede een. nadere 
voorziening te treffen voor non-activi te itswed
den, welke door leden van eene der K amers 
van de Staten-Generaal worden genoten ; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad va n State, enz. 
Art. l. A rtikel 67 der P ensioenwet 1922 

(S taatsblad n°. 240) wordt gewijzigd a ls volgt : 
H et tweede lid wordt gelezen a ls vo lgt : 
,,Wa nneer een gepensionneerd ambtenaar in

komsten geniet of gaat genieten ui t of in ver
band met een ambt of betrekking, in di enst 
van een der li chamen genoemd in a rt ikel 3 
en artikel 4 de r P ensioenwet, ui t het bekl ee
den van een wethouderschap of van een lid
maatschap van Gedeputeerde Staten of van de 
Tweede K amer der Staten-Generaal, ter h and 
genomen of aanvaard met ingang van of na 
den dag, waarop het ontslag, ter zake waarvan 
het pensioen is verl eend, is ingegaan, wordt, 
indien over eeni g kalenderjaar het pensioen 
vermeerderd met d ie inkomsten zou overschrij
den het bedrag der laatstelijk genoten wedde, 
het pensioen met het bedrag d ier overschrij
d ing verminderd. Deze verminder ing geschiedt 
voorloopig kwartaalsgewijs, defini t ie f na a f
loop van het kalenderj aar. Voor de toepass ing 
van d it a r tikel wordt onder wedde niet begre
pen de vaste kindertoelage, onder inkomsten 
noch de vaste noch de tijdelij ke kindertoelage ." 

In het derde lid worden geschrapt de woor
den " berekend op den voet van het vorig I id" 
en de daaraan voora fgaande en de daarop vol
gende komm a. 

2. Artikel 69 der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) wordt gewijzi gd als vol gt: 

H et tweede lid wordt gelezen a ls vol gt: 
,,H et ingevolge deze wet toe te kennen pen

s ioen van hem, d ie tevens een e igen pensioen 
op grond van een andere regeling geniet ten 
I aste van het Rijk, ten laste van ederl andsch
Indi ë, van Sur iname of van Curaçao, ten 
laste van een publ iekrech telijk l ichaam in een 
dezer gebieden, of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds, wo rdt, indien 
het totaal zijner pensioenen meer zou bedragen 
dan f 4000, of komt hem een pensioen a ls ge
wezen Minister toe, dan f 6000, op den voet 
van het bepaalde in het volgend lid beperkt." 

Aan het artikel wordt een li d toegevoegd, 
luidende : 

"5 . B ij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekeri ng 
van de cont role op pensioenen ingevolge een 
regeli ng, als bedoeld in het tweede lid." 

3. Artikel LXXXI V der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad n° . 216 ) wordt gewijz igd a ls 
volgt : 

In het eerste lid wordt de derde zin ge
sch rapt. 

In het tweede 1 id worden gesch rapt de woor
den "berekend op den voet van het vorig lid" 
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en de daaraan voorafgaande en de daa rop
vol gende komma . 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd: 
6. E en vermindering, bedoeld in het eerste 

l id , wor dt n iet of niet langer toegepast ten 
aanzien van het pensioen van hem, dÎen den 
leeftijd van 65 jaar heeft bere ikt. 

4. Artikel 101 der Gemeentewet wordt ge
lezen a ls volgt: 

,,Aan hem , die ophoudt wethouder te zijn, 
kan met ingang van den da tum van a ftred ing 
a ls zoodanig , voor zoover hij a lsda n niet den 
65-ja ri gen leeftijd heeft bere ikt, wachtgel d en, 
voo rzoover hij op d ien da tum dien leeftijd 
heeft bereikt, zoomede bij het bereiken van 
dien leeftijd na genoemden da tum, ouderdoms
pensioen worden verl eend ten laste van de ge
meente. 

H et wachtgel d wordt genoten gedurende een 
t ij dvak ten hoogste gelij k aan den dienst t ij d 
tot een max im um van 3 jaa r . H et bedraagt 
ten hoogste gedu rende het eerste jaar 75 pct., 
gedurende het tweede jaar 50 pct. en gedu
rende het derde jaar 25 pct. van de laatste
lij k genoten wedde. H et wachtgeld verva lt, in
dien de gewezen wethouder in de termen Ya lt 
om ouderdom pensioen te genieten . · 

Indien de gewezen wethouder , die wachtgeld 
gen iet, toegekend met ingang van of na 1 
A pril 1936, inkomsten gaat genieten ui t of in 
verband met een ambt of betrekking, in dienst 
van een der li chamen genoemd in a r t ikel 3 
en artikel 4 der P ensioenwet, u it het bekl ee
den van een wethouderschap of van een l id
maatschap van Gedeputeerde Staten of van 
de T weede K amer der Staten-Generaal, met 
ingang van of na den dag va n aft reding a ls 
wethouder ter h and genomen of aanvaard , dan 
wordt, indi en over eenig kalender jaa r het 
wachtgeld, vermeerderd mét die inkomsten 
de laatstel ij k genoten wedde zou oversch rijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier oversch rij
ding verminderd. 

H et ouderdomspensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van de laatstelij k genoten wedde. 
H et wordt geschorst , wanneer de rechthebben
de weder als wethouder optreedt in de ge
meente, ten laste waarvan hij a ls zoodani g 
pensioen gen iet. 

Wordt naa t het wethouderspensioen, toege
kend met ingang van of na 1 Apr il 1936, op 
grond van een andere regeling een eigen pen
sioen genoten ten laste van het Rij k, ten laste 
van ederlandsch -Indië, van Suriname of van 
Curaçao, ten laste van een pub liekrechtelij k 
l ichaam in een dezer gebieden, of ten laste 
van een door het openbaar gezag ingesteld 
fonds, dan wordt, indien het totaal dezer pen
sioenen meer zou bedragen dan f 4000, of is 
een dezer pens ioenen een Ministerspensioen, 
dan f 6000, het wethouderspensioen op den 
voet van het volgende I id beperkt. 

Deze beperking geschiedt aldus, dat het in
gevolge de betreffende ve rordening toe te 
kennen pens ioen word t gesteld op een zoo
dan ig gedeel te van f 4000, onderscheidenl ijk 
f 6000, a ls evenredig is aan de verhouding, 
waarin dat pensioen, ind ien het n iet beperkt 
werd, zou staan tot het totaal der pensioenen, 
hetwelk den gewezen wethouder, afgescheiden 
van eventueele beperkende bepalingen, zou 
toekomen. 

Aan de weduwe en weezen va n een wethou-
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der of van een gewezen wethouder kan pen
sioen worden verleend ten laste van de ge
meente, tenzij de wethouder in het huwelijk 
is getreden na het bekleeden van het wethou
derschap of na het bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd. 

Het weduwenpensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van het pensioen, dat de wethou
der of gewezen wethouder na pensionneering, 
zonder toepass ing van het vijfde lid van dit 
artikel, zou hebben genoten of genoot tot een 
maximum van f 1400; het gezin pensioen of 
het pensioen der volle weezen bedraagt niet 
meer dan het dubbel e van het weduwepens ioen 
t,ot een maximum van f 2400. 

De verordeningen betreffende de pension
neering van wethouders en van hunne wedu
wen en weezen worden door den raad onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastge
steld. De artikelen 230, 231, 232, 235 , 236 en 
237 zijn ten deze van toepassing. 

Bij a lgemeenen maatregel van bestuur wor
den bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten en pensioen, als 
bedoeld in het derde en vij fde lid." 

5. De Provinciale wet wordt gewijzigd a ls 
volgt: 

In het opschr ift van § 4 van het vijfde 
Hoofdstuk der E erste Afdeeling wordt in 
plaats van de woorden "bezoldiging der" ge
lezen: .,vergoeding aan de". 

Na artikel 62 wordt het volgende artikel 
opgenomen: 

"Art . 62a. Aan hem, die ophoudt lid van 
Gedeputeerde Staten te zijn, kan met ingang 
van den datum van aftreding als zoodanig, 
voor zoover hij alsdan niet den 65-ja rigen 
leeftijd heeft bereikt, wachtgeld en, voorzoover 
hij op dien datum dien leeftijd heeft bereikt, 
zoomede bij het bereiken van dien leeftijd na 
genoemden datum, ouderdomspensioen worden 
verleend ten laste van de provincie. 

Het wachtgeld wordt genoten gedurende een 
tijdvak ten hoogste gelijk aan den diensttijd 
tot een maximum van 3 jaar. H et bedraagt 
ten hoogste gedurende het eerste jaar 75 pct., 
gedurende het tweede jaar 50 pct. en gedu
rende het derde jaar 25 pct. van de laatstelijk 
genotten wedde. H et wachtgeld vervalt, in
dien het gewezen lid van Gedeputeerde Staten 
in de termen valt om ouderdomspensioen te 
genieten. 

Indien het gewezen lid van Gedeputeerde 
Staten, dat wachtgeld geniet, toegekend met 
ingang van of na 1 April 1936, inkomsten 
gaat genieten uit of in verband met een ambt 
of betrekking, in dienst van een der lichamen 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der P en
sioenwet, uit het bekleeden van een wethou
derschap of van een lidmaatschap van Gede
puteerde Staten of van de Tweede K amer der 
Staten-Generaal, met ingang van of na den 
dag van a ftreding a ls lid van Gedeputeerde 
Staten ter hand genomen of aanvaard, dan 
wordt, indien over eenig kalenderjaa r het 
wachtgeld, vermeerderd met de inkomsten, de 
laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij-
ding verminderd. . 

Het ouderdomspensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van de laatstelij k genoten wedde. 
Het wordt geschorst, wanneer de rechthebben
de weder als l id van Gedeputeerde Staten op-
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treedt in de provincie, ten laste waarvan hij 
als zoodanig pensioen geniet. 

Wordt naast het pensioen als gewezen lid 
van Gedeputeerde Staten, toegekend met in
gang van of na 1 April 1936, op grond van 
een andere regeling een e igen pensioen geno
ten ten laste van het Rijk, ten la te van 
Nederlandsch -:j:ndi ë, van Suriname of van Cu
raçao, ten laste van een pub! iekrechtelijk 
lichaam in een dezer geb ieden, of een laste 
van een door het openbaar gezag ingesteld 
fonds, dan wordt, indien het totaal dezer pen
sioenen meer zou bedragen dan f 4000, of is 
een dezer pensioenen een fini sterspensioen, 
dan f 6000, het pensioen als gewezen lid van 
Gedeputeerde Staten op den voet van het vol
gende lid beperkt. 

Deze beperking geschiedt aldus, dat het in
gevolge de betreffende verordening toe te ken
nen pensioen wordt gesteld op een zoodan ig 
gedeelte van f 4000, onderscheidenlijk f 6000, 
als evenredi g is aan de verhouding, waar in 
dat pensioen, indien het niet beperkt werd, 
zou staan tot het totaal der pensioenen, het
welk het gewezen lid van Gedeputeerde Sta
ten, afgescheiden van eventueele beperkende 
bepalingen, zou toekomen. 

Aan de weduwe en weezen van een lid van 
Gedeputeerde Staten of van een gewezen lid 
van Gedepnteerde Staten kan pens ioen wor
den verleend ten laste van de provincie, tenzij 
het lid in het huwelijk is getreden na het be
kleeden van het lidmaatschap of na het berei
ken van den 65-jarigen leeftijd. 

H et weduwepensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van het pensioen, dat het lid van 
Gedeputeerde Staten of gewezen lid van Ge
deputeerde Staten na pens ionneering, zonder 
toepassing van het vijfde lid van dit artikel, 
zou hebben genoten of genoot, tot een maxi
mum van f 1400; het gezinspen ioen of het 
pensioen der volle weezen bedraagt niet meer 
dan het dubbele van het weduwepensioen tot 
een maximum van f 2400. 

Bij algemeenen maatregel van bestuur wor
den bepalingen vastgesteld ter verzekering van 
de controle op inkomsten en pensioen, a ls be
doeld in het derde lid en vijfde lid." 

6. Artikel III der wet van 30 Juni 1923 
(Staatsblad n°. 307) vervalt. 

7. In artikel 9 onder d der wet van 17 Juli 
1923 (Staatsblad n°. 364) worden na het woord 
" lidmaatschap" ingelascht de woorden "na 1 
April 1936 zonder herbenoeming als lid". 

Ov,ergangsb epalingen. 

8. Het bepaalde in het tweede lid van ar
t ikel 67 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), zooals dit artikel na de inwerkingtrn
ding van deze wet zal luiden, zal geen toepas
sing vinden ten aanzien van hen, die m et in• 
gang van een datum vóór 1 April 1936 zijn 
gepensionneerd en die voor dien datum het 
wethouderschap of het lidm aatschap van Ge
deputeerde Staten of van de Tweede K amer 
der Staten-Generaal hebben aanvaard. 

9. H et bepaalde in het tweede en het vier
de I id van artikel 69 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), zooals dit artikel na de 
inwerkingtreding van deze wet zal luiden, zal 
geen toepassing vinden op h et ingevolge die 
wet met ingang van een datum vóór 1 April 
1936 verleend pensioen, voor zoover het ge-
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lijktijdig genoten wordt met een pen ioen, dat 
vóór dien datum is toegekend op grond van 
een verordening inzake wethouderspensioenen 
of inzake pensioenen van leden van Gedepu
teerde Staten, met het pensioen, bedoeld in 
het derde lid van artikel 90 der Grondwet, of 
met een pen ioen, dat vóór 1 Juli 1923 is in
gegaan op grond van een andere regeling als 
bedoeld in genoemd tweede hd. _ _ 

Ten aanzien van dengene, d,e op 1 April 
1936 reeds een pen ioen genoot, krachtens 
eenige regeling, bedoeld in_ het twee_de lid _van 
gemeld artikel 69 zooal~ d,t n~ de 111werk111g
tred ing dezer wet zal I u1den, vrndt dat artikel 
slechts in zooverre toepassing, dat het totaal 
bedrag van de hem toekomende pensioenen 
niet lager zal zijn dan he~. totaal bedrag der 
pensioenen, dat hem zou z1Jn toegekend, ~van
neer hij met ingang van · 31 Maart 1936 uit de 
op dezen datum door hem bekleede functies 
ware ontslagen. 

10. De gemeenten en provinciën, welke op 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet voor hare wethouders respectievelijk leden 
van Gedeputeerde Staten wachtgeld- of pen
sioenverordeningen hebben, welke hooge~e 
aanspraken geven dan deze wet, herzien die 
verordeningen binnen zes maanden na ge
noemd tijdstip, met dien verstande, dat voor 
hem, die op dat tijdstip in het genot is van 
wachtgeld of pensioen en voor hem, die op 
13 Juni 1935 het wethouderschap of lidmaat
schap van Gedeputeerde Staten bekleedde en 
voor wien de bekleeding van dat ambt daa~!'a 
niet werkelijk is onderbroken, de tot het t1Jd
stip van inwerkingtreding van deze we~ be
staande verordeningen van kracht bhJven , 
voorzoover zij in verband met d~- tijdsomstan
digheden niet zullen worden gew1Jz1gd. 

Hij , die op 13 J uni 1935 in het genot was 
van pensioen als gewezen hd van Gedeputeer
de Staten of als gewezen wethouder en die 
sindsdien doch vóór 19 ovember 1935 op
nieuw als I id van Gedeputeerde Staten der 
zelfde provincie of als wethouder de!· zei fde 
gemeente is opgetreden, behoudt als htJ wedei:: 
om a ls zoodan ig aftreedt de rechten , die h1J 
kon ontleenen aan de verordeningen, zooals 
deze op 13 Juni 1935 van krach~_ waren, voor
zoover zij in verband met d~- ~1Jd omstandig
heden niet zullen worden gew1Jz1gd. 

De datum van inwerkingtreding van de her
ziene verordeningen wordt gesteld op het tijd
stip van inwerkingtreding van deze wet. 

Slotb epaling. 
ll. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 April 1936. 
L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 9den Januari 

1936. WILHELM! A . 
De Minister vam, Binnenlandse/Ie Zaken, 

J . A. d e W i I de. 
De Minister van J wititie, v a n Scha i k. 

De Minist er van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k er d e B ruïne. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De Ministe,· van Staat, 
Minister van Defensie a.i., 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 31 Januari 1936. ) 
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s. 301. 

2a April 1936. WET tot vereeniging van de 
geme nten B everwijk en Wijk aan Z ee rn 
Duin. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hehb n, 

dat het wenschelijk is de gemeenten B eve rwijk 
en Wijk aan Z ee en Duin te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten B,•,,Pru·ijk en Wijk 

aan Z ee en Duin worden verecn igcl. 
2. De vereenigde gemeente draagt den naam 

van B everwijk. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 Mei 1936. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
op de nieuwe gemeente B evenl"ijk over, zond r 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor wover overschrijving in dP ope n
bare regi ters krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, za l die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. l. De candidaatstell ing en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden vnn 
den raad der nieuwe gemeente B iveru·ijk ge
schieden op de dagen, door Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland te bepalen . 

2. Tot deelneming aan de,,e ve rki ezi ng zijn 
bevoegd de personen, voorkome nde op de vol
gens artikel 4 geldende lijsten ,-an kie,.e ,·s voor 
den gemeenteraad. 

3. De raad der opgeheven gemeente Rever
wijk benoemt het hoofdstembureau en de stem
bureaux voor deze verk iezing, nadat, zoo noo
dig, door denzelfden raad artikel 31, derde lid , 
der kieswet is toegepast, en onderwekt de ge
loofsbrieven der leden van den raad de r 
nieuwe gemeente. 

4. Met afwij k ing van het bepaalde in a1·
tike l 4, ee rste lid, der gemeentewet geldt. voor 
de toepassing van artikel 5 en artikel 86 dier 
wet in de nieuwe gemeente het getal inwone rs, 
dat' op 1 Januar i 1936 volgens de bevolkings
registers der opgeheven gemeenten aanwezig 
is, woals dit door Gedeputeerde Staten van 
N oordllolland, burgemeester en wethouders van 
de opgeheven gemeente B everwijk gehoord, 
wordt va tgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van rlen 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Noo,·dholland . 

6. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden van den nieuw gekozen 
raacl en de door dien raad te k iezen wethott
ders zitting uiterlij k tot den ee rsten Dinsdag 
van September 1939. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 30 
April 1936 bestaande kiezerslijsten voor de 
verkiezing van de leden van de Tweede Kame r 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Sta
ten en van den gemeenteraad vormen te zamen 
de ki ezerslijst der nieuwe gemeente en blijven 
van kracht totdat zij overeenkomstig de kies
wet door een nieuwe kiezers! ijst zijn vervangen. 

2. De op 30 April 1936 be taande kiezers
lijsten bedoeld in het eerste l id, worden, voor 
zoove~l noodig, aangevuld met de vermelding 
van de plaats der won ing van eiken kiezer op 
den eersten J anuari van het jaar der vasts lel -



ling en met de vermelding van het nummer 
van het stemdistrict, waartoe hij dientenge
volge behoort. Zij, die tengevolge van hunne 
verhuizing in den loop van het jaar 1935 van 
de gemeente Beverwijk naar de gemeente Wijk 
aan Z ee en Duin en omgekeerd niet a ls kies
gerechti gd voor den gemeenteraad op de op 
30 April 1936 bestaande kiezerslijsten voor
komen , worden daarop alsnog geplaat~t. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeenten 
worden voor het opmaken van de kiezerslijst 
en voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
gemeenteraad met ingang van 1 Mei 1936 als 
ingezetenen der nieuwe gemeente beschouwd. 

5. 1. De uitkeeri ng uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 9, j 0

• artikel 3, onder b, der 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 0

• 388), 
sedert gewijzigd, vindt voor de gemeente B e
verwijk voor het uitkeeringsjaar 1936/1937 
plaats volgens de voor den burgemeester en 
den secretar is op 1 Mei 1936 gel den de jaar
wedderegel ing. 

2. Gedurende den tijd dat de burgemeesters 
en secretarissen wachtgeid genieten kraçhtens 
deze wet, zal de nieuwe gemeente van het Rijk 
jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden ont
vangen en wel in dezelfde verhouding als 
waarin de door de gemeenten Be·oe1·wijk en 
Wijk aan Z ee en Duin te zamen laatstelijk ge
noten uitkeering ingevolge artikel 3, onder b, 
der wet van 15 Juli 1929 (S tnatsblad N ° . 388), 
edert gewijzigd, staat tot de door genoemde 

ambtenaren te zamen laatstelijk voor 1 Mei 
1936 genoten jaarwedde. 

6. 1. Voor de bepaling van de uitkeering, 
bedoeld in artikel 3, onder c, der wet van 15 
Juli 19?9 (Staatsblad n°. 388) worden voor 
de gemeente B everwijk de factoren, ontleend 
aan boekingstijdvakken of rekeningsjaren, 
welke aan 1 Mei 1936, geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, of aan tijdstippen, vóór 1 Mei 
1936 vallende, berekend naar de som dier fac
toren voor de gemeenten B eve1·wijk en Wijk 
aan Z ee en Duin. 

2. Deze samenstelling der factoren ge
sch iedt a ldus, dat zoowel het quoticnt, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 16 van het Finan
cieele-verhoudingsbesluit voor elk ,·eken ings
jaar, als het quotient, bedoeld in het tweede 
1 id van art ikel 21 van dat bes] uit voor cl k 
boekingstijdvak, het resultaat van één dee-
1 ing is . 

3. Ten aanzien van de reken ingsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele-verhoudingsbesluit en het quo
tient, bedoeld in artikel 21 van het Finan
cieele-verhoudingsbesluit voor de gemeente n 
He,;errwijk en Wijk aan ½ee en Duin reeds is 
vastgesteld, wordt het vastgestelde quoti ent, 
met inachtneming van de bepalingen van het 
eerste en het tweede I id van dit a1·tikel, door 
Onze Ministers, belast met de uitvoering van 
de wet van 15 Juli 1929 (Staat sblad n° . 388), 
opnieuw vastgesteld. 

7. 1. Indien de som van de uitkeeringen, 
welke de opgeheven gemeenten Beverwijk en 
Wijk aan Z ee en Duin volgens artikel 3, letter 
,., der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, over het tijdvak 1935/ 
1936 ontvangen, minder bedraagt dan de 
som der uitkeeringen volgens art ikel 3, let-
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ter b (oud) dier wet voor het tijdvak 1934/ 
1935, wordt aan de gemeente B eve1·wijk ten 
laste van het gemeentefonds over het tijd
vak 1936/1937 boven de uitkeering volgens 
artikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n° . 388), sedert gewijzigd, een 
garantie-uitkeering gedaan ten bedrage van 
8/10 van het verschil. 

2. Over de uitkeeringstijdva kken 1937/38, 
1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43 en 
1943/44 zal een garantie-uitkeering worden 
verleend ten beloope van onderscheidenlijk 7/8, 
6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8 en 1/8 van het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1936/1937. 

3. Indien de som van de uitkeeringen, welke 
de opgeheven gemeenten B e·ve1·wijk en Wijk 
aan Z ee en Duin volgens artikel 3, letter c, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblail n°. 388), 
sedert gewijzi gd, over het tijdvak 1935/1936 
ontvangen, meer bedraagt dan de som der uit
keeringen voor die gemeenten volgens artikel 
3, letter b (oud) dier wet voor het tijdvak 
1934/1935, wordt op de uitkeering, welke de 
gemeente B everwijk over het tijdvak 1936/37 
volgens a rtikel 3 ,lette ,· c, der wet van 15 Jul i 
1929 (Staatsblad n°. 388) sedert gewijzigd, 
ontvangt ten bate van het gemeentefonds inge. 
houden een bedrag gelijk ean 8/10 van het 
verschil. 

4. Over de uitkeeringstijdvakken 1937/38, 
1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43 en 
1943/44 zal een inhouding op de uitkeering 
volgens artikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 
1929 (Sta.atsblad n° . 388), plaats hebben ten 
beloope van onderscheidenlijk 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 
3/8, 2/8 en 1/8 van het bedrag der inhouding 
over het tijdvak 1936/1937. 

5. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven ten 
aanzien van de nieuwe gemeente B everwijk 
buiten toepassing. 

8. 1. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of buitengewoon dienst
plichtige bestemd werden, behouden deze be-
stemming na de vereenig ing. . 

2. Voor de licht ingen 1937 en 1938 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den di enstplicht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het 
inschrijvingsregister van de nieuwe gemeente. 

9. 1. Tot 1 Januari 1940 is de bepaling van 
a1·tikel 3, tweede lid, der Drankwet (Staats
blad 1931, N °. 476) niet van toepassing op het 
gebied van de opgeheven gemeen te Wijk aan 
Z ee en Duin. 

Voorwover niet met ingang va n genoemden 
datum ten aanzien van dat gebied of van een 
deel daarvan toepassing wordt gegeven a.an 
artikel 21 dier wet, v indt ten aanzien van dat 
gebied of van het gedeelte daarvan, dat a lsdan 
niet van de werking van artikel 3, 2e I id , 
wordt uitgewnderd, het bepaalde in artikel 22 
dier wet overeenkomstige toepassing. 

2. Vermelding in de akte van vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein van een localiteit in een ander gebouw, 
als bedoeld in artikel 28, ee1·ste en tweede lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), kan 
tot 1 Januari 1940 slechts plants vinden, in
dien de vergunning wordt overgehracht naar 
een local iteit in een gebouw, dat vóór de ver
eeniging behoorde tot het grnndgebied v,111 
deze] fde gemeente. 
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3. Met ingang van 1 Mei 1936 worden de 
in de opgeheven gemeenten bestaande lijsten, 
als bedoeld in artikel 17 van de Drankwet 
( taatsblad 1931, n°. 476), samen gevoegd, 
met dien verstande, dat de namen van de da.:ir
op voorkomende personen worden geplaatst in 
volgorde van de dagen, waarop hun vel'zoeken 
om vergunning inkwamen. Voorwover verwe
ken op denzelfden dag inkwamen, gaat de in 
leeftijd oudere verweker voor; bij gel ij ken 
ouderdom bes! ist het lot. 

4. Totdat daaromtrent door Ons, op oen 
door den raad der nieuwe gemeente te doen 
voorstel zal zijn bes! ist, bedraagt in de niemve 
gemeente B everwijk het maximum aanta l der 
vergunningen 40 en dat der verloven A 54. 

Met afwijking van het bepaalde in at·tikel 6, 
le lid, en artikel 40, 2e lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), kan voot· de nieuwe 
gemeente B everwijk een besluit, als in die 
wetsartikelen bedoeld, worden genomen vóór 
1 Januari 1937. 

10. De nieuwe gemeente B everwijk is ver
pi icht, de onderwijzers van in de opgeheven 
gemeenten aanwezige openbare lagere schol en 
in denzelfden rang, waarin zij op 30 Apr il 
1936 werkzaam zijn, in dienst te nemen. 

11. 1. Aan den burgemeester en de vaste amb
tenaren der opgeheven Beveru:ijk en Wijk aan 
Z ee en Duin, die tengevolge van de vcreeni 
ging dier gemeenten worden ontslagen, wordt, 
voor zoover zij alsdan niet in de termen val I en 
om pensioen - uitgewnderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in a rtikel 48, ee rste 
lid , onder b, der Pensioenwet 1922 (Staa.tshlad 
N° . 240) - te gen ieten, ten laste var, de 
nieuwe gemeente R everu·ijk een wachtgeld ver
leend, met inachtneming van de volgende be
palingen. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijdelij ken dienst, die 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
wodanig van ten minste 5 jaren hebben ver
vuld, tenzij zij belast zij11 met werkza amheden, 
die een tijdel ij k karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid , wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor woveel zij op 1 M ei 1936 een dienst
tijd rnn ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttijd , te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd, 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in het volgen
de I id van dit artikel het wachtgeld eindigt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak , 
gelijk aan hun diensttijrl. 

3. Het wachtgeld eindigt in ieder geval, 
zoodra de op wachtgeld gestelde in de termen 
val t om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, eer
ste lid, onder b der P ensioenwet 1922 (Staats
blad N°. 240) '_ te gen ieten. Voor hem , die 
in het genot is gesteld van vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in den vorigen zin, 
vervalt het wachtgeld zoodra het gelijk is aan 
of minder bedraagt dan het pensioen en an
ders bij het bereiken van den 65-jarigen leef
tijd . 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle aan 
het ontslag voorafgaande tijd, die in aanmer
king komt voor pensioen, onversch illi g in 
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dienst van welk lichaam die tijd is doorge
bracht, met dien verstande, dat alle diemttijd 
slechts éénmaal wordt medegeteld en dienst
tijd uit een nevenbetrekking slechts in aan
merking komt, indien het wachtgeld uit hoofde 
van ontslag uit die betrekking wordt toage
kend. 

4. Het bedrag van het wachtgeld wordt !ie
rekend naar de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
N° . 240), welke in de betrekking of betrek
kingen, waaruit de betreffende ambtenaar ten
gevolge van de vereeniging werd ontslagen, 
laatst6lijk vóór 1 Mei 1936 werd of werden 
genoten, en wel, voor wat betreft de wedden, 
welke door of vanwege het bestuur der opge
heven gemeenten B everwijk en Wijk aan Z ee 
en Duin werden geregeld , volgens de op 1 Mei 
1935 geldende wedderegeling, vermeerderd 
voorts eventueel met de persoonlijke toelage , 
ten doel hebbende een weddeverlaging gelei
delijk te doeP plaats hebben, met dien ver
stande, dat de wedde of de som der wedden 
dezelfde vermindering ondergaat, welke de 
persoonlijke toelage zou ondergaa n. indien be
langhebbende in dienst zou zijn gebleven . Het 
wachtgeld is gedurende de eerste 3 maanden 
gelijk aan de in den eersten volzin omschreven 
wedde of som der wedden, en bedraagt daarna 
gedurende 3 maanden 85 en vervolgens 70 ten 
honderd van de vorenbedoelde wedde of som 
der wedden. 

5. Indien op of na den datum van de in
werkingtreding deze r wet in de regeling van 
de wedden van den burgemeester en de amb
tenaren der gemeente Beverwijk wijziging is 
of wordt gebracht, wordt de in het vierde lid 
bedoelde wedde of som der wedden voor de 
toepassing van dat l iel en van het zesde en 
zevende lid van dit artike l op overeenkomstige 
wijze gewijzigd, met dien versta nde , dat onder 
die wedde of som der wedden mede een t ijde
lijke kindertoelage wordt begrepen. 

6. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit of 
in verband met arbeid of bedrijf op of na 1 
Mei 1936 inkom ten geniet of gaat genieten, 
welke hij op het tijdstip, waarop het wetsont
werp, dat tot deze wet heeft ge leid, bij de 
Tweede Kamer der Staten-Gene raal is inge
diend, niet genoot, wordt: 

a. ind ien hij die inkomsten gen iet in dienst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 
240), zoodra en zoolang het wachtgeld, ver
meerde1·d met die inkomsten, voor wover zij 
als wedde iu den zin d ier wet zij n of zouden 
zijn aan te merken, en in ieder geval met in
begrip van kindertoelage, de in het v ierde lid 
bedoelde w~dde zou overschrijden, het wacht• 
geld met het bedrag dier overschrijd ing ve,r
minderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag gelijk aan de helft daat·van vermin
derd, met dien ver tande echter, dat van die 
inkomsten buiten aanmerking blijft een bedrag 
gelijk aan het verschil tusschen hc-t wachtgeld 
en de in het vierde lid bedoelde wedde, 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, a ls 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkomsten 
onder a, waarmede deze, vermeerderd met het 
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wachtgeld, het bedrag der in het vierde lid 
bedoel de wedde overschrijden, doch ten aan
zien van de overblijvende inkomsten gehan
deld, alsof zij alle onder b vallen. 

7. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoe ld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming tot een 
fin ancieel gelij kwaardige betrekking, a l wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be•• 
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Noordholland, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlij k opge
roepen. deugdelijk worden verklaard. 

Onder "financieel gelijkwaardige betrek
king" wordt in dit lid verstaan een betrekking 
of vereeniging van betrekkingen , welke voor 
den betrokken ambtenaar in verband met zijn 
per oonlij kheid en omstandigheden passend 
kan worden geacht, en hem een ten minste 
gelijk inkome n oplevert a ls de wedde of de 
som der wedden, in het vierde !id bedoeld. 
M et "inkomen" wordt hier, waar hef betreft 
inkomsten in dienst van een der I ichamen , 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), bedoeld de wedde 
in den zin dier wet, vermeerde

0

rd , indien di e 
toelage niet reeds in de wedde is begrepen, 
met kindertoelage. 

8. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk e in
digt, van de betrekking of a ndere bron van 
inkomsten, welke tot onthouding, intrekking 

' of vermindering van wachtgel d leidde , wordt 
het wachtgeld niet toegekend respectieve lijk 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Noordholland, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, a lthans behoorlijk opge
mepen, verklaren, dat het verlie het gevolg 
was van e igen schuld of van eigen verzoek, 
niet gegrond op deugdelij ke redenen. 

9. Indien de op " :achtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa
ling van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

11. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het ,,esde lid , doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelij k mededeeling aan 
burgemeester en wethouders der gemeente Be
verwijk. De op wachtgeld gestelde is gehouden, 
ten aanzien van die inkomsten a ll e door ge
noemd college en door Gedeputeerde Staten 
van Noordholland verlangde inl ichtingen te 
verstrekken . 

D e op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onve rwijld mededeel ing aan bu1·gemeester en 
wethouders der gemeente B eve1·wijk. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schriftelijke aam,egging van burgemees
ter en wethouders der gemeente B everwijk een 
aanvrage in te dienen tot het ved{l'ijgen va11 
invalidite itspensioen en zich 'te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te ver richten ge
neeskundig onderzoek, als bedoeld in artikel 
74 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verpl ichtingen niet nakomt, kun-
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nen Gedeputeerde Staten van Noordholland, 
burgemeester en wethouders van B everwijk, 
benevens den belanghebbende of d iens ge
machtigde gehoord, althans behoorl ij k opge
roepen , het wachtgeld geheel of gedeeltelij k 
vervall en verklare n. 

12. Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten Beverwijk en Wijk aan Z ee en Duin 
wordt bij benoeming in de gemeente B ever
wijk voor de regeling van hunne wedde de 
diensttijd in aanmerking genomen, i11 gelij ke 
betrekking in de gemeente, waarin zij op 30 
April 1936 werkzaam waren, vervu ld. 

13. Geschillen over de toepassing van di t 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
van B everwijk, benevens den bel a nghnbbende 
of di ens gemachtigde gehoord, althans behoor
lijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van Noordholla,1d. 

12. 1. De t ij d, krachtens deze wet op wacht
geld doorgebracht, wordt als diensttijd in den 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 0 

240) aangemerkt, voor wover deze tijd niet 
pa ral lel loopt met diensttijd als ambtenaar, 
bedoeld in de artike len 3, 4, 5 e n 14, tweede 
lid , der Pensioe nwet 1922 (Staatsblad N° . 
240), in een betrekking of in betrekkingen, 
waarin deze hoedanigheid na het ontslag werd 
verkregen. 

2. Gedurende den vo lgens het vorige lid 
voor pensioen gel digen tijd op wachtgeld door
gebracht geldt als wedde in den zin der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad N° . 240), respec
t ievel ijk a ls pens ioensgrondslag, het. bedra,:: 
van de wedde, ,respectieve] ijk de pens ioens
grondslag, dan wel de som der wedden, onder
scheidenlijk de som der pensioensgrondslagen. 
welke met inachtneming van het bepaalde bij 
het vierde l id van het vorige artikel voor den 
betrokkene wuden hebben gegolden. De pen
sioensgrondslag en de som der pensioensgrond
slagen ondergaan dezelfde wijzigingen, welke 
deze op grond van het bepaalde in artikel 150 
de r Pensioenwet 1922 (Sta.atsbla,d N° . 240) 
wuden hebben ondergaan, inrli en het ontslag 
niet ware verleend en de ambtenaar de laat
stelijk vóór het ontslag aan zijn hetrekking 
of betrekkingen verbonden wedde ongewijzigd 
had behouden. 

Verkrijgt de betrokkene na zijn ontElag op
nieuw de hoedanigheid van ambtenaar in rl en 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad O

• 240) 
met een pensioensgronds lag of '!en som van 
pensioensgrondslagen lager dan die uit de be
trekking of betrekkingen, waaruit hij tenge
volge van de vereeniging werd ontslagen, dan 
word t voor de toepassing van de artikelen 33 
en 151 d ier wet de wedde of de som de r wed
den in de nieuwe betrekking of betrekkingen 
geacht te zijn verhoogd tot het bedrag van 
de weddè of de som der wedden, bedoeld in 
laatstgenoemd lid. 

3. De gemeente, ton laste van welke het 
wachtgeld komt, is voor de betrokken per
sonen de b ijdrage voor eigen pensioen ver
schu ldigd op don voet va n artikel 35 en artikel 
36, eerste l id , onder a, der Pensioenwet 1922 
(Staat sblad N ° . 240), berekend 1:Rar den in 
den eersten volzin van het vorige lid aange
geven pensioensgrondslag en in het geval, be
doeld in den tweeden rnlzin van dat lid , naar 
het verschi l t usschen dPzen pens ioensgronds lag 
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en dien of die, welke in de betrekking of be
trekkingen, waarin na het ontslag de hoe
danigheid van ambtenaar in den zin van be
doelde wet wordt verkregen, ronder de werking 
van het vorige lid zou of zouden hehben ge
golden. 

4. De gemeente Beverwijk verhaalt van de 
in het vorige lid bedoelde bijd rage op de be
trokken personen op den voet van het vierde 
lid van art ikel 36 der Pensioenwet 1922 
{Staatsblad N °. 240). 

5. De gemeente B cve,·wijk is de bijdragen 
volgens artikel 35 en artikel 36, eerste lid , 
onder b, der Pen ioenwet 1922 {Staatsblad 
N°. 240) verschuldigd naar den pensioens
grondslag of de pensioensgrond lagen , welke 
ronder de werking van het tweede lid zou of 
rouden hebben gegolden . 

6. Het I aatste I id van het vorige arti kei is 
van toepass ing. 

13. 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de gemeenten Beverwijk en Wijl, aan 
Z ee en Duin bestaande besluiten en ambtenar
ren zullen in de nieuwe gemeente voortduren, 
totdat door het bevoegd gezag een nadere 
regeling is getroffen. 

2. De bij het in werking treden deze r wet 
in de gemeente B everwijk bestaande machten 
zull en in de nieuwe gemeente voortduren . tot
dat zij overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet door andere zij n vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en va n het coll ewè' 
van burgemeester en wethouders, a lsmede de 
bestaande instructies voor den secretaris 3 11 

den ontvanger der gemeente B everwijk, ge lden 
voor de nieuwe gemeente, totdat zij door an
dere zijn vervangen . 

14 . Met ingang van l Mei 1936 verva lt in 
all e wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding als gemeente v,rn Wijk aan 
Z ee en Duin en wordt onder Beverwijk ver
staan de nieuwe gemeente van di en naam. 

15. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te s-Gravenha ge, den 23sten Apr il 

1936. 
WILHELMINA. 

De iJfinister van B imwnlandsche Zaken, 
J . A . d e W i l d e . 

{U;tg eg . 29 April 1936.) 

s. 302. 

23 April 1936. WET tot bescherming van de 
bevolking tegen luchtaanvall en. 

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

dat het wenschelijk is bepalingen vast te ste l
len tot het treffen van maat regelen om zoo
veel mogelijk de gevaren te beperken, voor 
de bevolking voortvloeiende uit luchtaanval 
len· 

Z~o is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1et het oog op de beperking van 

de gevaren, voor de Lèvolking voortvloeiende 
uit luch taanvallen, wordt voor de gemeenten, 
naar den g raad , waarin zij aan l11ehtaanvall en 
zijn blootgesteld , een klasse-indee li ng inge
steld bij a lg~meenen maaLregel van best1111r , 
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waarin Jnede de maatregelen worden vast"e
steld, welke voor de onderscheidene klass~n 
toei:-assing vinden. 

2. Deze maatregelen betreffen de organi
satie van de bescherming van de bevolk ing 
tegen gevaren, voortvloei ende uit luchtaan
vallen, en in het bijzonder : 

a. de waarschuwing en a larmeeri ng: 
b. de taak van politie, brandweer, genees

kundigen dienst, rein igingsdienst en andere 
diensten der gemeenten; 

c. de organisat ie van hulpdiensten; 
d. de opleiding van het i:-ersom,el , dat met-

terdaad moet optreden: 
e. de verlichting; 
/. de voorlichting van de bevolking; 
g. de algemeene of bijzondere gedrngsregels 

voor de bevolking; 
h. de middel en van bescherm ing en ont

smetting; 
j. de verplichtingen van bedrijven, diensten 

en instellingen ; 
k. de bescherming van schatten van ge

schiedenis, kunst en wetenschap. 
2. 1. Wij bepalen, op voo rd racht van Onze 

Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Defensie, tot welke gevarenkl asse, a ls bedoeld 
in artik(jl 1, elke gemeente behoort. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Za ken 
kan in verband met bijzondere om:,tandigheden 
1:/epalen, dat in door hem aan te wijzen ge
meenten, niet gerang ch ikt in de I ichtste ge
varenklasse, somm ige van de i11 art ike l 1 be
doelde maatregelen voorloopig geheel of ten , 
deele buiten toepassing zullen bl ijven. 

3. 1. In elke gemeente is de burgemeester 
be last met de uitvoering van de in artike l 1 
bedoelde maatregelen. 

2. Indien de burgemeester niet of n iet be
hoorlijk voor de uitvoering, bedoeld in I id 1, 
zorg draagt, kan door of namens Onzen Minis
ter van Binnenl a ndsche Zaken daar in worden 
voorz ien. 

4. 1. Wij kunnen bepalen, dat de burge
meesters van twee of meer gemeenten samen
werking tot stand brengen nopens de uitvoe
ring van de in artikel 1 bedoelde maatregelen. 

2. I ndien binnen een door Ons geste lden 
termijn de gewensch te samenwerking niet is 
tot stand gekomen, kan daarin door of namens 
Onzen Minister van Binnenl andsche Zake11 
worden voorzien. 

5. T en behoeve van de uitvoe, ing van deze 
wet wordt Onze Minister van Binnenla.ndsche 
Zaken bijgestaan door een inspectie. 

6. 1. Voor het bouwen, het geheel of voor 
een gedeelte vernieuwen, het veranderen of het 
uitbreiden van woningen of andere gebouwen, 
we lker g~ondoppervlak bij ct lgemeenen maa~
regel van bestuur aange~even ~reuzen over
schrijdt. kan Onze Minist3r van Binnen land
sche Zaken, met het oog .:ip de beperking van 
de gevaren, voor de bevo lking v,1ortv loeiende 
uit luchtlianvall en, bijzondere voorzieningen 
e ischen. 

2. De kosten, welke uitsluitend een gevolg 
zij n van het treffen van zoodanige bij zondere 
voorzieningen, komen ten laste van het Rijk. 

3. Indien omtrent het bedrag van de kosten, 
bedoeld in het vorige lid, geen minnelij ke 
schikking kan worqen getroffen, wordt dit 
bepaald door clen rechter, binnen "·iens rechts-
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gebied de woning of het gebouw I igt of komt 
te liggen. 

4. Wij kunnen voor de uitvoering van dit 
artikel de noodige voorschriften geven bij in 
het Staatsblad te plaatsen besluit. 

7. 1. De gebruikers van woningen en andere 
gebouwen, waarin , krachtens het vorige arti
kel , voorzieningen zijn getroffen tot het inrich
ten van openba re schuilpl aatsen , zijn verplicht 
op eerste aanzegging doo r of vanwege den 
burgemeester deze schu il pi aatsen onverwijld te 
ontruim en en te zijner beschikking te ste l Jen . 

2. I ndien woningen en andere gebouwen 
ten gevolge van den daarop krachtens het, 
vorige lid rustenden last · in waarde zijn ver
minderd, worden de belanghebbenden deswege 
uit 's Rijks kas schadeloos gesteld. 

3. Indien omtrent de schadeloosstel ling, be
doeld in het vorige lid, geen minnel ijke sch ik
king kan worden getroffen, wordt zij bepaald 
door den rechter , binnen wiens rechtsgebied de 
woning of het gebouw is gelegen. 

8. 1. Bij dringend of dreigend gevaar voo r 
luchtaanvall en kan op last van den burgemees
ter onmiddellijk tot het in gebruik nemen van 
e igendommen worden overgegaan. 

2. Hij zorgt voor onverwijlde openbare be
kendmaking ter plaatse. 

9. 1. Voor het in gebruik nemen van e igen
dommen, a ls bedoeld in de artike len 7 en 8, 
wordt voor geleden schade, tenzij het tegen
deel is overeengekomen, ten laste van het Rijk 
aan den rechthebbende schadeloosste lling ver
leend. 

2. Tot het erlangen van zoodanige schade
loosstelling moet de rechthebbende een aan
vrage indienen aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Za ken binnen zes maanden na hot 
in gebruik nemen van den e igendom. 

3. Binnen twee maanden, nadat de aan
vrage is ontvangen, biedt Onze voornoemde 
Ministe r aan den rechthebbende een bepaalde 
som als schadeloosstelling aan, of geeft bij, 
indien binnen dien termijn de e111endom niet 
weder ter beschikking van den recht.hebbende 
is geste ld, een verklaring af, dat deze aan
spraak kan maken op scha deloosstelling. 

4. Indien de rechthebbende binnen den in 
het vorige I id gestelden te rmijn geen aanbod 
of verklaring heeft ontvangen of ind ien hij de 
aangeboden schadeloosstelling niet voldoende 
acht kan hij het geschil op de gewone wijze 
bij den rechter, binnen wiens rechtsgebied de 
ingebruikneming heeft pl aats gehad, aanbren
gen. 

5. Indien de ingebruikneming la nger dan 
twee maanden duurt, kan Onze voornoemde 
Minister een voorschot verl eenen. · 

10. 1 . Na verkrege1> goedkeuring van On
zen Minister van Binnenlandsche Za ken kun
nen in ge1neenten oefeningen w orden geh ou• 
den. 

2. Onze voornoemde Minister kan opdraoht 
geven tot het houden van oefen ingen, ond<l r 
het aangeven van aard en omvang daarvan. 
In de gemeenten, gerangsch ikt in de li chtste 
gevarenklasse, zu ll en deze oefeningen uitsl ui 
tend worden gehouden, indien en voor wover 
daartoe aanle iding bestaat in verband met 
samenwerking met gemeenten gerangschikt in 
een andere gevarenklasse. 

3. Wij kunnen voor de ui tvoer ing van dit 
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artikel de noodige voorschriften geven. 
ll. 1. De kosten, voortvloei ende uit de uit

voering van de maatregelen, bedoeld in artikel 
1, komen, voor wover deze in a lle kl assen 
gelden, ten laste van de gemeenten . 

2. De kosten, voortvloeiende uit de uitvoe
ring van de overige maa tregel en, bedoeld in 
a rtikel 1, komen ten laste van het Rijk. 

3. Voor zooveel organen van het Rijk aau 
oefeningen dee l nemen, draagt het Rijk de 
aan die deelneming verbonden kosten. 

4. Voor zooveel openbare di ensten van a n
dere publiekrech telijke I ichamen aan oefenin
gen deelnemen, dragen die pübl iekrechte l ijke 
li chamen de aan die dee lneming verbonden 
kosten. 

5. Voor zooveel bedrij ven, dan wel onder
deelen daarvan, deelnemen aan oefeningen, 
dragen die bedrijven de aan die deelnem ing 
verbonden kosten. 

6. Niemand zal aanspraak kunnen maken 
op vergoeding van schade, als gevol g van 
plaats gehad hebbende oefeningen of wegens 
deelneming aan zoodanige oefeningen , op 
grond van derving van inkomsten of van be
lemmeringen in de ui toefening van zijn .bernep 
of bedrijf. 

12. I eder is verplich t de door de burge
meester sch r iftelijk van hem gevorderde mede
werking tot ui tvoering van deze wet te ve r
leenen en, indien bij openbare bekendma king 
door den burgemeester algemeene of bijwn
dere gedragsregels zijn voorgeschreven, zich 
daarnaar te gedragen. 

13. 1. Hij , di e opzette lijk aan een verpl ich
ting, a ls bedoeld in het vori ge artikel, n iet 
voldoet, wordt gestraft met geva ngenisstraf 
van ten hoogste twee jaren of geldboete va11 
ten hoogste duizend gu lden. 

2. Hij , aan wiens schuld is te wijten , dat 
aan een verplichting, a ls bedoeld in het vorige 
lid, niet wordt voldaan, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaa r of 
met een geldboete van ten hoogste vijf hon
derd gulden. 

3. Indi en het fe it is gepleegd in geval van 
oorlog of oorlogsgevaar, worden de in de 
vorige leden gestelde maxima verdubbeld . 

4. De feiten, strafbaar geste ld in dit ;irt i
kel , worden beschouwd a ls misdrijf. 

14. Met het opsporen van de feiten , bij deze 
wet strafbaar gesteld , zijn, behalve de amb
tenaren, aangewezen bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, be last de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepoli t ie, alsmede 
zij, di e daartoe bij al gemeenen maatregel van 
bestuur zijn aangewezen. 

15. 1. Zij , die met het opsporen van de 
overtredingen dezer wet zijn bel ast , zijl! be
voegd daartoe elke pl aats, daarondér begrPpen 
besloten loka le n, erven e n wo ningen, te be
treden. 

2. In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen, dan op vertoon van 
een bijwnderen schriftelijken last van den 
comrr1issari s van poJ itie, en in gernecnten. waiU' 
geen commissaris van politie is, van den bur
gemeester. 

3. Van dit bi nnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uur proces-verbaal opge
maa kt, dat aa n den bewoner in afschrift w0t·dt 
uitgere ikt. 
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16. l. De personen, bedoeld in artikel 14 , 
naar wier oordeel iemand, een feit plegende, 
strafbaar gesteld bij der,e wet, de bescherming 
tegen luchtaanvallen of het welslagen van een 
oefening in gevaar brengt, zullen den over
treder aanmanen, op staanden voet de noodige 
maatregelen te treffen. 

2. Wanner in het geval , bedoeld in het 
vorige lid de overtreder in gebreke blijft de 
noodige i{,aatregelen te treffen, zijn zij be
voegd, zelfs tegeu den wil van den overtreder 
e n op diens kosten, die maatregelen te treffen 
of te doen treffen . Zij zijn in dat geval be
voegd zoo nooàig te allen tijde een woning 
tegen den wil van den bewoner te betrnden, 
waartoe de commissaris van politie, en in ge
m eenten, waar geen commissaris van politie 
is, de burgemeester een al gemeenen I ast kan 
verstrekken. 

3. Van een en ander maken zij binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaa l op. 

17. In de Woningwet worden de vo lgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 a artikel 1 wordt ingevoegd een nieuw 
mtikel 1 bis, luidende: 

A,·t . . lbis. Voor het bouwen, het gehee l of 
voor een gedeelte vernieuwen, of veranderen 
-0f het uitbreiden van woningen en andere ge
bouwen, als bedoeld in artikel 6 van de v\Tet 
betreffende bescherming tegen luchtaanvallen, 
kan Onze M inister van Binnenlandsche Z.:iken 
bijwndere voorzieningen eischen, welke in ver
band met vorengenoemde wet moeten worden 
getrnffen. . . 

Na artikel 6 wordt ingevoegd een 111euw 
.artikel 6bis, luidende: . .. 

Art. 6bis. l. Voor wove,· de schr1ftehJke 
vergunning, genoemd in a rtikel 6, eer te l_id , 
wordt gevraagd met betrekking tot een wornng 
-0f ander gebouw, als bedoe ld in artikel 6 der 
Wet betreffende bescherming tegen luchtaan
vallen zenden Burgemeester en Wethouders, 
a lvore~s op het verwek om vergunning te be
s lis n een exemplaar daarvan, met de bijbe
hoore~de stukken, aan Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken. 

2. De termij n, bedoeld in artikel 6, v ierde 
lid wordt in dat geval verlengd met een ter
m i{n van ten hoogste vij f weken. 

3. Onze voornoemde- Minister doet de hem 
-0vereenkomsti1; het ee rste I id toegewnden 
stukken uiterlijk vier weken 11a ontvangst -
waarvan hij aan .Burgemeeste r en Wethouder3 
kennis geeft - weder aan Burgemeester en 
-wethouders toekomen en deelt daarbij mede, 
welke voorzieningen in ve1·band rnet de be

scherm ing tegen luchtaanvallen moeten worden 
getroffen. 

4. Indien het onderzoek naar de eventueel 
te tre ffen voorzieningen dit vereischt, kan 
-Onze voornoemde Minister binnen vier weken 
na ontvangst van de stukken, de in het tweede 
,en in het de rde lid genoemde term ijnen elk 
alsnog met ten hoogste vier weken verlengen. 
Hij geeft van deze ve rl eng111g terstond kenms 
aan Burgemeester en W ethouders. 

5. Burgemeester en W ethouder, zij n ver
plicht de overeenkomstig dit artikel aan hen 
medegedee lde vereischte voorzieningen als 
voorwaarden te verbinden aan de vergunning, 
te verleenen ingevol ge artikel 6, eerste I id . 

6. Indien Burgemeester en Wethouders bin-
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nen de daarvoor bij dit artike l bepaalde ter
mijnen van Onzen voornoemden Minister geen 
mededeeling omtrent de te eischen voorzie
ningen, bedoeld in het derde lid , hebben ont
vangen, handelen zij alsof geen bijwndPre 
voorzieningen worden geëischt. 

In artikel 7 wordt de eerste zin van het 
eerste I id vervangen door het vo lgende voo r
sch r ift: 

Van het beslui t, bedoeld in a rtikel 6, ,,esde 
lid, is, met uitwndering ten aanzien van de 
eischen, welke ingevolge de beslissing van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
gegrond op artike l lbis, worden geste ld , oe
roep op den gemeenteraad toege laten volgens 
regelen, bij plaatselijke verorden ing vast te 
stellen. 

18 . In de Onteigeningswet wordt achter ar
tikel 76/ ingevoegd een nieuw artikel 76/ bis, 
luidende: 

A,·t . 76/ bis. W a nneer door Üng is bekend 
gemaakt, dat oorlogsgevaar in den zin, waarin 
dat woorrl in 's Lands wetten worclt gebezigd, 
aanwezig is, of wel wanneer de krijg is uitge
broken, kunnen, na bijwndere of a lgemeene 
magtiging van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, door of op last van de bur
gemeesters verbruiksartikelen, bestemd voor 
bescherming en ontsmetting in verband met 
de beperking van de gevaren voor de bevol
king voortv loe iende uit luch taanvallen , in <le 
gemeente aanwezig, onmiddellij k en wnder 
eenige formaliteit worden in bezit genomen. 

De artikelen 76a, derde, vierde, vijfde en 
,,esde lid, 76b, 76c, 76e en 76/ vinden overeen
komstige toepass ing. 

19 . În de wet van 23 Mei 1899 (Staai•blad 
n° . 128), sedert gewijzigd, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Na artikel 17bis wordt ingevoegd een nienw 
a rtikel 17ter, luidende: 

A,·t. 17ter. H et mi li ta ir gezag is, na over
leg met het betrokken burgerlijk gezag, be
voegd de bescherming van de bevolking tegen 
luchtaanvallen te regelen en, wo noodig, de 
bevoegdheden bij de wet ter zake aan het bur
gerl ijk gezag toegekend, tot zich te trekken. 

Na artikel 29 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 29bis, luidende: 

Art. 29bis. Het m ilita ir gezag is bevoegd, 
de bescherming van de beYolking tegen lucht-
aanvallen te regelen en zoo nood ig de wette
lij ke bepalingen betreffende de bescherming 
van de bevolking tegen luchtaanvallen zoo
danig te wijzigen, als in het belang van dil 
a lgemeene veiligheid noodig wordt geacht. 

20. 1. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag na d ien ha rer a fkond iging. 

2. Zij kan worden aangehaald onder den 
titel van "Wet betreffende bescherming tegPn 
1 uch taan val I en" . 

Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23stcn April 

1936. WILHELMINA. 
De Minister van Binnenland.sche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i ., 
H. Co I ij n. 

De Minister. van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b e r g. 

(U-itgeg. 28 Ap1·il 1936.) 
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s. 340. 

11 Feb,,uari 1936. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van het Koninklijk besluit van 18 
Juli 1912 (Staatsblad n°. 264) tot uitvoe
ring van de artt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 
56 der Armenwet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 21 December 1935, 
n°. 9107, Afdeeling Armwezen; 

Gezien art. 13, 3de lid, der Armenwet; 
0 . dat nadere herziening wenschelijk is van 

de bij Ons besluit van 18 Juli 1912 (Staatsblad 
n°. 264), onder § 1 vastgestelde indeeling, 
waarnaar door de besturen van de instellingen 
van weldadigheid ingevolge art. 13 der Ar
menwet worden verstrekt de opgaven van het 
aantal bedeelden en verpleegden en van de 
uitgaven voor onderstand Yan allerlei aard; 

den Raad van State gehoord (advies van 28 
Januari 1936, n° . 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 5 Februari 
1936 n°. 1174, Afdeeling Armwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

dat § 1 van Ons besluit van 18 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 264) nader wordt gelezen als 
volgt: 

§ 1. "Van de opgaven, bedoeld in ar tikel 13 
der wet. 

Art. 1. De opgaven van het aantal perso
nen , m in of meer geregeld ondersteund met 
geld of met levensbehoeften, worden verstrekt 
naar de volgende indeeling: 

A . Aantal hoofden van gezinnen, gesplitst 
in mannen en vrouwen. 

B. Aantal alleen wonenden en overige be
hoeftigen, gesplitst in mannen en vrouwen. 

Voor elk der vier categorieën personen 
onder A en B bedoeld wordt opgegeven: 

1 °. Duur der ondersteuning: 
a. gedurende drie maanden of langer; 
b. korter dan 3 maanden; 
2°. Leeftijd der ondersteunden bij de 

eerste hulpverleening in het verslagjaar; 
te weten ondersteunden: 

a. beneden 21 jaar; 
b. van 21 tot beneden 50 jaar ; 
c. van 50 tot beneden 65 jaar; 
d. van 65 jaar en ouder. 
3°. Aantal nieuwe gevallen van min of 

meer geregelde ondersteuning, die aanlei
d ing gaven tot ondersteuning wegens: 

a. overlijden van het hoofd of een der 
andere leden van het gezin; 

b. gedwongen of vrijwillig vertrek van 
het hoofd uit het gezin; . 

c. ziekte en ongeval; 
d. werkloosheid door andere oorzaken 

clan ziekte en ongeval; 
c. zwangerschap en bevalling ; 
/. oorzaken niet te rangschikken onder 

a-e. 
C. Aantal personen, welke zijn ondersteund 

met losse giften. 
D. Aantal personen, uitbesteed in gestich

ten, n iet zijnde ziekenhuizen en aantal perso
nen uitbesteed in huisgezinnen. 
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Deze opgaven worden verstrekt naar de vol 
gende indeeling: 

1°. oude lieden ; 
2°. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten· 
3°. v~ogdij. en R egeeringskinderen; 
4°. andere kinderen. 
E. Aantal personen verpleegd in zieken

huizen e. d. 
F. Aantal doortrekkenden, aan wie reisgeld 

of voedsel is verstrekt. 
G. Aantal nachtverblijven, aan dakloozen 

verstrekt. 
2. De uitgaven voor ondersteuning van de 

in art. 1 bedoelde pe1·sonen worden opgegeven 
naar de volgende indeeling: 

A. ondersteuning met geld (o.a. betaling 
van huishuur) of met levensbehoeften ; 

B. ondersteuning met losse g iften ; 
C. uitbesteding in gestichten van: 
1 °. oude lieden~ 
2°. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
3°. voogdij. en Regeeringskinderen; 
4°. andere kinderen; 
D. uitbesteding in huisgezinnen van: 
1°. oude lieden; 
2°. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
3°. voo!l"dij. en R egeer ingskinderen ; 
4°. andere kinderen ; 
E. verpleging in ziekenhuizen e. d. ; 
F. ondersteuning van doortrekkenden en 

dakloozen. 
Mede wordt opgegeven hetgeen terugontvan

gen is ter zake van: 
1 °. ondersteuning met geld of met levens-

middelen; 
2°. uitbesteding in gestichten van: 
a. oude lieden; 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten· 
c. vo~gdij- en R egee1·ingskinderen ; 
d. andere kinderen : 
3°. uitbesteding in huisgezinnen van: 
a. oude lieden ; 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge-

schikten; 
c. voogdij- en R egeeringskinderen ; 
d. andere kinderen ; 
4°. verpleging in ziekenhuizen e.d. 
3. Door instellingen, welke porties voedsel, 

kl eeding, levensmiddelen, brandstof/en enz. 
verstrekken aan niet met name bekende perso
nen, o. a . op vertoon van bons, worden op
gegeven: 

1 °. het aantal verstrekte porties voedsel; 
2°. het aantal verstrekte kleedingstukken en 

(of) schoenen ; 
3°. het aantal gevallen, waarin levensmid

del en werden ve rstrekt; 
4°. het aantal gevallen, waarin bra ndstof

fen werden verstrekt. 
Als uitgaven voor ondersteuning wordt op

gegeven, het bedrag der uitgaven voor ver
strekte porties voedsel, kleeding, levensmidde
len of brandstoffen (hieronder ook te brengen 
de loonen van het keukenpersoneel en de an
dere kosten van toebereiding der spijzen). 

Al s terugontvangsten wordt opgegeven de 
opbrengst van: 
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1 °. verkochte kleeding, leven middelen en 
brandsooffen; 

2°. den verkoop van bons ; 
3°. de contributies welke recht geven op 

bons. 
4. Door de besturen van instellingen oot 

werkverschaffing (art. 29 der Armenwet) wor
den de opgaven van het aantal behoeftigen, 
aan wie werk is verschaft, verstrekt naar de 
volgende indeeling: 

1 °. ootaal aantal ; 
2°. aantal behoeftigen, door de in tell ing 

gevoed en gehuisvest; 
3°. aantal behoeftigen, door de instelling 

gevoed, maar niet gehuisvest. 
Voor elk dezer drie categorieën wordt het 

aantal werkdagen opgegeven, voor zooverre dit 
mogelijk is. 

De navolgende vragen worden mede beant
woord: 

a. was de instelling gedurende het geheele 
jaar werkzaam? Zoo neen, gedurende welke 
maanden? 

b. van welken aard waren de verrichte 
werkzaamheden? Werd ook land- of tuinarbeid 
verricht? 

c. hoe was de regeling der loonen en in 
welken vorm werden zij uitbetaald? 

d. werden naamregisters gehouden van de 
behoeftigen, aan wie werk is verschaft? 

De uitgaven der werkverschaffing worden 
opgegeven naar de volgende indeeling: 

a. huur of huurwaarde van gebouwen, loko-
1 iteiten en gronden bestemd voor de werkver
schaffing en voor de uiooefening van het bt
heer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gebouwen, lokaliteiten en gronden be
stemd voor de werkverschaffing en voor de 
uitoefening van het beheer, onderhoud van 
meubi la ir, traktementen en loonen van het 
personeel e. d. ; 

c. aankoop van grondsooffen en gereedschap
pen, benevens rente van gelden, opgenomen 
ten behoeve van de werkverschaffing; 

d. in gel d of in natura uitbetaalde arbeids
loonen, zoomede eventueele kosten van onder
wijs en opleiding, voeding, kleeding, l igging, 
bewas chi ng, verwarming, verlichting en alles 
wat verder oot onderhoud en verzorging strekt. 

Als terugontvangsten worden opgegeven: 
a. de opbrengst van het verschafte werk ; 
b. andere terugontvangsten. 
5. Door de besturen der instellingen, welke 

huisvesting in vrije woningen of in woningen 
te(Jen ver1ninderden prijs ver chaffen, hofjes 
beheeren e. d., worden de volgende opgaven 
verstrekt: 

1° . Aantal afzonderlijke woningen, welke 
kosteloos of tegen verminderden prijs ter be
wo ning worden afgestaan. 

2°. Indien de inrichting een gesticht is, het 
aantal kamers ter bewoning aanwezig. 

3°. Aantal personen, die er op 1 J anuari 
van het verslagjaar verblij f h ielden. 

4°. Aantal personen, die er in den loop van 
het jaar zijn bijgekomen. 

6°. Aantal personen, die in den loop van 
het jaar zij n ver trokken of overleden. 

6°. Aanta l personen, op 31 December van 
het verslagjaar aanwezig. 

Bovendie11 moet worden opgegeven hoeveel 
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alleenstaande personen, hoeveel gehuwde paren 
zonder kinderen en hoeveel gezinnen met kin
deren werden gehuisvest op 31 December van 
het verslagjaar. 

De uitgaven voor ondersteuning worden op
. gegeven naar de volgende indeeling: 

A. Het bedrag der huurwaarde van de wo-
ningen öf van het gesticht. · 

B. D~ uitgaven voor belasting en verdere 
lasten en onderhoud. van gebouwen en lokali
teiten, bestemd voor het eigenlijke werk der 
huisvesting, onderhoud van meubilair , trakte
menten en loonen van het personeel, uitgaven 
voor schrijfbehoeften, druk- en bindwerk, kos
ten van vergaderingen e. d. 

C. Verdere uitgaven voor: 
1 °. uitkeeringen in geld; 
2°. verstrekte voeding, kleeding, ligging, 

bewassching, verwarming, verlichting, genees-, 
heel- en verloskundige hulp (genees- en ver
bandmiddelen e.d. inbegrepen}, kosten van 
begrafenis en alles wat verder tot onderhoud 
en verzoFgi ng strekt. 

De onder C bedoelde opgaven worden ver
strekt, voor zoover de ondersteuning is ver
leend aan de bewoners der 'kamers en Vl'Îje 
woningen . 

Mede wordt opgegeven hetgeEln terugontvan
gen is voor de huisvesting van bepaalde per
sonen. 

A . Het ootaal bedrag der door de bewoners 
der armenwoningen betaalde huren of vergoe
dingen. 

B. In het verslagjaar ontvangen inkoop-. 
sommen; 

C. Andere terugontvangsten. 
6. De opgaven van het aantal verpleegden 

der gestichten en tehuizen, waarin oude lieden, 
gebrekkigen, maatschappelijk ongeschikten, 
weezen, voogdij-, Regeerings,. en andere kin
deren worden verzorgd, worden verstrekt naar 
de volgende indeel ing: 

A . oude l ieden; 
B. gebrekkigen en maatschappelij k onge

schikten• 
C. ki~deren. 
Voor elk dezer drie groepen wordt opge

geven: 
1 °. het totaal aantal personen, door of door 

bemiddeling der instelling verpleegd ; 
2°. het aantal der onder 1°. bedoelde per

sonen, voor wie aangenomen wordt. dat de 
kosten geheel zijn terugbetaal d ; 

3°. het aantal der onder 1 °. bedoelde per
sonen, die tijdens het verslagjaar naar een 
anderen vorm van verpleging z ij n overgegaan; 

4°. het aantal der onder 1°. bedoel de per
sonen, voor wie de kosten geheel of gedeelte
l ij k werden vergoed door gemeenten of instel 
lingen van weldadigheid. 

Voor elk der categorieën 1°. en 2°. wordt 
opgave verstrekt van: 

A. het aantal personen, verpleegd in het 
gesticht der instelling en het aantal verpleeg
dagen; 

B. het aantal personen, uitbesteed in huis
gezinnen en het aantal verpleegdagen; 

C. het aantal personen, ter verpleging ge
geven in gestichten onder ander beheer en het 
aantal verpleegdagen. 

Betreffende kinderen wordt bovendien opge
geven, hoeveel weezen, halfweezen, voogdij- en 
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Regeeringskinderen en andere kinderen wer
den verpleegd en hoeveel kinderen bij de op
neming verwaarloosd of misdadig waren. 

Bovendien wordt opgegeven, het aantal kin
deren, over wie in het verslagjaar patronaat 
werd uitgeoefend: 

1 °. bij wijze van preventief toezicht ; 
2°. bij wijze van nazorg, en 
3° . door ondertoezichtstelling (o. a. ingevol

ge art. 373 B. W. en art. 39decies W . v. Str.). 
De uitgaven voor ondersteuning '(i.c. ver

pleging en uitbesteding) worden opgegeven 
naar de volgende indeel ing: 

a. huur of huurwaarde van gebouwen, loka
liteiten en gronden bestemd voor de v.:irzorging 
der verpleegden en voor de uitoefeni:-lg van 
het behéer ; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gebouwen, lokaliteiten en gronden be
stemd voor de verzorging der verpleegden en 
voor de uitoefening van het beheer, onderhoud 
van meubilair, traktementen en loónen van 
het personeel, uitgaven voor schrijfbehoeften, 
druk- en bindwerk, kösten van vergaderingen 
e.d. ; 

c. verpleging in het gesticht, als: voeding, 
kleeding, ligging, bewassching, verwarming, 
verlichting, genees- en heelkundige hulp (w.o. 
genees- en verbandmiddelen e. d.), bezigheid 
of opleiding der verpleegden, en alles wat 
verder tot onderhoud en verzorging strekt, be
nevens uitkeering in geld; 

d. uitbesteding in huisgezinnen; 
e. verpleging in andere gestichten. 
Mede wordt opgave verstrekt van hetgeen 

terugontvangen is voor en van bepaalde ver
pleegden, ter zake van: 

1 °. de verpleging in het gesticht. 
Hieronder ook te brengen: 
a. inkoopsommen; 
b. opbrengst van voorwerpen door de ver

pleegden vervaardigd, door de verpleegden 
verdiende en aan het gestichtsbestuur afge
dragen loonen, opbrengst van den verkoop van 
afval en dergelijke roerende zaken, voortvloei
ende uit het beheer van het gesticht ; 

2°. uitbesteding in huisgezinnen; 
3°. verpleging in andere gestichten. 
Onder 2°. en 3°. ook te brengen de restitutie 

van te veel betaalde verpleegkosten. 
Deze terugontvangsten moeten overigens ge

splitst worden opgegeven, als: . 
a. Bijdragen van ouders van verpleegde 

kinderen. 
b. Andere terugontvangsten. 
7. Door de besturen van instellingen, wel ke 

uitbesteding van behoeftigen in gestichten en 
gezinnen ten doel hebben, wordt opgegeven 
het aantal: 

a. oude l ieden; 
b. gebrekkigen en maatschappelijk onge -

schikten; 
c. voogdij- en R egeeringskinderen; 
d. andere kinderen. 
Voor elke dezer categorieën wordt opge

geven, hoeveel personen werden uitbesteed in 
gestichten en hoeveel in gezinnen. 

Bovendien wordt opgegeven, het aantal kin
deren , over wie in het verslagjaar patronaat 
werd uitgeoefend: 

1 °. bij wijze van preventief toezicht; 
2°. bij wijze van nazorg, en 

1936 

3°. door ondertoezichtstelling (o.a. inge
volge art. 373 B. W . en art. 39decies W. v. 
Str.). 

De uitgaven voor ondersteuning i.c. u itbeste
ding en de terugontvangsten voor of van be
paalde bestedelingen worden verstrekt naar de 
indeel ing, voorgeschreven ten aanzien der op
gave van het aantal personen. 

De terugontvangsten moeten bovend ien ge
splitst worden opgegeven, als: 

a. bijdragen van ouders van verpleegde kin
deren. 

b. andere terugontvangsten. 
8. De opgaven van het aantal verpleegden 

in ziekenhuizen, ooglijdersgestichten, gestichten 
voor krankzinnigen, zwakzinnigen, psychopa
then, zenuwlijde,·s e. d. worden verstrekt naar 
de volgende indeeling: 

A. Totaal aantal personen, door de instel
ling verpleegd en aantal verpleegdagen. 

B. Aantal der onder A vermelde personen, 
voor wie aangenomen wordt, dat met hetgeen 
door of voor hen betaald is, de kosten hunner 
verpleging zijn gedekt en aantal verpleeg
dagen. 

C. Aantal der onder A bedoelde personen. 
voor wie de kosten geheel of gedeeltel ij k wor
den vergoed door gemeenten of instellingen 
van weldadigheid. 

Indien aan ziekenhuizen e. d. poli_klinieken 
zijn verbonden, wordt opgave gedaan van: 

1 °. het gezamenlij k aantal gegeven consul
ten· 

2J. het aantal consulten aan moeders van 
zuigelingen. 

Bovendien wordt opgegeven het aantal zui 
gelingen, die in het ziekenhuis zijn verpleegd 
en voor wie de kosten geheel of ten deele ten 
laste dezer instellingen zijn gebleven, en wel: 

A . verwrgd met de moeder ; 
B. verzorgd zonder de moeder. 
De uitgaven voor de verpleging van de pa

tiënten van alle inrichtingen, in den aanhef 
van d it artikel bedoeld, worden opgegeven 
naar de volgende indeeling: 

a. huur ·of huurwaarde van gebouwen, loka
liteiten en gronden bestemd voor de huisves
ting der verpleegden en voor de uitoefening 
van het beheer; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gebouwen, lokaliteiten en gronden, be
stemd voor de huisvesting der verpleegden en 
voor de uitoefening van het beheer, onderhoud 
van meubilair, traktementen en loonen van 
het niet-verplegend personeel, schrij fbehoeften. 
druk- en bindwerk, kosten van vergaderingen 
e.d.; 

c. genees-, heel- en verloskundige hulp, ver
plegend personeel , genees- en verbandmidde
len, vervoermiddelen e. d . ; 

d. voeding, kleeding, ligging, bewassching, 
verwarming, verlichting, bezigheid der ver
pleegden, kosten van begrafenis en alles wat 
verder tot onderhoud en verzorging strekt. 

Mede worden opgegeven de terugontvang-
sten: 

1°. verpleeggelden; 
2°. andere terugontvangsten. 
9. Door besturen van ins teil ingen van wel

dadigheid, welke kosteloos genees-, heel- en 
ve,·loskundige hulp buiten ziekenhuizen ver
leenen wordt opgave verstrekt van: 
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A. Het aantal gezinnen en personen, die in 
het verslagjaar in het bezit waren van door
loopend verlof (consent) om zoo noodig koste
looze geneeskundige hulp in te roepen, ge
sp) itst als volgt: 

1 °. aantal gezinnen; 
2°. aantal personen, niet tot een gezin be

hoorende. 
B. Het aantal tijdelijke verloven (consen

ten) voor kostelooze geneeskundige hulp, welke 
in den loop van het verslagjaar zijn afgegeven. 

C. Het aantal malen, dat in het verslag
jaar werkelijk genees-, heel- of verloskundige 
hulp aan behoeftigen is verleend, gespli t t als 
volgt: 

1 °. aantal bezoeken van geneesheeren in de 
woningen van behoeftigen; 

2°. aantal consulten door geneesheeren in 
zitting lokalen e. d.; 

3°. aantal malen, dat verloskundige hulp 
werd verleend. 

D. Het aantal consulten door geneesheeren 
aan poliklinieken der instellingen verleend, 
onderscheiden naar: 

1 °. consul ten aan moeders van zuigelingen; 
2°. all e andere consulten te zamen. 
Door de besturen van instellingen, die zich 

bezig houden met maatschappelijk werk voor 
zieken, herstellenden en k1·aamvrouwen, hulp 
in de huishouding, uitzending van volwassenen 
naar buiten, verstrekking van kunstledematen, 
brillen, orthopaedische schoenen e. d., wordt 
opgave gedaan van: 

het aantal gevallen van ziekte of anderen 
nood, waarin hulp is verleend: 

1°. in gezinnen; 
2°. aan personen, niet levende in gezins

verband. 
De uitgaven voor hulpverleening aan boven

bedoelde personen worden opgegeven naar de 
volgende indeeling: 

A. Uitgaven voor genees-, heel- en verloskun
dige hulp, genees- en verbandmiddelen, ver
voermiddelen e. d. Hieronder ook te brengen de 
salarissen der genees-, heel- en verloskundigen. 

B. Uitgaven voor maatschappelijk werk bij 
ziekte, hulp in de huishouding, uitzending van 
volwas enen naar buiten, ver trekken van 
kunstledematen, brillen, orthopaedische schoe
nen e.d. (de uitgaven voor eiken vorm van 
hulpbetoon afzonderlijk te vermelden) . 

Mede wordt opgegeven het bedrag der terug
ontvangsten: 

a. voor verleende genees-, heel- en verlos
kundige hulp; 

b. andere terugontvangsten. 
Door de besturen van wijkverplegingen wordt 

opgave gedaan van: 
A. het aantal zieken en het aantal kraam

vrouwen, die in hun woningen werden ver
pleegd, gesplitst als volgt: 

1 °. Totaal aantal personen door de instel-
1 ing verpleegd en aantal bezoeken; 

2°. Aantal der onder 1 °. vermelde perso
nen, voor wie aangenomen wordt, dat met 
hetgeen door of voor hen betaald is, de kosten 
hunner verpleging zijn gedekt en aantal be
zoeken. 

B. Het aantal hulpverleeningen door ver
pleegsters in het gebouw der instelling (z.g. 
loopende patiënten). 

C. Het aantal consulten door geneesheeren 
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aan poliklinieken der instellingen verleend, 
onderscheiden naar: 

1 °. consulten aan moeders van zuigelingen; 
2°. alle andere consul ten te zamen. 
Door de besturen van wijkverplegingen, die 

zich ook bezig houden met maatschappelijk 
werk voor zieken, herstellenden en kraam vrou
wen, hulp in de huishouding, uitzending van 
volwassenen naar buiten, verstrekking van 
kunstledematen, brillen, orthopaedische schoe
nen e.d., wordt opgave gedaan van: 

het aantal gevallen van ziekte of anderen 
nood, waarin hulp is verleend: 

1 °. in gezinnen; 
2°. aan personen, niet levende in gezin -

verband. 
De uitgaven voor de hulpverleening aan bo

venbedoelde personen worden opgegeven naar 
de volgende indeeling: 

a. huur of huurwaarde van gebouwen en 
lokaliteiten, bestemd voor het eigenlijke werk 
der hulpverleening; 

b. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gebouwen en lokaliteiten, bestemd voor 
de hulpverleening; onderhoud van meubilair, 
traktementen en loonen van het niet-verplegend 
personeel , uitgaven voor schrijfbehoeften, druk
en bindwerk, kosten van vergaderingen e. d. ; 

c. salarissen e. d. van verplegend personeel, 
uitgaven voor genee kundige hulp, genees- en 
verbandmiddelen, vervoermiddelen, rijwielen 
e. d.; 

d. uitgaven voor voeding, kleeding, ligging, 
bewassching, verwarming, ver! ichting, kosten 
van begrafenis en alles wat overigens tot on
derhoud en verzorging strekt; 

e. uitgaven voor maatschappelijk werk voor 
zieken en kraamvrouwen, hulp in de huishou
ding, uitzending van volwassenen naar buiten, 
verstrekking van kunstledematen, brillen, or•
thopaedische schoenen e. d. (de uitgaven voor 
eiken vorm van hulpbetoon afzonderlijk te ver
melden). 

Mede worden opgegeven de ontvangen ver
pleeggelden en de andere terugontvangsten. 

10. De besturen van zuigelingenklinieken 
doen opgave van: het aantal zuigelingen -
met het totaal aantal verpleegdagen - in de 
instelling gedurende het verslagjaar verzorgd: 

1 °. met de moeder ; 
2°. zonder de moeder. 

Door de besturen van consultatiebureaux wordt 
opgave gedaan van: 

1 °. het aantal malen, dat gedurende het 
verslagjaar con uit is gegeven aan moeders 
van zuigelingen; 

2°. het aantal bezoeken, welke gedurende 
het verslagjaar aan moeders van zu igelingen 
in hare woningen zijn gebracht ; 

3°. het aantal moeders, aan wie melk en 
(of) andere voedingsmiddelen zijn verstrekt, 
ten behoeve van haar zelf of van de zuigeling. 

Door de besturen van kleine-kinderbewaar
plaatsen, crèches e. d. wordt opgegeven: 

1 °. het aantal kleine kinderen aanwezig op 
den 2den Vrijdag in de maand Januari 

April 
Juli 
October ; 

2°. het totaal aantal verpleegdagen voor 
alle in het verslagjaar opgenomen kinderen; 
dus de som der aantallen dagen, gedurende 



welke elk der kinderen is opgenomen geweest. 
De uitgaven voor ondersteuning dezer instel

lingen worden opgegeven naar de volgende 
indeeling: 

a. huur of huurwaarde van gebouwen, loka
liteiten en gronden, bestemd voor de verple
ging der zuigelingen of jonge kinderen en 
voor de uitoefening van het beheer; 

b. belasting en verdere lasten en onder
houd van gebouwen, lokal iteiten en gronden, 
bestemd voor de verzorging van zuigelingen 
of jonge kinderen en voor de uitoefening van 
het beheer ; onderhoud van meubilair, trakte
menten en loonen van het niet-verplegend 
personeel, schrijfbehoeften , druk- · en bindwerk, 
kosten van vergaderingen e. d. ; 

c. genees- en heelkundige hulp, verplegend 
personeel, genees- en verbandmiddelen e. d.; 

d. voeding (w.o. melk en (of) andere voe
dingsmidelen, verstrekt aan de moeders ten 
behoeve van haar zelf en (of) van de zuige
lingen), kleeding, ligging, bewassching, ver
warming, ver] ichting en a ll es wat verder tot 
onderhoud en verzorging strekt. 

Mede wordt opgegeven het bedrag der te
rugontvangsten van of voor bepaalde perso
nen: 

1 °. door de ouders, respectievelijk de moe
ders zelf betaald; 
· zo. andere terugontvangsten (hieronder . bij
dragen van ziekenfondsen, gedaan ten behoeve 
hunner leden). 

ll. De besturen van instellingen van welda
digheid, welke schoolvoeding en schoolkl eeding 
verstrekken, doen opgave van: 

A. het aantal kinderen , die schoolvoeding 
ontvingen op den eersten dag, waarop de ver
strekking plaats vond, respect. in J anuari, 
April, Juli en October; 

B. het totaal aantal in het verslagjaar uit
gereikte porties voedsel en het totaal aantal in 
het vers! agj aar verstrekte I i ters mei k. 

C. het aantal kinderen (zonder dubbeltel
lingen), die in het verslagjaar schoolkleeding 
en (of) schoeisel ontvingen. 

De instellingen, welke kinderen naar buiten 
uitzenden en deze zelf verplegen, doen op
gave van: 

A. Het aantal kinderen (zonder dubbeltel
lingen ) door de instellingen opgenomen in een 
gezondheids- en (of) vacantiekoloniehuis onder 
beheer van de instellingen zelf. 

Mede wordt opgegeven het totaal aantal 
voor die kinderen geldende verpleegdagen. 
· B. Het aantal der onder A bedoelde kinde
ren - met het aantal verpleegdagen -, voor 
wie aangenomen wordt, dat de kosten geheel 
zijn terugbetaald , onverschillig op welke wijze. 

C. Het aantal der onder A bedoelde kin
deren - met het aantal verpleegdagen-, voor 
wie de kosten geheel of gedeel telijk werden 
vergoed door burgerlijke gemeenten of instel 
lingen van weldadigheid. 

De instellingen, welke kinderen naar buiten 
uitzenden, doch niet zelf verplegen, verstrek
ken opgaven van: het aantal kinderen {zonder 
dubbeltellingen) - met het aantal verpleeg
dagen - gedurende het verslagjaar: 

1 °. ter opneming gegeven aan een gezond
heids- en (of) .vacantiekoloniehuis onder ander 
beheer (tevens te vermelden aan welke); 

Z0
• tijdelijk uitbesteed in huisgezinnen. 
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Door de besturen van tehuizen voor school
gaande kinderen wordt opgave gedaan van: 
het aantal kinderen - met het aantal ver
pleegdagen -, gedurende het verslagjaar in 

·de instellingen verzorgd (zonder dubbeltellin
gen) . 

De uitgaven voor ondersteuning, door de in 
dit artikel bedoelde instellingen gedaan, wor
den opgegeven naar de volgende indeeling: 

1 °. huur of huurwaarde van gebouwen, lo
kaliteiten en gronden, bestemd voor de huis
vesting der kinderen en voor de uitoefening 
van het beheer; 

Z0
• belasting en verdere lasten en onder

houd van gebouwen, lokaliteiten en gronden, 
bestemd voor de huisvesting der kinderen en 
voor de uitoefening van het beheer; onder
houd van meubilair, traktementen en loonen 
van het personeel e. d . ; 

3°. uitgaven voor schoolvoeding en (of) 
-kleeding, en (of) schoeisel; hieronder ook te 
brengen de loonen van het keukenpersoneel en 
de andere kosten van toebereiding der spij zen, 
zoomede de kosten van vervoer; 

4°. verpleging in koloniehuizen of tehuizen 
in eigen beheer, a ls voeding, kleeding, lig
ging, bewassching, verwarming, verlichting, 
genees- · en heelkundige hulp (w.o. genees- en 
verbandmiddelen) en alles, wat verder tot on
derhoud en verzorging strekt; 

5°. verpleging in koloniehuizen onder ander 
beheer, onverschillig of die instellingen al 
dan niet instell ingen van weldadigheid zijn in 
den zin der Armenwet; 

6°. uitbesteding in huisgezinnen. 
Mede wordt opgave verstrekt van hetgeen 

terugontvangen is van of voor met name aan
gewezen personen ter zake van: 

1° . schoolvoeding en (of) kleeding en (of) 
schoeisel; 

Z0
• verpleging in koloniehuizen of tehuizen 

onder eigen beheer; 
3°. verpleging in gestichten onder ander 

beheer; 
4 °. uitbesteding in huisgezinnen. 
Deze terugontvangsten moeten overigens ge-

sp! i tst worden opgegeven, a ls: 
a. bijdragen van ouders en verzorgers; 
b. andere terugontvangsten. 
12. Door de besturen der instellingen, welke 

verwaarloosden en gevall enen verzorgen, wordi, 
opgave verstrekt van: 

a. het aantal volwassen personen; 
b. het aantal kinderen. 
Voor deze beide categorieën wordt opge

geven: 
1 °. het totaal aantal personen door of door 

bemiddeling der instelling verpleegd; 
Z0

• het aantal der onder 1 °. bedoelde per
sonen, voor wie de kosten geheel zijn terug
betaald; 

3°. het aantal der onder 1°. bedoelde per
sonen, die tijdens het verslagjaar naar een 
anderen vorm van verpleging zijn overgegaan ; 

4°. het aantal der onder 1°. bedoelde per
sonen, voor wie de kosten geheel of gedeelte
lijk werden vergoed door gemeenten of instel
lingen van weldadigheid. 

Voor elk der onder 1 °. en 2°. bedoelde groe
pen wordt opgegeven: 

A. het aantal personen, verpleegd in het ge
sticht der instelling en aantal verpleegdagen; 
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B. het aantal personen, uitbesteed in huis
gezinnen en aantal verpleegdagen; 

C. het aantal personen, ter verpleging ge
geven in gestichten onder ander beheer en 
aantal verpleegdagen. 

Bovendien wordt opgegeven het aantal kin
deren, over wie in het verslagjaar patronaat 
werd uitgeoefend: 

1 °. bij wijze van preventief toezicht; 
2°. bij wijze van nazorg; 
3°. door ondertoezichtstelling (o.a. inge

volge art. 373 B. W. en art. 39dec·ies W. v. 
Str.). 

Indien aan verwaarloosden en gevallenen op 
andere wijze dan door verpleging of uitbeste
ding hulp wordt verleend, wordt het aantal 
dezer personen opgegeven ; evenzoo indien pa
tronaat over hen wordt uitgeoefend. 

De besturen van toevluchten, nachtasyls e. d. 
verstrekken opgave van: 

1 °. het totaal aantal in het vers) agjaar ver
strekte nachtverblijven ; 

2°. het totaal aantal in het verslagjaar uit
gereikte porties voedsel. 

De uitgaven voor ondersteuning van de in 
den aanhef van dit artikel genoemde instel
lingen worden opgegeven naar de volgende in
<leeling: 

A. huur of huurwaarde van gebouwen, lo
kaliteiten en gronden, bestemd voor de hu is
vesting der verpleegden en voor de uitoefe
ning van het beheer ; 

B . belasting en verdere lasten en onderhoud · 
van gebouwen, lokaliteiten en gronden, be
stemd voor de huisvesting der verpleegden en 
voor de uitoefening van het beheer; onder
houd van meubilair, traktementen en loonen 
van het personeel e. d. ; 

C. verpleging in het gesticht: voeding, 
kleeding, ligging, bewassching, verwarming, 
verlichting, genees- of heelkundige hulp (w.o. 
genees- en verbandmiddelen), kosten van be
grafenis en alles wat verder tot onderhoud en 
verzorging strekt ; 

D. arbeidsloonen in geld uitbetaald aan 
verpleegden; 

E . uitbesteding in huisgezinnen; 
F. verpleging in andere gestichten; 
G. ander, niet onder A t,/m F te rangschik

ken , hulpbetoon. 
Mede wordt opgave gedaan van hetgeen 

terugontvangen is: 
A . voor verpleging in het gesticht der in-

stelling; 
B . voor uitbesteding in andere gestichten; 
C. voor uitbesteding in gezinnen; 
D. als opbrengst van door verpleegden ver

richten arbe id of vervaardigde goederen; 
E. uit anderen hoofde. 
De opgaven bedoeld sub A, B en C worden 

verstrekt naar de volgende indeeling: 
1 °. bijdragen van ouders van verpleegden; 
2°. andere terugontvangsten. 
13. Door de besturen van instellingen, welke 

niet zijn te rangschikken onder de artt. 1 tJm 
12 van dit besluit, wordt het aantal personen 
opgegeven, aan wie in het verslagjaar hulp is 
verleend, onder mededeeling van den vorm der 
hulpverleening en nadere bijzonderheden om
trent de behoeftigen. 

De uitgaven voor hulpverleening van boven
bedoelde personen worden opgegeven naar de 
volgende indeeling: 

11 2 

A. huur of huurwaarde van gebouwen, lo
kaliteiten en gronden, bestemd voor de uitoefe
ning van het beheer en voor de huisvesting of 
verzorging van behoeftigen; 

B. belasting en verdere lasten en onderhoud 
van gebouwen, lokaliteiten en gronden, be
stemd voor de huisvesting of verzorging van • 
behoeftigen, onderhoud van meubilair, trakte
menten en loonen van het personeel e. d . ; 

C. verpleging in een gesticht onder eigen 
beheer, als voeding, kleeding, ligging, bewas
sching, verwarming, verlichting, genees- of 
heelkundige hulp (w.o. genees- en verband
middelen), kosten van begrafenis en alles wat 
verder tot onderhoud en verzorging strekt; 

D. uitbesteding in huisgezinnen; 
E. verpleging in gestichten onder ande·r 

beheer, onverschill ig of die gestichten al dan 
niet instellingen van weldadigheid zijn in den 
zin der Armenwet ; 

F . alle andere, onder A tJm E niet te rang
schikken, hulpbetoon. 

Mede wordt opgegeven hetgeen terugontvan
gen is ter zake van: 

a. verpleging in een gesticht in eigen be-
heer ; 

b. uitbesteding in huisgezinnen ; 
c. verpleging in andere gestichten; 
d. hulpbetoon van anderen aard. 
14. Bovendien worden door de besturen van 

instellingen van weldadigheid opgegeven de 
uitgaven voor subs idies aan gemeenten en 
andere instellingen van weldadigheid ten be
hoeve van de verzorging van behoeftigen. 

15. De in artt. 1 t,/m 14 bedoelde opgaven 
worden verstrekt op door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken vastgestelde tabellen. 

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

Igls, den llden F ebruari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

( Uitgeg. 18 Fe?ruari 1936.) 

s. 341. 

27 Maart 1936. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van h et Postbesluit 1925 (Staatsblad 
n°. 396), het Pakketpostbeslui t (Staatsblad 
1919, n°. 574) en het Internationaal Post
besluit 1934 (Staatsblad n°. 570). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi

ging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n° . 396) , zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 1 April 1935 
(Staatsblad n°. 168), in het Pakketpostbesluit 
(Staatsblad 1919, n° . 574), zooals dit laatste
lijk is gewijz igd bij Ons besluit van 26 October 
1935 (Staatsblad n°. 627) en in het Interna
tionaal Postbesluit 1934 (Staatsblad n°. 570), 
zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit van 1 
April 1935 (Staatsblad n°. 168) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Maart 1936, n°. 
4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

· Gelet op artikel 23bis van de Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543); 



113 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1936, n° . 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Maart 1936, n°. 3, 
Hoofdbestuur der P osterij en, Telegrafie en 
Telefonie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
A rt. I. Artikel 10, § 1, l ste lid van het 

Postbesluit 1925 (StaatsblaiL n°. 396) wordt 
vervangen door: 

,,§ l. 1. H et bij vooruitbetaling verschu l
digde recht voor de overmaking van gelden 
door middel van postwissels bP.draagt voor 
eiken postw issel : 
voor een bedrag tot en met f 5 5 cent ; 
boven f 5 f 12.50 7½ cent; 

f 12.50 f 25 10 cent ; 
" f 25 ,, ,, ,, f 50 20 cen t 

en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 
restend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en 
met f 500; boven dit bedrag is voor elke som 
van f 100 of restend gedeelte van f 100 10 
cent meer verschuldigd.". 

Art. ll. In het Postbeslui t 1925 (Staatsblad 
n°. 396) wordt nà artikel 10 een nieuw artikel 
opgenomen, luidende a ls volgt : 

" Art. 10bis. 1. Voor h et overmaken van 
kl e ine geldbedragen wordt op door den Direc
teur-Generaal der P osterij en, Telegraf ie en 
T elefonie te stellen voorwaarden en in de door 
hem te bepalen gevallen, de gelegenheid, hier 
na in het 2e lid nader omschreven, gegeven 
tot het tegen geld inwisselen van per post ver
zonden br iefkaarten, met daarop door de af
zenders gehechte, voor frankeering ge ldi ge, 
postzegels . 

2. Tegen inlevering van die briefkaarten 
wordt, behoudens het hie rna bepaalde, een 
bedrag uitgekeerd, gelijk aan de totale fran
keerwaa rde van de daarop voorkomende zegel
a fdrukken en postzegels, na aftrek van het 
port of het port en recht, dat bij de verzending 
verschu ldigd was, met dien verstande, dat het 
uit te kee ren bedrag f 1 voor elke briefkaart 
niet te boven gaat. Voor elke ingeleverde 
briefkaart wordt een recht wegens inwisseling 
van 1 cent ingehouden.". 

Art. III. Artikel 11, § 1, 3e lid van het 
Postbes lui t 1925 (StaatsblaiL n° . 396} wo rdt 
vervangen door: 

"3. Bij de a frekening is bovendien wegens 
het per borderel ingevorderde bedrag een 
recht verschuld igd , hetwelk bedraagt: 
voor een bedrag tot en met f 5 5 cent; 
boven f 5 f 12.50 7½ cent; 

f 12.50 f 25 10 cent; 
" f 25 ,, ,, ,, f 50 20 cent 

en voort 10 cent voor elke som van f 50 of 
,·estend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en 
met f 500; boven dit bedrag is voo ,· elke som 
van f 100 of restend gedeelte van f 100 10 
cent meer verschuldi gd.". 

Art. IV. In artikel 5, § 1, 3e lid , 2en zin 
van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 
574) wordt in plaats van "aangegeven waarde, 
de verrekenpakketten en de pakketten, waar
va n door de afzenders expresse bestelling 
wordt verlangd," gelezen: ,,aangegeven waa r
de en de verrekenpakketten,". 

Art. V. Artikel 27, 2e lid van het Intema
L . & S. 1936. 
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tionaal Postbesluit 1934 (StaatsblaiL n°. 570) 
wordt vervangen door: 

"2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid is in het verkeer met Curaçao en 
Suriname een recht verschuld igd, hetwelk be
draagt: 
voor een bedrag tot en met f 5 5 cent ; 
boven f 5 f 12.5 0 7½ cent ; 

f 12.50 f 25 10 cent ; 
" f 25 ,, ,, ,, f 50 20 cent 

en voorts 10 cent voor e lke som van f 50 of 
restend gedeelte van f 50 boven f 50." . 

Art. VI. De bepalingen van d it beslui t tre
den in werking met ingang van 1 April 1936. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het StaatsblaiL zal worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 27sten Maart 1936. 
WILHELM! A . 

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

(Uitgeg. 28 Maart 1936.) 

s. 343. 

9 April 1936. BESLUIT tot wij ziging en aan
vulling van artike l 54 van het Arbeids
overeenkomstenbesl uit. 

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

Binnenl andsche Zaken van 14 M aart 1936, n °. 
27138, Afdeel ing Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het Arbeidsovereenkomstenbeslui t, laat
stelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van 11 Augustus 1934 (StaatsblaiL n°. 477 ), 
opnieuw te wijzigen en aan te vull en ; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Amb
tenarenwet 1929; 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
31 Maart 1936, n°. 20} ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 April 1936, n°. 27453, 
a fdeel ing Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

E enig a r t ikel. 
Artikel 54 van het Arbeidsovereenkomsten

besl uit wordt ge lezen a ls volgt: 
,,1. De straffen, welke kunnen worden toe

gepast, zijn: 
a. schriftelijke ber isp ing; 
b. bu itengewone dienst , op andere dagen 

dan Zondag en de voor den arbeider geldende 
K erkelijke feestdagen, zonder loon of tegen een 
lager dan het normal e loon; 

c. beperking van het recht op eene jaarl ij k
sche vacantie; 

d. ge ldboete. 
2. De toepassi ng van de in het vorige lid , 

onder b, c en d, genoemde stra ffen gesch iedt 
met inachtneming van het navol gende : 

1 °. buitengewone dienst wordt opgelegd 
voor ten hoogste 6 uren, met een maximum 
van 3 uren per dag; 

2°. beperking van het recht op eene jaar
lijksche vacantie geschiedt voor ten hoogste 1/3 
van het aantal dagen waa rop per kal ender
jaar aanspraak bestaat; 

8 



1936 

3°. geldboete bedraagt ten minste f 0.25 en 
ten hoogste f 25." 

Onze Ministers, hoofden van de Departemen
ten van Algemeen bestuur zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en de Al
gemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlan<Lsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 21 April 1936.} 

s. 344. 

16 April 1936. BESLUIT tot wijz1grng van 
het Koninklijk besluit van 17 September 
1929 (Staatsblad n°. 438), houdende nadere 
voorschriften als bedoeld in artikel 16, 
derde lid der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze wet laatstelijk 
is gewijzigd, tot regeling van het Staats
toezicht op krankzinnigen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 Januari 1936, 
n°. 11697, afdeeling Armwezen, en van Onzen 
Minister van Justitie van den 22 Februari 1936, 
lste Afdeeling C, n°. 816; 

Gelet op artikel 16, derde lid, der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd, tot regeling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
Maart 1936, n° . 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 2 April 1936, n°. 3443, afdee
ling Armwezen, en van 9 April 1936, lste Af
deeling C, n°. 878 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 3 van Ons besluit van 17 September 

1929 (Staatsblad n°. 438) wordt gewij zigd als 
volgt: 

1. In het bepaalde onder a wordt voor "ge
neesheer" gelezen : geneeskundige. 

2. H et bepaalde onder b wordt gelezen : 
in welke hoedanigheid de geneeskundige de 

verklaring heeft opgemaakt, hoe vaak hij voor
melden persoon in de laatste drie weken heeft 
bezocht en, indien hij hem op den dag van af
gifte der verklaring of op den daaraan voor
afgaanden dag niet heeft bezocht, waarom dit 
niet is geschied en op welken grond de verkla
ring niettemin wordt afgegeven. 

3 . In het bepaald'e onder c en e wordt voor 
,,geneesheer" gelezen : geneeskundige. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlan<Lsche Zaken, 
J. A. de W i 1 de. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
(Uitgeg. 28 April 1936) . 

1]4 

s. 360. 

11 F ebruari 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van artikel 3 van het Koninklijk besluit 
van 27 December 1934 (Staatsblad n°. 
678} betreffende o. a . de uitvoering van 
het tweede en derde lid van artikel 68 der 
Middel baar-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
J anuari 1936, n°. 27790 IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middel baar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
3 van Ons besluit van 27 December 1934 
(Staatsblad n°. 678} te wijzigen; 

Deh Raad van State gehoord (advies van 28 
J anuari 1936, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Februari 1936, n°. 
3357, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mid
delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Het tweede lid van artikel 3 van Ons be

sluit van 27 December 1934 (Staatsblad u 0
• 

678} wordt gelezen als volgt: 
"Het in het vorig lid bedoelde examen wordt 

afgenomen door de commissie voor het exa
men, bedoeld in artikel 55, tweede lid , der 
Middelbaar-onderwijswet". 

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

Igls, den llden Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. Slot e maker d e B ruïne. 
( Uitgeg . 25 Februari 1936 .} 

s. 361. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van den 
16de~ September 1931 (Staatsblad no. 401), 
t er mtvoermg van de artikelen 5, 11 , en 
13 van de wet van den 30sten October 1930 
(Staatsblad n°. 416), tot regeling van het 
toegepa<1t-natuurwetenschappelijk onder
zoek, zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 12den Juni 1934 (Staats
blad n°. 308). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Land
bouw en Visscher!j, van Sociale Zaken, van 
Waterstaat, van Bmnenlandsche Zaken, Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie a. i. 
Onzen Minister van Staat, Minister van Kolo'. 
niën, en Onzen :Minister van Financiën van 11 
Januari 1936, n°. 2003, afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen; 

Gelet op de wetten van den 30sten October 
1930 (Staatsblad n°. 416) en van den 28sten 
December 1935 (Staatsblad no. 810) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1936, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor-



115 

noemde Ministers van 18 Februari 1936, n°. 
1070, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In Ons besluit van den 16den September 1931 

(Staatsblad n°. 401), t er uitvoering van de arti 
kelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30sten 
October 1930 (Staatsblad n°. 416), tot r egeling 
van het t oegepast-natuurwetenschappelijk on
derzoek, zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons 
besluit van den 12den Juni 1934 (Staatsblad 
n°. 308), worden de volgende wijzig ingen en 
aanvullingen aangebracht : 

I. De laatste zin van het tweede lid van arti 
kel 3 wordt gelezen als volgt : De leden, die 
voor de eerste maal benoemd worden op voor
dracht van Onzen Minister van Sociale Zaken, 
treden af op 1 J anuari 1940 en zij, die voor de 
eerste maal benoemd worden op voordracht van 
Onzen Minister van Landbouw en Visscherij, 
op 1 J anua ri 1942. 

II. In het derde lid van artikel 3 wordt in 
plaats van "Economische Zaken" gelezen : 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, van 
Sociale Zaken, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Defensie, van Koloniën en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den R aad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Landbouw en Visscher-ij, 

L. N. Deck e r s. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S li n g e n b e r g. 
De .llfinister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., 

H. Co I ij n. 
De Minister van Staat , 
Minis ter van K oloniën, 

H. Colijn. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 17 Maart 1936.) 

!l. 362. 

27 Maart 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het reglement voor het examen, 
bedoeld in artikel 55, tweede lid, der 
Middelbaar-onderwijswet, vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 19 Maart 1931 
(Staatsblad n°. 116) en gewijzigd en aan
gevuld bij het Koninklijk besluit van 
7 December 1934 (Staatsblad n°. 651). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Maart 1936, n°. 6343 IV, afdeeling Voorbe
reidend 'Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het regle
ment voor het examen, bedoeld in a rtikel 55, 
tweede lid , der Middelbaar-onderwij swet, vast
gesteld bij Ons besluit van 19 Maar t 1931 
(Staatshlad 11°. 116) en gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 7 December 1934 (Staats
blad n°. 651) nader t e wijzigen: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1936, n° . 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mïnister van 24 Maart 1936, n°. 8049, 
afdeelin~ Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
OnderWJjs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
I n het voornoemd reglement worden de na

volgende wijzigingen aangebracht: 
1. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
J aarlijks wordt vóór 1 Mei door Ons een 

commissie benoemd, die het examen zal afne
men. 

2. In het eerste lid van artikel 6 wordt in 
plaats van "24-tal" gelezen: 30-tal, in het twee
de lid in plaats van " 24" gelezen : 30 en in het 
derde lid in plaat s van "48" gelezen : 60. 

3. In het tweede lid van artikel 9 wordt in 
plaats van "48" gelezen : 60. 

4. In den eersten volzin van het eerst e lid 
van artikel 10 vervalt ,, , behoudens het tweede 
lid van dit artikel,". In den eersten en tweeden 
volzin van dit lid wordt in plaats van "24 ' 
gelezen : 30. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaat st en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1936. 

J . R. 

s. 363. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
· ( Uitgeg. 7 April 1936.) 

28 April 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 10 Septem
ber 1923 (Staatsblad n°. 435), tot regeling 
van het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid als hoofdonderwij
zer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Maart 1936, n°. 26673 , afd eeling L ager On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de moge
lijkheid te openen om in bijzondere gevallen 
gedeeltelijke vrijstelling te kunnen verleenen 
van de voor de deelneming aan het examen ter 
verkrijging van de akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzer verschuldigde examengeld"n ; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwij s gehoord, advies van 3 
Maart 1936, n°. 14352; 
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Den Raad van State gehoord, advies van 16 
April 1936, n°. 23 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1936, n°. 4667, 
afdeeling Lager Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons besluit van 10 September 1923 (Staats

blad n°. 435), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 13 Mei 1935 (Staatsblad n°. 286), de 
volgende aanvulling en wijziging aan te brengen: 

Tusschen het eerste en tweede lid van artikel 
6 wordt een nieuw lid ingevoegd luidende : 

"2. In bijzondere gevallen is Onze Minister 
bevoegd, gedeeltelijke vrijstelling te verleenen 
van de betaling van de in het eerste lid genoem 
de som. Het verzoek daartoe moet door den 
adspirant met opgave van redenen aan Onzen 
Minister worden gezonden". 

Het tweede lid wordt derde lid. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezon 
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1936. 

s. 380. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
]( unsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 5 Mei 1936.) 

11 Fel>ruari 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van den datum van inwerkingtreding van 
paragraaf 15 der wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685) tot verlaging van 
de openbare uitgaven. 

Inwerkingtreding 1 April 1936. 

s. 381. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot vervroeging in 
1936 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats
blad n°. 236). 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Februari 1936 
n°. 4823, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
no. 165), gewijzigd bij de wet van 22 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 130) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1936 de vervroeging met 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
no. 236) , zal aanvangen den vijftienden Mei, en 
zal eindigen den vierden October. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 6 Maart 1936). 
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s. 382. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot nadere vaststel
ling van het modelregister bedoeld in arti
kel 4 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 J anuari 1936, 
n°. 12679, Afdeeling Armwezen en van Onzen 
Minister van Justitie van 19 Februari 1936, 
l ste Afdeeling C, n°. 801 ; 

Gelet op artikel 4 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), zooals deze wet laatstelijk 
is gewijzigd, tot regeling van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het model, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 13 October 1930 
(Staatsblad n°. 404), het model van het ingevolge 
genoemd wetsartikel in de gestichten voor 
krankzinnigen t e houden register, vast te stellen 
zooals het hier bij is gevoegd. 1 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De M inistrer van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i l de. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 13 Maart 1936). 

s. 383. 

17 April 1936. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Organiek Besluit P .T.T. 
1928. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij 

ziging te brengen in het Organiek Besluit P.T.T. 
1928, zooals dit_h:üdt na de daarin laatstelijk 
aangebrachte WJJzigmg mgevolge Ons besluit 
van 26 Januari 1934 (Staatsblad no. 30); 

Op de voordracht van Onzen Minist er van 
Binnenlandsche Zaken van 14 April 1936, no. 
10, .tfoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
er, Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen als volgt : 
Art. I. Het bepaalde in het derde lid van 

artikel 11 van het Organiek Besluit P.T.T. 
1928 wordt vervangen door: 

"Het beheer van bijkantor en wordt gevoerd 
door beheerders, dat van hulpkantoren door 
kantoorhouders.'' 

Art. II. Het bepaalde in het zesde lid van 
artikel 11 van het Organiek Besluit P.T.T. 1928 
wordt vervangen door: 

"De Directeur-Generaal bepaalt, onder welk 
kantoor de bijkantoren, hulpkantoren, stations 
en agentschappen r essorteeren, alsmede welke 
van deze inrichtingen niet onder een kantoor 
ressorteeren.' ' 

Art. III. In het eerste lid van artikel 13 
van het Organiek Besluit P .T.T. 1928 worden 
nà het woord "hulpkantoren'' ingelascht de 

1 Zie voor Model bladz. 117. 
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MODEL. 

Register geh-ouden In het gesticht voor krankzinnigen .. ............ ....... . .. . .. . ........... 1 

te . ....... ....... .. ... .. ... . ... . .. .. . ... .. . . 2 

In gevolge het bepaalde In het zes rle lltl van artikel 4 der wet van 27 April 1884 (Stants
bla1l n°. 96), zooals deze laatstelijk Is gewijzigd, tot regeling van het Stantst.oezlcht 

op krankzinnigen. 

Naam en Reden 
nummer van de Oordeel 

van de(n) Overige afzondering P araaf van den Dag- verpleegde Afzon- of van de van den Oproer-
teekening. volgens het dering. • dwang-

toepassing 
eersten kingen. 

middelen.• genees- genees-
register van een of kundige. kundige. 

bedoeld in meer dwang-
artikel 18. middelen. 

1 Naam van het gesticht. 
2 Gemeente waarin het gesticht is gelegen. 
3 Hieronder wordt verstaan afzondering, langer dan twee uren per etmaal, gedurende den 

dafdienst. 
Bedoeld zijn alle maatregelen waardoor de verpleegde verhinderd wordt een of meerdere 

ledematen vrij te gebruiken. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Maart 1936 (Staatsblad n°. 382). 

Ons bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, J. A. tl e W i I tl e. 

De Minister van J ustitie, van Scha ik. 

woorden: ,,met uitzondering van die, welke 
niet onder een kantoor ressorteeren". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. tl e W i l tl e. 
( Uitgeg. 5 Mei 1936). 

s. 390. 

14 Januari 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van de bedragen, verschuldigd voor het 
afleggen van de examens voor bewijzen van 
bekwaamheid, bedoeld in de artikelen 31, 
32, eerste lid, en 38, eerste lid, der Nijver
heidsonderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Januari 1936, n°. 112, afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in 
verband met de bepalingen van het Bevoegd
hedenbesluit N.O. 1935, de regeling, neergelegd 
in Ons besluit van 24 Mei 1934, Staatsblad n°. 
263, te herzien ; 

Gelet op artikel 37, eerste lid , der Nijverheids 
onderwijswet en op Onze besluiten van 30 Maart 
1935, Staatsblad n°. 162, en van 16 November 
1935, Staatsblad n°. 657 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 24 Mei 

1934, Staatsblad n°. 263, te bepalen : 
a. Zij, d ie het examen ter verkrijging van 

een bewijs van bekwaamheid tot het geven van 
nijverheidsonderwijs wenschen af te leggen, 
storten vóór den datum, tot welken de aangifte 
voor het examen open staat, bij de(n) voor
zitter(ster) der examencommissie een bedrag 
van: 

1 °. dertig gulden voor elke der akten : 
a, N b, N c, N e, N f, h, N j, N k, N !, 

Nm, No, Np, Ns, Nt, Nu, Nw, Nz, NI, 
N IIa, N IIb, N III, N IV, NV, N VI, NVII, 
N VIII, N X, N XI, N XIX, N XX en voor de 
aanteekening voor land- en tuinbouwkunde op 
de akte N XIX ; 

2°. veertig gulden voor elke der akten : 
N IXa, N XIII, N XV, N XVI, N XVIa, voor 

de aanteekeningen op de akten Na, N III, 
N IV, V en voor de aanteekeningen voor de 
theorie van huishoudelijk werk en waschbehan
deling en voor de theorie van het koken op de 
akten N VII, N VIII en N XIX ; 

3°. tien gulden voor het getuigschrift, be
doeld in het eerste lid van artikel 38 der Nij
verheids-onderwijswet : 
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b. Voor het afleggen van één gedeelte van 
een examen, dat in twee gedeelten kan worden 
afgelegd, moet aan de(n) voorzitter(ster) vóór 
den da tum, tot welken de aangifte voor het 
examen open staat , een bedrag van f 20 worden 
gestort indien voor het geheele examen f 30 
zou zijn verschuldigd , en van f 30 indien voor 
het geheele examen f 40 zou zijn verschuldigd, 
met uitzondering van het tweede gedeelte van 
het examen voor de akte IXa, volgens artikel 
17, eerste lid, van het Bevoegdhedenbesluit 
N.O. 1935, voor welk tweede gedeelte veert ig 
gulden moet worden ge tort. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het S taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 14den J anuari 1936. 

s. 391. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 28 J an. 1936.) 

17 J anuari 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 8 Juni 1929 
(Staatsblad n°. 311) , zooals het laatstelijk 
is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
9 Juli 1934 (Staatsblad n°. 359), waarbij 
is vastgesteld een nieuw reglement en pro
gramma voor de eindexamens der Hoogere 
Burgerscholen A. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen l\finister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Januari 1936, n°. 1656, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat intrekking van Ons besluit 
van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 311), zooals 
het laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
9 Juli 1934 (Staatsblad n°. 359), wenschelijk is ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 8 Juni 1929 

(Staatsblad n°. 311), zooals het laatstelijk is ge
wijzigd bij Ons besluit van 9 Juli 1934 (Staatsblad 
n°. 359), waarbij werden va tgesteld een regle
ment en een programma voor de eindexamens 
der hoogere burgerscholen met vier- en vijfjari
gen cursus, die wat het leerplan betreft, voldoen 
aan de eischen, welke zijn gesteld voor de scho
len, onderscheidenlijk bedoeld onder c en e in 
artikel Ivan Ons besluit van 13 November 1923 
(Staatsblad n°. 518), zooals dit is gewijzigd bij 
Ons besluit van 3 Mei 1928 (Staatsblad n°. 141) 
(Hoogere Burgerscholen A). 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gef.laatst. 

s-Gravenhage, den 17den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o te m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 31 Jan. 1936). 
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s. 392. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
de examengelden ten aanzien van de exa
mens, bedoeld in artikel 12 der hooger
onderwijswet, in artikel 55, tweede lid, 
der middelbaar-onderwijswet en in artikel 
3 van het Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1934 (Staatsblad n°. 678). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Februari 1936, n°. 694, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat artikel 12bis der hooger
onderwijswet en artikel 56 der middelbaar
onderwijswet, vastge teld bij de wet van 22 
Februari 1936 (Staatsblad n°. 100), voorschrij
ven, dat de gelden, verschuldigd voor het 
afleggen van de examens, bedoeld onderschei
denlijk in artikel 12 der hooger-onderwijswet 
en in artikel 55, tweede lid, der middelbaar
bnderwijswet, door Ons worden bepaald ; 

Overwegende voorts, dat de som, verschul
digd voor het afleggen van het examen, bedoeld 
in artikel 3 van Ons besluit van 27 December 
1934 (Staatsblad n°. 678), moet worden vast
gesteld; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Zij, die wenschen deel te nemen aan het exa

men, bedoeld in artikel 12 der hooger-onderwijs 
wet, het examen, bedoeld in artikel 55, tweede 
lid, der middelbaar-onderwijswet, of het examen 
bedoeld in artikel 3 van Ons besluit van 27 
December 1934 (Staatsblad n°. 678), 

storten te voren bij den Voorzitter der com
missie, belast met het afnemen van het examen, 
een bedrag van dertig gulden, tenzij de belang
hebbende in niet meer dan vier vakken wordt 
geëxamineerd, in welk geval een bedrag van 
twintig gulden moet worden gestort. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 

J. R. 

s. 440. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

S lot emaker de B ruin e. 
( Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

16 Januari 1936. BESLUIT betreffende vrij 
stelling van zegelrecht . 

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

Financiën van den 18 December 1935, n°. 184, 
afdeeling Indirecte Belastingen ; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 7 

Januari 1936, n°. 39) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 Januari 1936, n°. 53, 
afdeeling Indirecte Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor 
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akten van cessie van aanspraken op uitbetaling 
door het in artikel 8 der Wet Internationaal 
Betalingsverkeer 1934 bedoelde vereffenings
instituut als zoodanig. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Sl,aatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1936. 

s. 441. 

WILHELMINA. 
De Jlfinister van F inanciën, 0 ud. 

( Uitgeg. 28 Jan. 1936.) 

22 Januari 1936. BESLUIT, houdende vrij
stelling van motorrijtuigenbelasting voor 
in Denemarken wonende of gevestigde hou
ders van motorrijtuigen. 

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

Financiën van 6 Januari 1936, n°. 150, Afd. 
Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 6, 3• lid, der Motorrij tuigen
belastingwet ; 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
14 Januari 1936, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Januari 1936, no. 56, 
Afd. Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Aan in Denemarken wonende of geves

t igde houders van motorrijtuigen wordt voor 
de in Denemarken thuis behoorende automobie
len en motorrijwielen waarmede zij op openbare 
wegen hier te landen rijden of doen rijden, te 
dier zake vrijstelling van motorrijtuigenbelaJJ
t ing verleend, zoolang aan in Nederland wo
nende of gevestigde houders van motor rijtuigen 
voor de in Nederland thuis behoorende automo
bielen en motorrijwielen, in Denemarken een 
gelijke vrijstelling van belasting op motor
rijtuigen wordt verleend. 

2. De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 wordt 
slechts verleend voor een één- of meermalig 
verblijf telkens van ten hoogste 90 dagen en 
wel voor automobielen en motorrijtuigen, niet 
dienende tot het vervoeren van personen tegen 
betaling of niet bestemd voor goederenvervoer, 
die in Denemarken zijn ingeschreven als toebe
hoorende aan houders die daar te lande wonen 
of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sl,aatsblad zal worden geplaatst en waarvan af 
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 22sten Janu:ui 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën Oud. 
( Uitgeg. 7 Febr. 1936.) 
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s. 442. 

31 Januari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 27 Juni 1935 
(Staatsblad n°. 364) tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 8 der wet van 4 Maart 
1935 (S!,aatsblad n°. 76), houdende voor
zieningen ter zake van gemeentelijke kos
ten van werkloosheidszorg, en tot vaststel
ling voor_ het j3:ar 1936, van de schaal, als 
bedoeld 1n artikel 5 van dat besluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken, van 3 
Januari 1936, Generale Thesaurie, n°. 140; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit _van 27 Juni 1935 (S!,aatsblad n°. 364) 
te WIJZigen en tevens de schaal voor het jaar 
1936 vast te stellen, als bedoeld in artikel 5 
van dat besluit ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 14 
Januari l936, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
. de Ministers, d.d. 27 Januari 1936, Generale 
Thesaurie, afdeeling Financieele Zaken, n°. 
119, 28 Januari 1936, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, n°. 1707, en 28 Januari 1936, afdeeling 
Werkverschaffing en Steunverleening, no. 200--
1139; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend met ingang van 1 Januari 1936 te 

bepalen als volgt : 
Art. I . In ons besluit van 27 J uni 1935 

(S!,aatsblad n°. 364) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. In artikel 5, derde lid, wordt in plaats 
van "het bedrag der in artikel 6 omschreven 
uitgaven" gelezen: het overeenkomstig artikel 
7 bis vastgestelde bedrag. 

2°. Ingevoegd wordt artikel 7bis, luidende: 
1. Het bedrag, in het derde lid van artikel 5 

bedo~ld, wordt vastgesteld op het tweevoud van 
de mtgaven, omschreven in artikel 6, gedaan 
in de eerste zes maanden van het kalender
jaar, dat voorafgaat aan het dienstjaar, waar
voor de schaal van toepassing is. 

"2. Indien voor ee11 gemeente als gevolg van 
b!Jzondere plaatseliJke omstandigheden de 
mtgaven, omschreven in artikel 6, in de eerste 
zes maanden van een kalenderjaar aanmerkelijk 
lager zijn dan in de laatste zes maanden van het
zelfde kalenderjaar of indien zich in een ge
meente andere bijzondere omstandigheden voor
doen, tengevolge waarvan de uitgaven, omschre
ven in artikel 6, gedaan in de eerste zes maanden 
van h~t kalenderjaar, dat voorafgaat aan het 
dienstiaar, waarvoor de schaal van toepassing 
is, aanmerkelijk lager zijn dan met het oog op 
de in die periode in de gemeenten heerschencfe 
~erklo~s~eid normaal moet worden geacht, kan 
m afw1Jking van het bepaalde in het vorig lid 
het bedrag, in het derde lid van artikel 5 be
doeld, worden vastgesteld op het ,tweevoud van 
het bedrag, dat in genoemde periode naar het 
?or~eel van Onze ~ isters zou zijn uitgegeven, 
md1en bedoelde bijzondere omstandigheden 
niet aanwezig waren geweest. 

3°. Ingevoegd wordt artikel 18bis, luidende : 
Elk $emeentebestuur, dat van oordeel is, 

dat te zijnen aanzien het bepaalde in het tweede 
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lid van artikel 7bis toepassing behoort te erlan
gen, zendt vóór 1 Maart van het kalenderjaar, 
waarvoor zoodanige toepassing van invloed is 
op het bedrag der gewone bijdrage, zijn daartoe 
strekkend met redenen omkleed verzoek aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

4°. Ingevoegd wordt artikel 18ter, luidende : 
1. Onze Ministers gaan tot toepassing van het 

bepaalde in het eerste en tweede lid van artikel 
7bis over vóór 1 April van het kalenderjaar, 
waarvoor zoodanige toepassing van invloed is 
op het bedrag der gewone bijdrage. 

2. De toepassing van het tweede lid van 
artikel 7bis strekt zich niet uit tot de gemeen
ten, welker besturen deze toepassing niet 
binnen den termijn, in artikel l8bis gesteld , he b
ben verzocht. 

5°. Het eerste lid van artikel 10 wordt gele-
zen: • 

Onze Ministers stellen voor elke gemeente 
vast: 

I. vóór 1 Mei van het kalenderjaar, waarop 
de vaststelling betrekking heeft : 

a. het percentage, bedoeld in kolom 1 der 
in artikel 5 genoemde schaal ; 

b. het percentage, bedoeld in kolom 2 der in 
artikel 5 genoemde schaal. 

Il. vóór 1 Juni van het kalenderjaar, vol
gende op dat, waarop de vaststelling betrekking 
heeft: 

a. het totaalbedrag der uitgaven wegens 
kosten van uitkeeringen aan werkloozen en die 
van arbeidsloonen, betaald bij werkverschaf
fing aan werkloozen, bedoeld in artikel 6; 

b. het bedrag der gewone bijdrage, bedoeld 
in artikel 4, onder a ; 

c. het bedrag der gewone bijdrage, bedoeld 
in artikel 4, onder b ; 

d. het bedrag der bijdrage in het uitgestoo
ten bedrag, bedoeld in artikel 11. 

III. binnen twee maanden nadat de gemeen
terekening over het dienstjaar 1934 door Gede
puteerde Staten is gesloten: het uitgestooten 
bedrag. 

IV. binnen twee maanden na de goedkeuring 
van de gemeentebegrooting, waarin een extra 
bijdrage, bedoeld in artikel 9, of een belasting
bijdrage, bedoeld in artikel 13, is geraamd : 

a. het bedrag der extra-bijdrage, bedoeld in 
artikel 9; 

b. het bedrag der belastingbijdrage, bedoeld 
in artikel 13. 

6°. Het tweede lid van artikel 24 wordt gele
zen: 

De overblijvende dertig ten honderd der 
vorenbedoelde bijdragen worden zoo spoedig 
mogelijk uitgekeerd na het sluiten van het 
dienstjaar, waarop de bijdragen betrekking 
hebben, nadat daarop in mindering is gebracht 
een derde gedeelte van hetgeen naar het oordeel 
van Onze Ministers voor den dienst niet blijkt 
noodig te zijn. 

Art. Il. De schaal, bedoeld in art. 5 van Ons 
besluit van 27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 364) voor 
het dienstjaar 1936 is als bijlage aan dit besluit 
toegevoegd. 

Art. III. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag, volgende op dien 
zijner afkondiging. 

2. Ons besluit van 27 Juni 1935 (Staatsblad 
n°. 364) blijft ten aanzien van het dienstjaar 
1935 ongewijzigd van kracht. 
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Onze Ministers van Financiën, van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a11,n den Raad 
van• State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I d e. 
De .Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
( Uitge,g. 7 Febr. 1936.) 

SCHAAL, als bedoel<l In artikel 5 van het 
Koninklijk besluit Yan 27 Juni 1935 (Staats

blad n°. 364) voor het dienstjaar 1936. 

Kolo,n 1 stelt voor het tweevoud van de in 
de eerste zes maanden van het jaar 1935 ten 
laste van den gewonen dienst der gemeentebe
grooting gedane uitgaven wegens kosten van 
steunuitkeeringen aan werkloozen en die van 
arbeidsloonen, betaald bij werkverschaffing 
aan werkloozen, (eventueel het daarvoor ten
gevolge van toepassing van artikel 7bis van het 
Koninklijk besluit van den 27sten Juni 1935 
(Staatsblad n°. 364) in de plaats gestelde be
drag), uitgedrukt in procenten (in 3 decimalen) 
van de som der belastingopbrengsten, bedoeld 
in artikel 8 van het Koninklijk besluit van den 
27sten Juni 1935 (Staatsblad n°. 364), over het 
boekingstijdvak 1933/1934. 

Kolo,n 2 stelt voor de bijdrage uit het fonds 
in procenten van de uitgaven wegens kosten 
van steunuitkeeringen aan werkloozen en die 
van arbeidsloonen, betaald bij werkverschaffing, 
in het jaar 1936 ten laste van den gewonen 
dienst der gemeentebegrooting gedaan. 

,....; 

1 

c-;i ...i 

1 

c-;i ...i c-;i 

El El El El El El 
0 0 0 0 0 0 
ö ö ö ö ö ö 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

103,000 85,0 88,143 82,5 77,000 80,0 
102,311 84,9 87,636 82,4 76,612 79,9 
101,632 84,8 87,136 82,3 76,228 79,8 
100,961 84,7 86,640 82,2 75,847 79,7 
100,299 84,6 86,151 82,l 75,471 79,6 
99 645 84 5 85,667 82,0 75,098 79,5 
99,000 84,4 85,188 81,9 74,728 79,4 
98,363 84,3 84,714 81,8 74,362 79,3 
97,734 84,2 84,246 81,7 74,000 79,2 
97,113 84,1 83,783 81,6 73,641 79,1 
96,500 84,0 83,324 81,5 73,286 79,0 
95,894 83,9 82,871 81,4 72,934 78,9 
95,296 83,8 82,422 81,3 . 72,585 78,8 
94 706 83,7 81,979 81,2 72,239 78,7 
94,122 83,6 81,540 81,l 71,897 78,6 
93,545 83,5 81,105 81,0 71,558 78,5 
92,976 83,4 80,675 80,9 71,222 78,4 
92,413 83,3 80,250 80,8 70,889 78,3 
91,857 83,2 79,829 80,7 70,560 78,2 
91 308 83 l 79,412 80,6 70,233 78,1 
90,765 83,0 79,000 80,5 69,909 78,0 
90,228 82,9 78,592 80,4 69,588 77,9 
89,698 82,8 78,188 80,3 69,270 77,8 
89,173 82,7 77,788 80,2 68,955 77,7 
88,655 82,6 77,392 80, 1 68,643 77,6 
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68,333 77,5 51,703 70,4 41,507 63,3 34,616 56,2 29,648 ·,9,1 25,897 42,0 
68,027 77,4 51,525 70,3 41,391 63,2 34,535 56,l 29,588 49,0 25,850 41,9 
67,722 77,3 51,349 70,2 41,276 63,1 34,, 55 56,0 29,528 48,9 25,804 41,8 
67,421 77,2 51,174 70, 1 41,162 63,0 34,374 55,9 29,469 48,8 25,758 41,7 
67, 122 77,1 51,000 70,0 41,049 62,9 34,295 55,8 29,409 48,7 25,712 41,6 
66,826 77,0 50,827 69,9 40,935 62,8 34,214 55,7 29,350 48,6 25,667 41,5 
66,532 76,9 50,656 69,8 40,823 62,7 34,135 55,6 29,291 48,5 25,621 41,4 
66,241 76,8 50,485 69,7 40,711 62,6 34,056 55,5 29,233 48,4 25,576 41,3 
65,953 76,7 50,316 69,6 40,600 62,5 33,978 55,4 29,174 48,3 25,531 41,2 
65,667 76,6 50,148 69,5 40,489 62,4 33,899 55,3 29,116 48,2 25,486 41,1 
65,383 76,5 49,980 69,4 40,379 62,3 33,821 55,2 29,058 48,l 25,441 41,0 
65,102 76,4 49,814 69,3 40,270. 62,2 33,744 55, 1 29,000 48,0 25,396 40,9 
64,823 76,3 49,649 69,2 40,161 62,1 33,667 55,0 28,942 47,9 25,351 40,8 
64,546 76,2 49,485 69,1 40,053 62,0 33,590 54,9 28,885 47,8 25,307 40,7 
64,272 76, l 49,323 69,0 39,945 61,9 33,513 54,8 28,828 47,7 25,263 40,6 
64,000 76,0 49,161 68,9 39,838 61,8 33,437 54,7 28,771 47,6 25,218 40,5 
63,730 75,9 49,000 68,8 39,731 61,7 33,361 54,6 28,714 47,5 25, 174 40,4 
63,463 75,8 48,840 68,7 39,625 61,6 33,286 54,5 28,658 47,4 25,131 40,3 
63,198 75,7 48,682 68,6 39,519 61,5 33,211 54,4 28,601 47,3 25,087 40,2 
62,934 75,6 48,524 68,5 39,415 61,4 33,136 54,3 28,545 47,2 25,043 40, 1 
62,673 75,5 48,367 68,4 39,310 61,3 
62,415 75,4 48,211 68,3 39,206 61,2 
62,158 75,3 48,057 68,2 39,103 61, 1 
61,903 75,2 47,903 68,1 39,000 61,0 
61,651 75,1 47,750 68,0 38,898 60,9 
61,400 75,0 47,598 67,9 38,796 60,8 

33,061 54,2 28,490 47,1 25,000 40,0 
32,987 54,1 28,434 47,0 24,957 39,9 
32,913 54,0 28,379 46,9 24,914 39,8 
32,839 53,9 28,323 46,8 24,871 39,7 
32,766 53,8 28,268 46,7 24,828 39,6 
32,693 53,7 28,213 46,6 24,785 39,5 

61,151 74,9 47,447 67,8 38,695 60,7 32,621 53,6 28,159 46,5 24,743 39,4 
60,904 74,8 47,297 67,7 38,594 60,6 
60,660 74,7 47,148 67,6 38,494 60,5 

32,548 53,5 28,104 46,4 24,700 39,3 
32,476 53,4 28,050 46,3 24,658 39,2 

60,417 74,6 47,000 67,5 38,394 60,4 32,405 53,3 27,996 46,2 24,616 39,1 
60,176 74,5 46,853 67,4 38,295 60,3 32,333 53,2 27,942 46, l 24,574 39.0 
59,938 74,4 46,706 67,3 38,196 60,2 32,262 53 1 27,889 46,0 24,532 38,9 
59,700 74,3 46,561 67,2 38,098 60,1 32,192 53,0 27,835 45,9 24,490 38,8 
59,465 74,2 46,416 67, 1 38,000 60,0 32,121 52,9 27,782 45,8 24,449 38,7 
59,232 74,1 46,273 67,0 37,903 59,9 32,051 52,8 27,729 45,7 24,407 38,6 
59,000 74,0 46,130 66,9 37,806 59,8 31,981 52,7 27,676 45,6 24,366 38,5 
58,770 73,9 45,988 66,8 37,710 59,7 31,911 52,6 27,624 45,5 24,325 38,4 
58,542 73,8 45,847 66,7 37,614 59,6 31,842 52,5 27,571 45,4 24,284 38,3 
58,316 73,7 45,707 66,6 37,519 59,5 31,773 52,4 27,519 45,3 24,243 38,2 
58,091 73,6 45,567 66,5 37,424 59,4 31,704 52,3 27,467 45,2 24,202 38,1 
57,868 73,5 45,429 66,4 37,329 59,3 31,636 52,2 27,415 45,1 24,161 38,0 
57,647 73,4 45,291 66,3 37,235 59,2 31,568 52,1 27,364 45,0 24,121 37.9 
57,427 73,3 45, 154 66,2 37,142 59,1 31,500 52,0 27,312 44,9 24,080 37,8 
57,209 73,2 45,018 66,1 37,049 59,0 31,432 51,9 27,261 44,8 24,040 37,7 
56,993 73,1 44,882 66,0 36,956 58,9 31,365 51,8 27,210 44,7 24,000 37,6 
56,778 73,0 44,748 65,9 36,864 58,8 31,298 51,7 27, 159 44,6 23,960 37,5 
56,565 72,9 44,614 65,8 36,772 58,7 31,231 51,6 27,108 44,5 23,920 37,4 
56,353 72,8 44,481 65,7 36,681 58,6 31,165 51,5 27,058 44,4 23,880 37,3 
56,143 72,7 44,349 65,6 36,590 58,5 31,099 51,4 27,007 44,3 23,841 37,2 
55,934 72,6 44,217 65,5 36,500 58,4 31,033 51,3 26,957 44,2 23,801 37,l 
55,727 72,5 44,087 65,4 36,410 58,3 30,967 51,2 26,907 44,1 23,762 37,0 
55,522 72,4 43,957 65,3 36,321 58,2 30,902 51,1 26,857 44,0 23,723 36,9 
55,318 72,3 43,828 65,2 36,232 58,1 30,837 51,0 26,807 43,9 23,684 36,8 
55,115 72,2 43,699 65,1 36,143 58,0 30,772 50,9 26,758 43,8 23,645 36,7 
54,914 72,1 43,571 65,0 36,055 57,9 30,707 50,8 26,709 43,7 23,606 36,6 
54,714 72,0 43,444 64,9 35,967 57,8 30,643 50,7 26,660 43,6 23,567 36,5 
54,516 71,9 43,318 64,8 35,879 57,7 30,579 50,6 26,611 43,5 23,528 36,4 
54,319 71,8 43,193 64,7 35,792 57,6 30,515 50,5 26,562 43,4 23,490 36,3 
54,124 71,7 43,068 64,6 35,706 57,5 30,451 50,4 26,513 43,3 23,451 36,2 
53,930 71,6 42,944 64,5 35,620 57,4 30,388 50,3 26,465 43,2 23,413 36, 1 
53,737 71,5 42,820 64,4 35,534 57,3 30,325 50,2 26,417 43,1 23,375 36,0 
53,545 71,4 42,697 64,3 35,449 57,2 30,263 50, 1 26,368 43,0 23,337 35,9 
53,355 71,3 42,575 64,2 35,364 57,1 30,200 50,0 26,320 42,9 23,299 35.8 
53,167 71,2 42,454 64, 1 35,279 57,0 30,138 49,9 2ü,273 42,8 23,261 35,7 
52,979 71,1 42,333 64,0 35,195 56,9 30,076 49,8 26,225 42,7 23,224 35,6 
52,793 71,0 42,213 63,9 35,111 56,8 30,014 49,7 26,178 42,6 23,186 35,5 
52,609 70,9 42,094 63,8 35,028 56,7 29,952 49,6 26,130 42,5 23,149 35,4 
52,424 70,8 41,975 63,7 34,945 56,6 
52,242 1 70,7 41,857 63,6 34,862 56,5 
52,061 70,6 41,740 63,5 34,780 56,4 
51,881 70,5 41,623 63,4 34,698 56,3 

29,891 49,5 26,083 1 42,4 23,111 35,3 
29,830 49,4 26,036 42,3 23,074 35,2 
29 769 49,3 25,990 42,2 23,037 35,1 
29,709 49,2 25,943 42,1 23,000 35,0 
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22,963 34,9 20,607 27,8 18,672 20,7 
22,926 34 8 20,577 27,7 18,647 20,6 
22,890 34,7 20,547 27,6 18,623 20,5 
22,853 34,6 20,517 27,5 18,598 20,4 
22,817 34,5 20,488 27,4 18,573 20,3 
22,780 34,4 20,458 27,3 18,549 20,2 
22,744 34,3 20,429 27,2 18,524 20,1 
22,708 34,2 20,399 27,1 18,500 20,0 
22,672 34,1 20,370 27,0 18,476 19,9 
22,636 34,0 20,341 26,9 18,451 19,8 
22,601 33,9 20,311 26,8 18,427 19,7 
22,565 33,8 20,282 26,7 18,403 19,6 
22,529 33,7 20,253 26,6 18,379 19,5 
22,494 33,6 20,224 26,5 18,355 19,4 
22,459 33,5 20,196 26,4 18,331 19,'l 
22,423 33,4 20,167 26,3 18,307 19,2 
22,388 33,3 20,138 26,2 18,283 19,1 
22,353 33,2 20,110 26,1 18,259 19,0 
22,318 33,1 20,081 26,0 18,236 18,9 
22,284 33,0 20,053 25,9 18,212 18,8 
22,249 32,9 20,024 25,8 18,188 18,7 
22,214 32,8 19,996 25,7 18,165 18,6 
22,180 32,7 19,968 25,6 18,141 18,5 
22,145 32,6 19,940 25,5 18,118 18,4 
22,111 32,5 19,921 25,4 18,094 18,3 
22,077 32,4 19,884 25,3 18,071 18,2 
22,043 32,3 19,856 25,2 18,048 18,1 
22,009 32,2 19,828 25,1 18,024 18,0 
21,975 32, l 19,800 25,0 18,001 17,9 
21,941 32,0 19,772 24,9 17,978 17,8 
21.907 31,9 19,745 24,8 17,955 17,7 
21,874 31,8 19,717 24,7 17,932 17,6 
21,840 31,7 19,690 24,6 17,909 17,5 
21,807 31,6 19,662 24,5 17,886 17,4 
21,774 31,5 19,635 24,4 17,863 17,3 
21,741 31,4 19,608 24,3 17,841 17,2 
21,707 31,3 19,580 24,2 17,818 17,l 
21,674 31,2 19,553 24,1 17,795 17,0 
21,642 31,1 19,526 24,0 17,773 16,9 
21,609 31,0 19,499 23,9 17,750 16,8 
21,576 30,9 19,472 23,8 17,727 16,7 
21,543 30,8 19,446 23,7 17,705 16,6 
21,511 30,7 19,419 23,6 17,683 16,5 
21,478 30,6 19,392 23,5 17,660 16,4 
21,446 30,5 19,366 23,4 17,638 16,3 
21,414 30,4 19,339 23,3 17,616 16,2 
21,382 30,3 19,313 23,2 17,594 16,1 

17,056 13,6 16,143 1 9,0 15,318 4,4 
17,035 13,5 16,124 8,9 15,301 4,3 
17,014 13,4 16,105 8,8 15,284 4,2 
16,993 13,3 16,086 8,7 15,267 4,1 
16,972 13,2 16,068 8,6 15,250 4,0 
16,952 13,1 16,049 8,5 15,233 3,9 
16,931 13,0 16,031 8,4 15,216 3,8 
16,910 12,9 16,012 8,3 15,199 3,7 
16,890 12,8 15,993 8,2 15,183 3,6 
16,869 12,7 15,975 8,1 15,166 3,5 
16,849. 12,6 15,957 8,0 15,149 3,4 
16,829 12,5 15,938 7,9 15,132 3,3 
16,808 12,4 15,920 7,8 15,116 3,2 
16,788 12,3 15,901 7,7 15,099 3,1 
16,768 12,2 15,883 7,6 15,082 3,0 
16,747 12,1 15,865 7,5 15,066 2,9 
16,727 12,0 15,847 7,4 15,049 2,8 
16,707 11,9 15,828 7,3 15,033 2,7 
16,687 11,8 15,810 7,2 15,016 2,6 
16,667 11,7 15,792 7,1 15,000 2,5 
16,647 11,6 15,774 7,0 14,984 2,4 
16,627 11,5 15,756 6,9 14,967 2,3 
16,607 11,4 15,738 6,8 14,951 2,2 
16,587 11,3 15,720 6,7 ~4,935 2,1 
16,568 11,2 15,702 6,6 14,918 2,0 
16,548 11,1 15,684 6,5 14,902 1,9 
16,528 11,0 15,667 6,4 14,886 1,8 
16,508 10,9 15,649 6,3 14,870 1,7 
16,489 10,8 15,631 6,2 14,854 1,6 
16,469 10,7 15,613 6, 1 14,838 1,5 
16,450 10,6 15,596 6,0 14,822 1,4 
16,430 10,5 15,578 5,9 14,805 1,3 
16,411 10,4 15,561 5,8 14,789 1,2 
16,391 10,3 15,543 5,7 14,774 1,1 
16,372 10,2 15,525 5,6 14,758 l,O 
16,353 10,1 15,508 5,5 14,741 u,9 
16,333 10,0 15,490 5,4 14,726 0,8 
16,314 9,9 15,473 5,3 14,710 0,7 
16,295 9,8 15,456 5,2 14,694 0,6 
16,276 9,7 15,438 5,1 14,678 0,5 
16,257 9,6 15,421 5,0 14,663 0,4 
16,238 9,5 15,404 4,9 14,647 0,3 
16,219 9,4 15,387 4,8 14,631 0,2 
16,200 9,3 15,369 4,7 14,616 0,1 
16,181 9,2 15,352 4,6 
16,162 9,1 15,335 4,5 

21,350 30,2 19,286 23,1 17,571 16,0 
21,318 30, l 19,260 23,0 17,549 15,9 
21,286 30,0 19,233 22,9 17,527 15,8 
21,254 29,9 19,207 22,8 17,505 15,7 
21,222 29 8 19,181 22,7 17,483 15,6 
21, 191 29,7 19,155 22,6 17,462 15,5 

Behoort bij Koninkliik besluit van den 3l sten 
Januari 1936 (Staatsb ad n°. 442). 

Ons bekend, 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

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

21,159 29,6 19,129 22,5 17,440 l ö,4 
21,128 29,5 19,103 22,4 17,418 15,3 
21,096 29,4 19,077 22,3 17,396 15,2 
21,065 29,3 19,051 22,2 f,375 15,l 
21,034 29,2 19,026 22,l 7,353 15,0 
21,003 29,l 19,000 22,0 17,331 14,9 
20,972 29,0 18,974 21,9 17,310 14,8 
20,941 28,9 18,949 21,8 17,288 14,7 
20,910 28,8 18,923 21,7 17,267 14,6 
20,879 28,7 18,898 21,6 17,246 14,5 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S l i n g e n b e r g. 

s. 443. 

22 Februari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
formulieren voor aangiftebiljetten der in -
komstenbelasting, der gemeentefondsbelas -
ting, der vermogensbelasting en der verede-
digings belasting I. 

20,849 28,6 18,873 21,5 17,224 14,4 
20, 18 28,5 18,847 21,4 17,203 14,3 
20,788 28,4 18,822 21,3 17,182 14,2 
20,757 28,3 18,797 21,2 17,161 14,1 
20,727 28,2 18,772 21, l 17,140 14,0 
20,697 28,] 18,747 21,0 17,118 13,9 
20,667 1 28,0 18,722 20,9 17,097 13,8 
20,637 27,9 18,697 20,8 17,076 13,7 

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

Financiën van 25 Januari 1936, n°. 38, Afdee-lin&i Directe Belastingen ; 
let op art. 44 der Wet op de Inkomsten-

belastinfc 1914, art. 14 der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsb ad n°. 38 ~ de artt. 14 en 16, derde 
lid, der Wet op de ermogensbelasting 1892 en 
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op ar t. 2 der wet van 16 Maart 1928 (Staatsblad 
n°. 66); 

Gezien Onze bes lui ten van 21 Juli 1928 (Staats
blad no. 298), 13 Januari 1931 (Staatsblad n°. 12) 
en 24 J anuari 1933 (Staatsblad n°. 24); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1936, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van _Onzen Minister 
van Financiën van 8 Februari 1936, n°. 19, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan-te bepalen: 
Art. 1. In de formulieren A en B, vastgesteld 

bij de artt. 1 en 2 van Ons besluit van 13 Januari 
1931 (Staatsblad n°. 12) en gewijzigd bij Ons 
besluit van 24 Januari 1933 (Staatsblad n°. 24) 
wordt: 

1 o. achter de eerste van de onder n°. 12 voor
komende vragen opgenomen : 

(b.v. meerderjarige kinderen; broers; zus
ters). 

20. onderdeel 13, c, van het formulier A en 
onderdeel 15 van het formulier B gelezen : 

Welke van die kinderen hebben een zuiver 
inkomen van : 

a. f 800 of meer ? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van 
deze kinderen op te geven.) 

b. f 350 of meer, doch minder dan f 800? 
(Van deze kinderen op te geven: zuiver 
inkomen, naam, voornamen, beroep en 
adres.) . 

2. In het bij art. 1 bedoelde formulier B 
wordt het randschrift naast de letter e van on
derdeel 27 gelezen : 

Schepen. 
Vliegtuigen. . 
en wordt hetgeen achter die e sta-at gelezen : 
Schepen, schuiten, vliegmachines en andere 

water- of luchtvaartuigen met toebehoor.en. 
3. In het formulier H, vastgesteld b1J Ons 

besluit van 21 Juli 1928 (Staatsblad n°. 2~8) en 
gewijzigd bij Ons besluit van 13 J anuan 1931 
(Staatsblad n°. 12), worden vóór en achter de 
letter e van onderdeel 13 dezelfde wijzigingen 
aangebracht als in art. 2 van dit besluit zijn 
aangegeven ten aanzien van onderdeel 27 van 
het formulier B. 

4. De artikelen 1 en 2 van dit besluit t reden 
in werking met ingang van het belastingjaar 
1936/1937. . . . 

Artikel 3 treedt m werking met mgang van 
het belastingjaar 1937 /1938. 

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

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 
1936. 

s. 444. 

WILHELMINA. 
De Mini ter van Financiën, 0 ud. 

(Uityeg. 13 Maart 1936.) 

28 Maart 1936. BESLUIT, houdende uitvoe
ring van artikel 30, tweede lid, en artikel 
31, eerste lid, der Tariefwet 1934, alsmede 
van bijzondere bepaling 1 op post n°. 33 
en bijzondere bepaling 4 op post n_0. 104 
van het bij die wet behoorende tarief. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Financiën van 6 Maart 1936, n°. 190, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 30, tweede lid, en artikel 31, 
eerste lid, der Tariefwet 1934, alsmede bijzon
dere bepaling 1 post n°. 33 en bijzondere bepa
ling 4 op post n°. 104 van het bij die wet be-
hoorende tarief ; • 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1936, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Maart 1936, n°. 214, 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Bepaling van het suiker
gehalte van suikerhou
dende goederen. 

Art. 1. Bij de bepaling van het suikergehalte 
van suikerhoudende goederen (gehalte aan 
suiker en reduceerende zoetstoffen) wordt voor 
de toepassing van de Tariefwet 1934 gehandeld 
zooals hieronder is aangegeven. 

A. Biscuits en andere suikerhoudende meelpro
ducten. 

2. 1. Het te onderzoeken monster wordt 
door menging of fijnwrijving homogeen ge
maakt. 

2. Van het alzoo behandelde monster wordt 
een proef afgewogen ten bedrage van de helft 
van het gewicht dat bij eventueele toepassing 
van polarisatie, volgens de inrichting van het 
aan te wenden polarisatiewerktuig voor een 
daarmede te verrichten gehaltebepaling noodig 
is. 

3. De in het vorig artikel bedoelde proef 
wordt in een kolf van 200 kubieke centimeter 
gebracht en met water geschud. Nadat de 
aanwezige suiker is opgelost, wordt de vloeistof 
geklaard en met water tot het vereischte volume 
aangevuld. 

4. Het gehalte aan reduceerende zoetstoffen 
wordt bepaald in de in artikel 3 bedoelde vloei
stof met behulp van koperproefvocht. 

5. Van de in artikel 3 bedoelde vloeistof wor
den 50 kubieke centimeter met 2 kubieke centi
meter normale oxaalzuur-oplossing in een ko
kend waterbad gedurende vijf kwartier verhit. 

6. Na bekoeling van de in het vorig artikel 
bedoelde vloeistof, wordt deze overgebracht 
in een kolf van 200 kubieke centimeter, geneu
traliseerd met loog en met water aangevuld 
tot het vereischte volume. 

7. Het gehalte aan reduceerende zoetstoffen 
wordt bepaald in de in het vorig artikel bedoelde 
vloeistof met behulp van koperproefvocht. 

8. 1. De percentische hoeveelheid aan redu
ceerende zoetstoffen gevonden vol~ens artikel 7, 
wordt verminderd met de percent1sche hoeveel
heid van die stoffen gevonden volgens artikel 
4. Van dit verschil wordt vijf ten honderd afge
trokken. H ierb~j wordt opgeteld de percenti
sche hoeveelheid reduceerende zoetstoffen ge
vonden volgens artikel 4 en deze uitkomst ver
minderd met twee ten honderd. Het gevonden 
getal geeft het suikergehalte aan. 

2. Indien blijkt, dat de in artikel 3 bedoelde 
vloeistof geen reduceerende zoetstoffen bevat, 
wordt in afwijking van de artikelen 5, 6 en 7 
die vloeistof gepolar iseerd. Het afgelezen pola
risatiecijfer, vermenigvuldigd met 4 en deze 
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uitkom t verminderd met twee ten honderd, 
geeft in dat geval het suikergehalte aan. 

B. Drop en droplwudende artikelen. 

9. 1. Het te onderzoeken monster wordt 
door fijnwrijving homogeen gemaakt. 

2. Van het aldus behandelde monster worden 
gram afgewogen en gebracht in een kolf van 

200 kubieke centimeter. Nadat alle zoetstoffen 
zijn opgelost, wordt met water tot het vereischte 
volume aangevuld. 

10. Van de in het vorig artikel bedoelde 
v loeistof worden 50 kubieke centimeter feno
men en met water gebracht in een kol van 
200 kubieke centimeter, geklaard en met water 
tot het vereischte volume aangevuld. 

11. Van de in het vorig artikel bedoelde 
vloeistof worden 50 kubieke centimeter met 
2 kubieke centimeter ijsazijn gedurende twee 
uren in een kokend waterbad verhit. a afkoe
ling wordt deze vloeistof met loog geneutra
liseerd en in een kolf van 100 kubieke centimeter 
met water tot het vereischte volume aange
vuld. 

12. Het gehalte aan reduceerende zoetstoffen 
wordt bepaald in de in het vorig artikel bedoelde 
v loeistof met behulp van koperproefvocht. De 
percenti che hoeveelheid reduceerende zoetstof 
geeft het suikergehalte aan. 

C. J ama en andere niet met name genoemde 
suikerlwudende producten. 

13. 1. Het te onderzoeken monster wordt 
door menging of fijnwrijving homogeen ge
maakt. 

2. Van het alzoo behandelde mon ter wordt 
een proef afgewogen ten bedrage van het ge
wicht, dat volgens de inrichting van bot aan 
te wenden polarisatiewerktuig voor een daar
modo te verrichten gehaltebepaling noodig is. 

14. De in het vorig artikel bedoelde proef 
wordt in water opgelost, ontkleurd en geklaard 
on met water op 200 kubieke cent imeter ge
bracht. Het afgelezen polarisatiectjfer, verme
nigvuldigd met 2, stelt het getal polari atiepor
centen voor. 

15. Van de in het vorig artikel bedoelde 
vloei tof worden 50 kubieke centimeter met 
5 kubieke centimeter zoutzuur van dertig per
cent gedurende 10 minuten op 68 graden Cel i us 
verwarmd. a snelle afkoeling wordt deze 
vloeistof gepolariseerd en de temperatuur, 
waarbij de waarneming geschiedt, aangeteekend. 
Het afgelezen polarisatiecijfer, vermenigvuldigd 
met 2, st elt het getal polarisatiepercenten voor 
nà inversie. 

16. U it de in de artikelen 14 en 15 gevonden 
polarisatiepercenten wordt de hoeveelheid 
saccharose berekend volgens de formule van 
Clerget. 

17. Het gehalte aan reduceerende zoetstoffen 
wordt bepaald in de in artikel 14 bedoelde vloei
stof met behulp van koperproefvocht. 

18. De som van de percentische hoeveelhe
den saccharose en reduceerende zoetstoffen geeft 
aan het totale suikergehalte. 

19. 1. Voor de toepassing van onderdeel III, 
letter B, sub 2, 3 of 4, van post n°. 148 van het 
tarief wordt ter beoordeeling of vruchten, 
welke een natuurlijk zoetgehalte bezitten, zijn 
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vermengd, gedrenkt, geconfijt, geglaceerd of 
verduurzaamd met meer dan 5 percent suiker, 
het gehalte aan hiervoor gebezigde suiker be
paald door het totale suikergehalte van het 
onderzochte monster te verminderen met een, 
als van de vruchten zelf afkomstig, aangenomen 
zoetgehalte, afgeleid uit het gemiddeld zoetge
halte van de verwerkte vruchtensoort in ver
band met de wijze waarop de verwerking plaat& 
heeft. Zijn vruchten van meer dan één soort t e 
zamen verwerkt, dan wordt bij dien aftrek alleen 
rekening gehouden met de vruchtensoort, welke 
het laagste zoetgehalte heeft. 

2. Het ten aanzien van de verschillende
vruchtensoorten aan te nemen zoetgebalte 
wordt door Onzen Mini ter van Financiën vast
gesteld, en zoo noodig nader vastgesteld, en in 
de StaatscouranJ bekend gemaakt. 

20. 1. Ingeval het onderzoek van bepaalde, 
niet met name genoemde suikerhoudende pro
ducten op den voet van de artikelen 13 tot en 
met 18 van dit besluit, naar bet oordeel van 
Onzen l\finister van Financiën tot onjuiste uit
komsten moet leiden, doet deze Ons een voor
stel tot aanvull ing van dit besluit met voor
schriften betreffende het onderzoek naar het 
suikergehalte van die goederen. 

2. Genoemde Minister is bevoegd, in af
wachting van de tot tandkoming van die aan
vulling, genoemde voorschriften voorloopig 
vast te stellen. 

3. De aldus vastgestelde voorloopige voor
schriften hebben gelijke kracht alsof zij door 
Ons waren vastgesteld. 

Onderzoek naar de sa-
menstelling van stoffen, 
vallende onder post n°. 
104, onderdeel II, letter 
A van het tarief. 

21. Het onderzoek naar de samenstelling 
van de bij onderdeel II, letter A, van post no. 
104 der Tariefwet 1934 bedoelde stoffen zal ge
schieden met bet apparaat en de methode 
volgens Engler, gewijzigd door Ubbelohde, met 
continue distillatie en draadcorrectie voor den 
uit het toestel stekenden thermometerdraad_ 

Aanwijzing van stoffen 
en verbindingen behoo-
rende tot de onderdeelen 
I en II van post n°. 33 van 
het tarief. 

22. De navolgende stoffen en verbindingen 
behooren tot onderdeel I van post n°. 33 van 
bet tarief, te weten : 

Azijnaetber (aether aceticus). 
Chlooraetbyl. 
Chloralhydraat. 
Collodion. 
Diaethylbarbituurzuur. 
Mierenaether (aether form.icicus). 
Salpeteraether (spiritus nitri dulcis). 
Zwavelaether (aether ulfuricus). 
Tot onderdeel Il van dien post behooren de 

navolgende stoffen en verbindingen, te weten: 
Calciumsaccharaat. 
IJ zersaccharaat. 
Strontiumsaccharaat en de overige saccha

raten. 
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Aanwijzing van goederen 
bedoeld in ar t . 31, eerste 

lid, der Tariefwet 1934. 

23. Als goederen bij den invoer waarvan de 
aangever desverkiezende het gehalte of de 
samenstelling van Rijkswege kan doen bepalen, 
worden aangewezen : 

a. alle ~oederen, waarvan de belasting vol
_gens het biJ de Tariefwet 1934 behoorende tarief 
,geheel of gedeeltelijk afhangt van het gehalte 
aan of de samen telling met a lcohol, suiker, 
zout , olie, zeep of stoffen en verbindingen, welke 
behooren tot post n°. 33, onderdeel I, onderdeel 
II of onderdeel III, letter a; 

b . . goederen , waarvan aard en/of samenstel
ling be list of zij behooren tot een der posten 
nos. 32, 35, 49, 72, 81, 95, 106, 114, 133, 146 of 
148 en welke belast ing er voor is verschuldigd; 

c. goederen, waarvan aard en/of samenstel
ling be list of zij behooren t ot de goederen, 
bedoeld in Ons besluit van 24 Juli 1935 (Staats
blad n°. 427 ). 

Vaststelling van de ver -
goeding bedoeld in art. 
31, eerste lid , der Ta rief-
wet 1934. 

24. 1. De vergoeding , verschuldigd ingeval 
-een onderzoek overeenkomstig het vorig ar tikel 
wordt gevraagd, bed raagt voor elk onderzocht 
monster : 

a. voor een onderzoek naar het gehalte aan, 
o f de samenstelling met alcohol, azijnaether, 
salpeteraether of andere stoffen, behoorende 
tot post n°. 33, onderdeel I of onderdeel III, 
letter a van het tarief . . . . . . . f 1,- ; 

b. voor een onderzoek naar het sui
kergehalte of de samenstelling met stof
fen, behoorende tot post n°. 33, onder -
deel II van het tarief . . . . . . . . f 2,- ; 

c. voor een onderzoek naar het gehal-
t e aan of de samenstelling met olie, zeep 
of zout . . . . . . . . .... .. f 1,50 ; 

d. voor een onderzoek, niet vallend 
onder a,b of c . . . . . . . . . . . f 1,50. 

2. Indien voor het vast stellen van de samen
stelling van eenzelfde monster twee of meer 
onderzoeken, als bedoeld zijn sub a, &, c of d, 
noodig zij n, bedraagt de vergoeding de som van 
de voor elk onderzoek afzonderlijk ve rschuldig
de vergoedingen. 

25. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagt eekening 
van het S taatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Min ister van Financiën is belast met 
de uitvoering van d it besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1936. 

s. 445. 

WILHELMINA. 
De .Minister van F inanciën, 0 ud. 

( Uitgeg. 5 J.lfei 1936). 

,6 A pril 1936. BESLUIT, houdende vrijstelling 
van motorrijtuigenbelasting voor in S panje 
wonende of gevestigde houders van motor
rijtuigen. 

Wij WILHELl\ITNA, enz. ; 
,Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Financiën van 19 Maart 1936, n°. 158, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 6, 3de lid , der Motorrijtuigen
belastingwet; 

Den Raad van ta te gehoord (ad vies van 31 
Maar t 1936, n°. 23) ; 

Gezien het nader r apport van Onzen voor
noemden Minister van 2 April 1936, n°. 212, 
Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en ver taan 
te bepalen : 
Art . 1. Aan in Spanje wonende of gevestigde 

houders van motorrij t uigen wordt voor de in 
Spanje thuis behoorende automobielen en mo
torrijwielen, waarmede zij op openbare wegen 
in N eder/,and rijden of doen rijden, te dier zake 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting ver
leend, zoolang aan in Neder/,and wonende of 
~evestigde houders van motorrij t uigen voor de 
lll Neder/,and thuis behoorende a utomobielen 
en motorrij wielen, in Spanje eone gelijke vrij 
stelling van de belasting op motorrijtuigen 
wordt verleend. 

2. De vrijstelling, bedoeld bij a rt ikel 1, wordt 
slechts verleend voor de motorrijtuigen, be
stemd tot personenvervoer, waarmede tijdelijk 
en niet langer dan een jaar hier te lande wordt 
ver bleven en die in Spanje zijn inge chreven als 
toebehoorende aan houders, die daar te lande 
wonen of gevestigd zijn. 

3. - Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften t e geven voor de uit
voering van dit besluj t . 

4. Dit besluit t reed t in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is b Jast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta te. 

's-Gravenhage, den 6den Apri l 1936. 
WILHELMINA. 

s. 500. 

De Minister van F inanci"n, 0 ud. 
( Uitgeg. 21 April 1936). 

27 JJ.faart 1936. WET tot instelli ng van een 
fonds tot ver betering van de ma terieele 
uitrusting van de landmacht en van de 
zeemacht voor zooveel de kustdefensie 
van Nederland betreft. 

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

dat het wenschelijk is ter verzekering van 
's Lands defensie de ma terieele uitrust ing van de 
landmacht en van de zeemacht voor zooveel de 
kustdefensie van N ederland betreft t e ver
beteren binnen den kortsten tijd , waarin zulks 
in verband met de eischen van de techniek kan 
plaats hebben ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. Ingesteld wordt een fonds tot ver

betering van de materieele uitru t ing van de 
landmacht en van de zeemacht voor zooveel 
de kustdefensie van N ederland betreft. 

2. Van dit fonds worden de ontvangsten en 
uitgaven jaarlijks bij afzonderlijke begrooting 
vas tgesteld. Het beh er van die bcgrootingen 
word t gevoerd door Onzen l\finister van 
Defensie en is onderworpen aan dezelfde regelen 
al het beheer van de Rijksbegrooting. 
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3. Ten laste van de begrooting van het 
fonds ,vorden gebracht: 

a. de uitgaven voor de in artikel 1 bedoelde 
ver betering ; 

b. een uitkeering aan het Rijk ten bedrage 
van 4 ten honderd van het voorschot uit 's Rijks 
schatkist, tot voorloopige dekking van de uit
gaven aan het fonds verstrekt ; 

c. een uitkeering aan het Rijk tot aflossing 
van het onder b bedoelde voorschot tot zoodanig 
bedrag als telkenjare daarvoor zal kunnen 
worden bestemd. · 

4. Tot dekking van de uitgaven, begrepen 
in de begrootingen, bedoeld bij artikel 2, 
worden bestemd en bij de wetten tot vast
stelling van die begrootingen aangewezen : 

a. zoolang de van het Rijk ontvangen voor
schotten door het fonds niet geheel zijn afgelost, 
een uitkeering uit Hoofdstuk VIII der Rijks
begrooting, voor het eerst op die voor het 
dienstjaar 1936, tot een bedrag van ten hoogste 
f 3,570,000.-. 

In het jaar, waarin de algeheele aflossing van 
de door het Rijk verstrekte voorschotten plaats 
heeft, wordt zoodanig bedrag tot dekking aan
gewezen als dan nog noodig is om de begrooting 
van het fonds sluitend te maken ; 

b. het voordeelig saldo der rekening van 
ontvangsten en uitgaven wegens de bij artikel 2 
bedoelde begrooting over het voorafgaande 
dienstjaar; 

c. de toevallige baten, welke uit deze wet 
voortvloeien ; 

en voorts, zoolang de meerbedoelde verbe
tering niet zal zijn beëindigd : 

d. een door het Rijk ten laste van den 
kapitaaldienst der Rijksbegrooting te verstrek
ken voorschot tot zoo nabij mogelijk het bedrag, 
dat tot voorloopige dekking der in artikel il, 
onder a en b, bedoelde uitgaven zal noodig zijn 
boven de in artikel 4, onder a, b en c, bedoelde 
ontvangsten. 

5. Op de achtereenvolgende begrootingen 
van het bij deze wet ingestelde fonds wordt voor 
de uitgaven, genoemd in artikel 3, onder a, 
geen grooter bedrag dan f 53,400,000.- beschik
baar gesteld. 

6. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van den eersten 
Januari 1936. 

Het in artikel 1 bedoelde fonds kan worden 
aangehaald onder den naam Defensiefonds. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Maart 
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s. 520. 

WILHELMINA. 
De JJ1 inister van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H . Co 1 ij n. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 7 April 1936.) 

22 Februari 1936. WET tot wijziging van de 
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad n°. 294). 

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

dat het wenschelijk is de Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 294), 
het laatst gewijzigd bij de wet van 29 December 
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1932 (Staatsblad n°. 662), mede naar aanleiding 
van de Tweede Wetenschappelijke Balans van 
het Spoorwegpensioenfonds, die een toenemend 
tekort in dat fonds aanwijst, te wijzigen en 
daarmede ver band houdende voorzieningen te 
treffen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Pensioenwet voor de Spoorweg

ambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 294) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

a. In het Tiende Hoofdstuk wordt vóór het 
hoofd "Van herziening van genomen beslis
singen" geplaatst de aanduiding: ,,A."; 

b. Na artikel 80 wordt opgenomen een 
nieuw hoofd : 

,,B. Van algemeene herziening.'', · 
met twee nieuwe artikelen, luidende : 
"Art. 80a. 1. In verband met de ingaande 

1 Januari 1924, 1 April 1933, 1 Mei 1934 en 
1 Januari 1935 plaats gehad hebbende wijzi
gingen der loonregelingen voor spoorweg
ambtenaren worden de destijds geldende 
pensioensgrondslagen of hetgeen ingevolge 
artikel 89 als zoodanig wordt aangemerkt, 
uitsluitend ten aanzien van de berekening van 
nog toe te kennen of reeds toegekende spoorweg
ambtenaarspensioenen, met ingang van een 
door Ons nader te bepalen datum geacht te zijn 
herzien en vastgesteld op een bedrag, dat ver
kregen wordt door een vermindering toe te 
passen met 23 percent van hunne bedragen, 
voorzoover betrekking hebbende op tijdvakken, 
liggende tusschen ao Juni 1922 en 1 J anuari 
19.!4, met 15 percent van hunne bedragen 
voorzoover betrekking hebbende op tijdvakken, 
liggende tusschen 31 December 1923 en 1 April 
19il3, met 8 perçent van hunne bedragen, 
voorzoover betrekking hebbende op tijdvakken, 
liggende tusschen 31 Maart 1933 en 1 Mei 1934 
en met 4½ percent van hunne bedragen, voor
zoover betrekking hebbende op tijdvakken, 
liggende tusschen 30 April 1934 en 1 Januari 
l9il5. De middelsom der pensioensgrondslagen 
bedoeld in lid 2 van artikel 27 wordt echter met 
ten hoogste 10 percent verminderd. 

2. Op de spoorwegambtenaarspensioenen, 
die op den in het eerste lid bedoelden door Ons 
nader te bepalen datum, reeds worden genoten 
of alsnog toegekend met ingang van een vroe
geren datum geacht kunnen worden te zijn 
genoten, wordt, voor zoover zij berusten op 
pensioensgrondslagen of hetgeen ingevolge 
artikel 89 als zoodanig wordt aangemerkt, 
welke overeenkomstig het voorgaande lid van 
dit artikel geacht worden te zijn herzien en 
vastgesteld op een lager bedrag, met ingang van 
vorenbedoelden door Ons nader te bepalen 
datum ten bate van het Spoorwegpensioenfonds 
een korting toegepast tot een voor elk pensioen 
te berekenen bedrag, gelijk aan het bedrag, 
dat het desbetreffende pensioen met inacht
neming dier herziene grondslagen lager zou zijn 
geweest, met dien verstande evenwel, dat deze 
korting 10 percent van het betreffende pen
sioensbedrag niet zal te boven gaan. 

3. In afwachting van de nadere berekening 
der in het vorig lid bedoelde korting zullen de 
voor korting in aanmerking komende pensioenen 
met ingang van den in het vorig lid bedoelden 
door Ons nader te bepalen datum voorloopig 
worden gekort met 10 percent van hunne 
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bedragen. Blijkt bij de nadere berekening der 
korting, dat deze minder dan 10 percent moet 
bedragen, dan wordt, hetgeen voorloopig te 
veel gekort is, terugbetaald. 

4. Het in de vorige leden van dit artikel 
bepaalde vindt overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de bedragen der bezoldiging, 
voor de berekening van het pensioen in aan
merking komende overeenkomstig de voor
schriften vóór het in werking treden dezer wet 
geldende bij de in artikel 4 bedoelde fondsen, 
en van de op zoodanige bezoldigingen berustende 
pensioenen. 

Art. 806. 1. Wij behouden Ons voor, 
indien na 1 Januari 19J5 plaats vindende 
wijzigingen der loonregelingen voor spoorweg
ambtenaren daartoe aanleiding geven, bij alge
meenen maatregel van bestuur op den voet van 
het bepaalde in artikel 80a overeenkomstige 
regelingen te treffen, volgens welke vroeger 
geldende pensioensgrondslagen, of hetgeen 
ingevolge artikel 89 als zoodanig wordt aan
gemerkt, uitsluitend ten aanzien van de 
berekening van nog toe te kennen of reeds 
toegekende pensioenen geacht moeten worden 
te zijn herzien, en op reeds toegekende pensioe
nen, voorzoover berustende op pensioens
grondslagen als voren bedoeld, welke geacht 
moeten worden te zijn herzien, een met die 
herziening overeenkomende korting ten bate 
van het Spoorwegpensioenfonds zal worden 
toegepast of toeslag ten laste van dat fonds 
zal worden verleend. 

2. Het in en krachtens het vorig lid van dit 
artikel bepaalde vindt overeenkomstige toe
passinlf ten aanzien van de bedragen der 
bezoldiging, voor de berekening van het 
pensioen in aanmerking komende overeen
komstig de voorschriften vóór het in werking 
treden dezer wet geldende bij de in artikel 4 
bedoelde fondsen, en van de op zoodanige 
bezoldigingen berustende pensioenen.' ' 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd om namens den 
Staat met de N. V. Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen eene overeenkomst aan 
te gaan volgens het bij deze wet gevoegde 
ontwerp, nadat in het hoofd dier overeenkomst 
de dagteekening dezer wet en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij wordt afgekondigd, 
zullen zijn ingevuld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Ober-Reimswaldau, den 22sten 

Februa ri 1936. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeude. 

De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 28 F ebmari 1936.) 

Ontwerp-Overeenkomst. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, te dezen vertegen

woordigd door den Minister van Waterstaat 
en den Minister van Financiën, daartoe ge
machtigd bij de wet van 
(Staatsblad n°. ) 

ter eenre 
en 
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de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, ver
tegenwoordi~d door hare Directie, en verder 
aangeduid als "de Maatschappij" 

ter andere zijde 
is het volgende overeengekomen : 
Art. 1. De Maatschappij verbindt zich in 

de Regeling, bedoeld bij artikel 3 der Overeen 
komst tusschen den Staat der Nederlanden 
en de Maatschappij dd. 12 September 1914, 
waarvan het ontwerp was gevoegd bij de wet 
van 13 Juli 1914 (Staatsblad n°. 321), zooals deze 
Regeling is gewijzigd bij de Overeenkomsten 
tusschen den Staat en de Maatschappij dd. 
11 December/29 November 1920, bekrachtigd 
bij de wet van 11 Juni 1921 (Staatsblad n°. 791), 
dd. 14 Augustus 1925 na machtiging bij de 
wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 291), en 
dd. 18 Juni/25 Juni 1928 na machtiging bij de 
wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 171), de 
volgende wijziging aan te brengen : 

Tusschen artikel l0ter en artikel 11 wordt 
ingela.scht het volgende artikel : 

"Artikel l0quater. Het in en krachtens het 
Tiende Hoofdstuk B van de Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294) bepaalde vindt overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van reeds toegekende of nog toe 
te kennen uitkeeringen dezer Regeling.". 

2. Het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
derde lid, der Overeenkomst tusschen den 
Staat der ederlanden en de Maatschappij 
dd. 12 September 1914, waarvan het ontwerp 
was gevoegd bij de wet van 13 Juli 1914 
(Staatsblad n°. 321), geldt mede ten aanzien 
van de korting of toeslag, ingevolge artikel 
lOquater der regeling, in dier voege, dat korting 
wordt toegepast ten bate van of toeslag wordt 
verleend ten la.ste van den Staat en de Maat
schappij, ieder voor de helft. 

3. Het in en krachtens het Tiende Hoofd
stuk B der Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 294) bepaalde 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van reeds toegekende of nog toe te kennen 
pensioenen ingevolge de overeenkomsten 
tusschen den Staat der ederlanden en de 
Maatschappij dd. 31 October/30 October 1896, 
bekrachtigd bij de wet van 7 December 1896 
(Staatsblad n°. 197) en dd. 20 November/ IS Oc
tober 1901, bekrachtigd bij de wet van 13 Juni 
1902 (Staatsblad n°. 101), gewijzigd bij de 
overeenkomst dd. 17 April 1907/1 September 
1906, bekrachtigd bij de wet van 25 Mei 1908 
(Staatsblad no. 138) en bij de overeenkomst dd. 
11 December/29 November 1920, bekrachtigd 
bij de wet van 11 Juni 1921 (Staatsblad n°. 791), 
met dien verstande, dat de korting wordt toe
gepast ten bate van of de toeslag wordt ver
leend ten laste van den Staat. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Gravenhage en te Utrecht, 

De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Financiën, 

De N. V. JJfaatscliappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

De Directie, 

De Secretaris, 
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s. 540. 
18 Januari 1936. BESLUIT, houdende aan

wijzing van alle kazernementen als plaatsen 
waar legermunitie kan worden opgelegd. 

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

Staat, Minister van Defensie a.i. van 4 No
vember 1935, Geheim Litt. P 185 en van Onzen 
Minister van Sociale Zaken van 11 November 
1935, n°. 632H, afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is alle 
kazernementen aan te wijzen als plaatsen waar 
leaermunitie kan worden opgelegd; 

0

Gezien art. 24, 3• lid der Hinderwet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

17 December 1935, n°. 30 ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 6 J anuari 1936, Geheim 
Litt. 0 3 en van 13 Januari 1936, n°. 27H, 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
alle kazernementen aan te wijzen als plaatsen 

waar, overeenkomstig een door Ons goed te 
keuren plan en met inachtneming der door Ons 
te stellen voorwaarden, legermunitie kan 
worden opgelegd. 

Onze finisters van Defensie en van Sociale 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van tate. 

' -Gravenhage, den 18den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

s. 541. 

De JJ[ inister van Staat, 
.Minister van Defensie a.i., 

H. Co 1 ij n. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
( Uitgeg. 31 Januari 1936.) 

21 Maart 1936. BESLUIT t.ot w1Jz1g1ng en 
aanvulling van het Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke 
landmacht, vastgesteld bij Koninklijk be
slu it van 22 Augustus 1931 (Staatsblad 
N°. 378). 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim, van 
7 Februari 1936, IIIe Afdeeling B. 0. 63; 

Overwegende, dat in het Reglement voor de 
militaire a mbtenaren der K oninklijke land
macht, vastgesteld bij Ons besluit van 22 Au
gustus 1931 (Staatsblad n°. 378) en laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 28 
December 1935 (Staatsblad n° . 813), andermaal 
een ige wijzigingen en aanvullingen dienen te 
worden aangebracht; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 3 
Maar t, 1936, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Maart 1936, IIIe 
Afdeeling B, n° . 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. het Reglement voor de militaire ambte

naren der Koninklijke landmacht, voormeld, 
wordt aangevuld en gewijzigd als volgt : 

1 o. aan het vierde lid van artikel 11 wordt 
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een nieuwe volzin toegevoegd, luidende : 
"Wanneer twee of meer militairen, die voor 

bevordering tot een hoogeren rang zijn gerang
schikt naar het bepaalde onder b en/of c van het 
tweede lid, gelijktijdig voor aanstelling tot 
dien rang in aanmerking komen, zal die aan
stelling plaats hebben op aaneensluitende data 
in de volgorde, waarin zij te voren waren ge
rangschikt." ; 

2°. aan a rtikel 19 wordt een nieuw vierde 
lid toegevoegd, luidende : 

"4. Onze Minister is bevoegd om het bepaalde 
onder b en c van het eerste lid ten aanzien van 
een militair, als in dat lid bedoeld, niet toe te 
passen zoolang deze ingevolge een door dien 
Minister getroffen regeling ter beschikking is 
gesteld van eene niet militaire autoriteit, doch 
uiterlijk tot aan den datum, waarop die militair 
den leeftijd van 65 jaar bereikt."; 

30, in artikel 22 wordt : 
a. in het eerste l id, onder e, tusschen de 

woorden "wanneer" en "slechts" ingevoegd: 
,, , naar het oordeel van Onzen Minister,", en 

b. het bepaalde in het tweede lid gelezen : 
"2. Een militai r, als in het eerste lid van 

artikel 19 bedoeld: 
a. die een huwelijk aangaat gedurende den 

tijd, dat hij soldij of zakgeld geniet, 
b. die- in het genot van jaarwedde zijnde -

een huwelijk aangaat vóór hij zijn 27e levensjaar 
heeft volbracht, of 

c. die - terwijl hij behoort tot het Wapen 
der Koninklijke Marechaussee - een huwelijk 
aangaat nadat hij den leeftijd van 27 jaar heeft 
volbracht, doch vóórdat hij een van rijkswege 
beschikbaar gestelde of een van rijkswege goed
gekeurde woning kan betrekken, 

wordt door Onzen Minister in het belang van 
den dienst als zoodanig ontslagen."; en 

4°. in het eerste lid van artikel 38 worden de 
woorden : ,,nà het volbrengen van het 23e 
levensjaar " vervangen door de woorden : ,,nà 
het volbrengen van het 27e levensjaar" ; 

B. ten aanzien van de militairen, als bedoeld 
in artikel 19 van het in den aanhef dezes aan
gehaalde Reglement, die op 16 April 1936 als 
zoodanig in dienst waren, blijven de bepalingen 
van artikel 22, tweede lid, en artikel 38, eerste 
lid, van dat Reglement van kracht, zooals die 
bepalingen vóór de totstandkoming van dit 
besluit luidden, behoudens voor diegenen hun
ner, in wier akte van verbintenis reeds de voor
waarde is opgenomen, dat te hunnen aanzien 
van toepassing zal zijn het bepaalde bij artikel 
22, tweede lid, van meervermeld Reglement, 
zooals die bepaling ingevolge dit besluit zal 
komen te luiden; voor de militairen, behoo
rende tot het Korps Politietroepen, die daar bij 
reeds op 12 November 1933 dienden, blijft mede 
gelden het gestelde in artikel II van On besluit 
van 27 October 1933 (Staatsblad n°. 553); 

C. dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waa rin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 2lsten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter v. Staat, Minister v. Defensie a.i., 
H . Co l ij n . 

(Uitgeg. 31 Maart 1936.) 
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s. 542. 

3 April 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
t er uitvoering van het Capitulanten 
reglement 1935. 

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

Onzen Minister van Staat, Minister van De
fensie a. i. en van K oloniën , alsmede van Onze 
Ministers van Waterstaat, van Buitenlandsche 
Zaken, van Binneulandsche Zaken, van J ustit ie, 
van Financiën, van Onderw:ij s, Kunsten en 
Wetenschappen , van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij en 
van Sociale Zaken van 2 Januari 1936, Geheim, 
Litt. M1 ; 

Gelet op de bepalingen van het Capitulanten
reglement 1935, vastgesteld bij de wet van 
29 November 1935 (S taatsblad n°. 685) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 J anuari 1936, n°. 18) ; 

Gezien het gemeenschappelijk nader rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 1 April 
1936, Geheim, Li tt. N 60 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de volgende bepalingen : 
Art. 1. Ter u itvoering van het bepaalde bij 

het Capit ulantenreglement 1935, worden inge
steld een "Capitulantenraad" en, tot bijstand 
van dezen Raad, een "Centraal Capitulanten 
bureau", welke beide organisatiën ressorteeren 
onder Onzen Minister van Defensie. 

2. 1. De Capit ulantenraad bestaat uit : 
a. elf leden, van wie Onze Ministers, Hoofden 

der onderscheiden Departementen van Alge
meen Bestuur, er ieder één aanwij zen uit de 
hoofdambtenaren , die behooren - of ui t de 
gewezen hoofdambtenaren , die minder dan 
4 jaren geleden behoord hebben - tot het 
onder hen ressorteerend personeel ; 

b. den hierna nader te noemen Directeur 
van het Cent raal Capitulantenbureau, die 
ambtshalve als lid optreedt; 

c. één lid , aan te wijzen - desgewenscht -
door de Spoorwegmaatschappijen, genoemd in 
de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925; 

d. één lid, aan te wijzen - desgewenscht -
door het bestuur der Vereeniging van Neder
landsche Gemeenten ; indien dit bestuur van 
deze bevoegdheid geen gebruik zou maken, zal 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
op den onder a omschreven voet nog een tweede 
lid worden aangewezen. 

2. Op voordracht van Onzen Minister van 
Defensie, wijzen Wij uit de leden van den 
Capitulantenraad een voorzitter aan. 

a. De aanwijzing der leden geschiedt - met 
inachtneming van het onder a van het eerste lid 
gemaakte voorbehoud - telkenmale voor een 
termijn van vier jaren, die van den voorzit ter 
voor den duur van zijn lidmaatschap. 

4. Door Onzen Minister van Defensie wordt 
een reglement van orde voor den Capitulanten
raad vastgesteld. Daarbij zal een regeling 
kunnen worden getroffen voor het geval van 
afwezigheid van den voorzitter of van een lid 
of voor het geval van tusschentijdsch ontslag 
van een lid. 

5. Door Onzen Minister van Defensie wordt 
aan den voorzitter en de leden van den Capitu-
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lantenraad, die niet zijn ambtenaar in dienst 
van het Rijk , presen t iegeld toegekend voor 
elke vergadering, welke zij bijwonen. Ten aan 
zien van den voorzitter, geen ambtenaar in 
dienst van het Rijk zijnde, kan dit presentiegeld 
worden vervangen door eene vaste jaarlijksche 
vergoeding. 

6. De R aad beraadslaagt en beslist in den 
regel met drie leden, t . w. met den Voorzitter, 
den Directeur van het Centraal Capitulanten
bureau en een door den Voorzitter, in verband 
met de te nemen beslissing, aan te wij zen lid ; 
in de gevallen, waarin drie leden zulks schriftelijk 
aan den Voorzitter kenbaar maken of waarin 
deze daartoe aanleiding vindt, zoomede indien 
Onze Minister van Defensie het verlangen 
daartoe te kennen geeft , beraadslaagt .en beslist 
de Raad over de aan de orde gestelde aan
gelegenheid(beden) in vollen getale. 

3. 1. Het Cent raal Capitulantenbureau -
in de volgende artikelen aangeduid onder de 
benaming "Centraal Bureau" - st aat onder 
leiding van een Directeur ; als Directeur treedt 
op een door Onzen Mini ter van Defensie aan 
t e w:ij zen hoofdambtenaar van het Departement 
van Defensie met rang van referendaris of van 
administrateur. 

2. Verder kunnen door Onzen voornoemden 
Minister bij dat bureau werkzaam worden 
gesteld een naar de behoefte t e bepalen aantal 
ambtenaren in de rangen van schrijver 2• of 
1 • klasse, adjunct-comm:ies of commies. Een 
dier ambtenaren wordt door dien Minister 
aangewezen als secretaris van den Capitulanten
raad en kan uit dien hoofde den rang van hoofd
commies bekleeden. Voorts kunnen een of meer 
personen krachtens arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht tijdelijk bij het bureau worden 
werkzaam gesteld voor diensten als machine
schrijver en derg., en zal aan het bureau worden 
toegevoegd een bode, die in daartoe dienend 
geval tevens met de fun ctie van concierge kan 
worden belast. De hier bedoelde ambtenaren enz. 
behooren tot het personeel van het Departement 
van Defensie. 

3. Door Onzen Minister van Defensie wordt 
eene instructie voor den Directeur van het 
Cent raal Capitulantenbureau vastgesteld. • 

4. 1. De Capitulantenraad heeft tot taak 
te beslissen in alle zaken , welke zich voordoen 
met betrekking tot de toelating van dienst
plicht ige onderofficieren , als bedoeld in ar t ikel 1 
van het Capitulantenreglement 1935, tot eene 
vrijwillige verbintenis als militair ambtenaar bij 
de K oninklijke landmacht, in den zin van 
artikel 1, eerste lid, onder a , der Militaire 
Ambtenarenwet 1931, alsmede met betrekking 
tot de plaatsing van de militairen en gewezen 
militairen, als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van 
voormeld R eglement , in betrekkingen als 
am.btenaar in den zin d er P ensioenwe t 1922 
(S taatsblad n°. 240), dan wel als spoorweg
ambtenaar in den zin der Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925. 

2. Tot voorschreven doel beschik t de Raad 
over alle gegevens, welke de Directeur van het 
Centraal Bureau, op grond van hetgeen in de 
volgende a rt ikelen wordt voorgeschreven, heeft 
verzameld. 

3. De Directeur van het Centraal Bureau 
brengt alle aangelegenheden, waaromtrent de 
Capitulantenraad een beslissing heeft te nemen, 

9 
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ter kennis van den Voorzitter van dien Raad, 
opda t deze die aangelegenheden in den Raad 
ter tafel zal kunnen brengen. _ 

4. De Voorzitter van den Capitulantenraad 
en de Directeur van het Centraal Bureau zijn 
bevoegd, in briefwisselin~ te treden met alle 
Ministers en alle burgerliJke en militaire auto
r iteiten, zoomede met de spoorwegmaatschap
pijen, genoemd in de Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925. Zij verstrekken, 
desgewenscht, aan de onderscheiden Ministers, 
aan alle burgerlijke en militaire autoriteiten, 
zoomede aan voormelde maatschappijen, alle 
inlichtingen, welke met betrekking tot de 
plaatsing van capitulanten in den Overheids
en Semi-Overheidsdienst worden gevraagd. 
Omgekeerd zijn alle burgerlijke en militaire 
autoriteiten verplicht, de door dien Voorzitter 
en door den Directeur voornoemd van hen 
verlangde inlichtingen ten opzichte van voor
melde plaatsing onverwijld te verstrekken. 

5. Alvorens aan Ons een voorstel te doen 
tot het al dan niet goedkeuren van eene 

verordening, als bedoeld in artikel 140, tweede 
lid, der Provinciale Wet, 

tot het vef!eenen van eene ontheffing, als 
waarvan sprake is in artikel 133, laatste lid, 
der Gemeentewet, 

tot het al dan niet verleenen van eene ont
heffing, als bedoeld in artikel 179, laatste lid, 
dierzelfde wet, dan wel 

tot het verleenen eener machtiging als om
schreven in den laatsten volzin van artikel 13 
van het Capitulantenreglement 1935, 

zal Onze daarbij betrokken Minister ter zake 
het advies inwinnen van den Capitulantenraad ; 
van Onze desbetreffende beslissing geeft 
bedoelde Minister zoodra doenlijk kennis aan 
dien Raad. , 

6. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Defensie nemen niet eene beslissing als vereischt 
door artikel 14 van het Capitulantenreglement 
1935, dan na daaromtrent den Capitulantenraad 
te hebben gehoord; van de door hen genomen 
beslissing doen zij zoodra doenlijk mededeeling 
aan dien Raad. 

5. De kosten van den Capitulantenraad en 
van het Centraal Capitulantenbureau komen 
ten laste van het VIII• Hoofdstuk der Rijks
begrooting. 

6. Vóórdat het maximum-aantal dienst
plichtige onderofficieren, dat in eenig jaar 
ingevolge artikel 1 van het Capitulantenregle
ment 1935 vergunning zal kunnen bekomen tot 
verblijf in werkelijken dienst in den zin van 
artikel 35 der Dienstplichtwet, door Onzen 
Minister van Defensie wordt vastgesteld, wordt 
door hem overleg gepleegd, als bedoeld in 
artikel 3 van evengenoemd Reglement, met : 

a. den Dienst van het Gevangeniswezen ; 
b. het Hoofdbestuur der Posterijen, Tele-

grafie en Telefonie ; 
c. elk der provinciale besturen ; 
d. den Rijksbelastingdienst; 
e. den Rijkswaterstaatsdienst, en 
/. de spoorwegmaatschappijen, genoemd in 

de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925, 

voor zooveel betreft de onder a, b, d en e 
genoemde lichamen, door tusschenkomst van 
den Minister, Hoofd van het ter zake betrokken 
Departement. 
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7. 1. Bij de Wapens, Korpsen en Dienst
vakken, waarbij, ingevolge artikel 1 van het 
Capitulantenreglement 1935, dienstplichtige 
onderofficieren vergunning kunnen bekomen tot 
vrijwillig verblijf in werkelijken dienst in den 
zin van artikel 35 der Dienstplichtwet, zal 
telkenmale ongeveer twee maanden vóór het 
tijdstip, waarop de eerste-oefening eindigt van 
de dienstplichtigen, die in opleiding zijn ge
nomen tot onderofficier, aan de aldus opgeleiden 
van wege Onzen Minister van Defensie eene 
door dien Minister vast te stellen vragenlijst 
ter beantwoording worden voorgelegd. Daarin 
moeten in ieder geval de volgende vragen 
worden gesteld : 

a. wenscht gij _op den datum, waarop gij 
voor groot verlof m aanmerking zult komen, 
vrijwillig in werkelijken dienst te blijven in den 
zin van artikel 35 der Dienstplichtwet voor een 
tijdvak van 6 jaren als bedoeld in artikel 1 
van het Capitulantenreglement 1935? 

b. zoo ja , zoudt gij dan - indien gij na 
afloop van dien termijn in aanmerking zoudt 
komen voor plaatsing in eene betrekking als 
ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) dan wel als spoorweg
ambtenaar in den zin der Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 - ook eene functie 
willen aanvaarden, waarin regelmatig arbeid 
op Zondag valt te verrichten ? 

2. Onze Minister van Defensie wijst uit hen, 
die de in het vorig lid onder a bedoelde vraag 
bevestigend hebben beantwoord, diegenen aan, 
wien vergund wordt om gedurende 6 jaar in den 
zin van artikel 35 der Dienstplichtwet vrijwillig 
in werkelijken dienst te blijven, en bepaalt bij 
welk onderdeel der Koninklijke landmacht zij 
dien werkelijken dienst zullen vervullen. Onze 
voornoemde Minister gaat tot voormelde aan
wijzing niet over dan na ter zake den Capitu
lantenraad te hebben geraadpleegd; van zijne 
beslissing in deze doet hij dien Raad mede
deeling. 

8. 1. Het met groot verlof zenden van een 
dienstplichtig onderofficier, als bedoeld in 
artikel 1 van het Capitulantenreglement 1935, 
om een der redenen, aangegeven in artikel 7, 
tweede lid, van dat reglement, geschiedt door 
Onzen Minister van Defensie, op voorstel van 
den commandant van het onderdeel der 
Koninklijke landmacht, waarbij de betrokkene 
dient. 

2. Op een voorstel , gegrond op het bepaalde 
onder c van voormeld artikel 7, tweede lid, 
beslist Onze Minister echter niet dan na ter zake 
het advies te hebben ingewonnen van eene voor 
dat geval door hem in te stellen commissie, en , 
zoo daartoe aanleiding bestaat, ook van den 
Capitulantenraad. 

3. Van elke beslissing tot het met groot 
verlof zenden van een dienstplichtig onder
officier, als in de vorige leden bedoeld, doet Onze 
Minister mededeeling aan den Capitulantenraad. 

9. 1. Door den Directeur van het Centraal 
Bureau worden de _candidatenlijsten aan
gehouden, vermeld op de bij dit besluit behoo
rende Bijlage A. 

2. Voornoemde Directeur is voorts bevoegd 
om - onder goedkeuring van den Capitulanten
raad - naa-st de in het eerste lid bedoelde 
candidatenlijsten, nog eene afzonderlijke candi
datenlijst aan te houden van de capitulanten, 
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die, behalve da t zij voldoen aan de eischen voor 
inschrijving op een of meer der in het eerste lid 
bedoelde candidatenlijsten, de bekwaamheid 
bezitten om eenig vak uit te oefenen of de 
bijzondere kennis tot het vervullen van eene 
bepaalde betrekking. 

10. 1. Iedere capitulant, als bedoeld in de 
artikelen 1 en 2 van het Capitulantenreglement 
1935, wordt ingeschreven op ten minste één der 
candida tenlijsten, als bedoeld in het eerste lid 
van het vorig ar tikel. 

2. De inschrijving geschiedt : 
a. voor de dienstplichtige onderofficieren, 

de vrijwillig dienende manschappen van het 
K orps Mariniers, de korporaals van het Korps 
Politietroepen, de marechaussees en de remonte
rijders, in de artikelen 1 en 2 van het Capitu
lantenreglement 1935 bedoeld, m:1gevei:r é~n 
jaar voor den datum, waarop z1J de m die 
artikelen voorgeschreven diensttermijnen zullen 
hebben vervuld; 

b. voor de eervol uit den dienst bij het 
K oninklijk Nederlandsch-Indisch leger ont
slagen Europeesche militairen beneden den 
rang van sergeant, genoemd in art ikel 2 van 
evenaangehaald reglement, uiterlijk vier maan
den nà den datum, waarop hun ontslag bij voor
meld leger is ingegaan. 

3. In ver band met het bepaalde bij de 
vorige leden, is de commandant van het korps 
enz., waarbij een capit ulant dien t, d ie den 
diensttermijn , omschreven in artikel l, resp. 
ar t ikel 2, van meerver meld reglement, binnen 
één jaar zal hebben volbracht , verplicht, door 
tusschenkomst van Onzen Minister van De
fensie, aan den Directeur van het Centraal 
Bureau eene lijst van gegevens betreffende dien 
capitulant in te zenden, welke lijst zal moeten 
zijn ingericht volgens een daartoe door den 
Capitulantenraad vast te stellen model. Indien 
de ingediende lijst in den loop van bedoeld jaar 
en ook later - zoolang de capit ulant nog niet 
in eenige vaste func tie iR geplaatst - naar het 
oordeel van d ien commandant wijziging of 
aanvulling behoeft, dan doet hij daarvan op 
voormelde wijze omstandig mededeeling aan 
genoemden Directeur. 

4. Met afwij king in zooverre van het 
gestelde in het vorig lid, wordt de in dat lid 
bedoelde lijst van gegevens betreffende een 
eervol uit den dienst bij het Koninklijk Neder
landsch-Indisch leger ontslagen Europeesch 
militair beneden den rang van sergeant door een 
door of vanwege Onzen Minister van Koloniën 
aan te wijzen hoofdambtenaar, aan voorm,elden 
Directeur ingezonden binnen drie maanden nà 
den datum, waarop het ontslag van dien 
capitulant bij voormeld leger is ingegaan. 

5. Aan de hand van de aldus verkregen 
gegevens en rekening houdende - voor zooveel 
m,ogelijk - m,et het verlangen ter zake van 
den belanghebbende, in het bijzonder met 
betrekking tot het bekleeden van eenige functie, 
waarin regelmatig arbeid op Zondag moet 
worden verricht, legt de Directeur van het 
Centraal Bureau een voorloopig plan tot 
inschrij ving van een capitulant op een of meer 
candidatenlijsten voor aan den Capitulanten
raad, die daarop eene beslissing neemt. 

6. De inschrijving van de capitulanten op de 
candidatenlijsten geschiedt door den Directeur 
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van het Centraal Bureau in de volgorde van 
den da tum, waarop : 

a. de dienstplichtige onderofficier, bedoeld 
in artikel 1 van het Capitulantenreglement 1935, 
een tijdvak van zes jar en vrijwillig - in den 
zin van artikel 35 der Dienstplichtwet - in 
werkelijken dienst heeft doorgebracht; 

b. de vrijwillig dienende der K oninklijke 
Marine, behoorende tot het Kor.PS Mariniers, 
gedurende een t ijdvak van zes Jaren bij dat 
K orps, te r ekenen van het einde zijner eerst 1, 
opleiding daarbij , heeft gediend; 

c. de korporaal van het K orps Polit ie
troepen gedurende een tijdvak van zes jar en 
bij dat Korps heeft gediend ; 

d. de marechaussee gedurende een tijdvak 
van zes jaren als zoodanig heeft gediend ; 

e. de remonterijder gedurende een tijdvak 
van tien jaren als zoodanig heeft gediend, en 

/ . de eervol uit den dienst bij het K oninklijk 
ederlandsch-Indisch Leger ontslagen Euro

peesche militair beneden den rang van sergeant, 
als bedoeld in artikel 2 van het Capitulanten
reglement 1935, dat leger heeft verlaten. 

7. Wanneer twee of meer capitulanten op 
eenige candidat enlijst zouden moeten worden 
ingeschreven met inachtneming van denzelfden 
datum, wordt diegene dier capitulan ten het 
eerst ingeschreven, die in leeftijd de oudste is. 

11 . Wanneer de burgemeester eener ge
meente ingevolge artikel 224, vijfde lid , der 
Gemeentewet eene aanbeveling voor benoeming 
tot gemeenteveldwachter heeft op te maken, 
zal hem op zijn daartoe strekkende aanvraag 
door den Directeur van het Centraal Bureau 
een afschrift worden verstrekt van de bij da t 
Bureau aangehouden candidatenlijst voor poli
t ie-ambtenaar ; de Directeur voegt daar bij 
tevens een afschrift van de bij het Centraal 
Bureau berustende gegevens nopens de op die 
lijst ingeschreven candidaten. 

12. -De capi tulan t , bedoeld in art ikel 1 van 
het Capitulan tenreglement 1935, kan , voor 
zoover zijn naam is ingeschreven op de des
betreffende candidatenlijst als in art ikel 9, 
eerste lid, bedoeld , in den door hem bekleeden 
rang worden toegelaten tot eene vrijwillige 
verbintenis als militair ambtenaar in den zin 
van artikel 1, eerste lid , onder a, der Militaire 
Ambtenarenwet 1931 : 

a. voor zooveel hij behoort t ot het Wapen 
der Infanterie, bij het R egiment Grenadiers, 
bij het Regiment J agers, bij elk der Regimenten 
Infan terie en bij het R egiment Wielrijders ; 

b. voor zooveel hij behoort tot het Wapen 
der Cavalerie, bij het I • en bij het II• Regiment 
Huzaren, alsmede bij het Eskadron pantser 
wagens ; 

c. voor zooveel hij behoort tot het bereden 
gedeelte van het Wapen der Artillerie, bij elk 
der R egimenten Veldartillerie en bij het Korps 
Rijdende Artillerie ; 

d. voor zooveel hij behoort tot het onbereden 
gedeelte van het Wapen der Artillerie, bij het 
Regiment Motorartillerie, bij het Regiment 
K ustart illerie en bij het Korps Luchtdoel
a rt illerie ; 

e. voor zooveel hij behoort tot het R egiment 
Genietroepen, bij da t ·regiment ; 

/. voor zooveel hij behoort tot het K orps 
Pontonniers en Torpedisten, bij dat Korps, en 
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g. voor zooveel hij behoort tot het personeel 
der Geneeskundige troepen, bij elk der 4 Com
pagnieën van die troepen. 

13. 1. Als ambten en betrekkingen, welke 
overeenkomstig het gestelde in artikel 1, 
onder b, en in artikel 2 van het Capitulanten
reglement 1935, bestemd zijn om door capitu
lanten te worden vervuld, worden ingevolge 
artikel 8 van dat reglement aangewezen de 
functiën, vermeld op de bij dit besluit behoo
r ende bijlage B. Het achter elke functie in die 
bijlage vermelde cijfer duidt aan, uit welke der 
in bijlage A van dit beslui t genoemde candida
tenlijsten capitulanten tot de desbetreffende 
functie kunnen worden benoemd, terwijl de 
toevoeging ,,(a)" achter eenige functie betee
kent, dat voor benoeming daarin slechts in 
aanmerking komen ingeschrevenen op de 
candidatenlijst, bedoeld in artikel 9, tweede lid, 
voor zoover zij de voor die functie vereischte 
vakbekwaamheid of bijzondere kennis bezitten. 

2. Eene in bijlage B van dit besluit vermelde 
functie moet worden geacht niet te zijn bestemd 
om door een capitulant te worden vervuld, 
voor zoover - volgens uitspraak van den 
Capitulantenraad - geen capitulant aanwezig 
is, die voldoet aan de eischen, welke ter ver 
vulling van een vacature in zoodanige functie 
redelijkerwijs mogen worden gesteld. In 
zoodanig geval kan in eene vacature in bedoe_lde 
functie door het bevoegd gezag op andere WlJZe 
worden voorzien. 

3. Eene in bijlage B van dit besluit vermelde 
functie wordt mede geacht niet te zijn bestemd 
om do01· een capitulant t e worden vervuld, 
indien voor benoeming in eene daarin bestaande 
vacature naar het oordeel van den Capitulanten
raad redelijkerwijs in aanmerking dient te 
worden gebracht hetzij een daarvoor geschikt 
geacht eervol ontslagen militair of burger
ambtenaar op wachtgeld, hetzij een vóór de 
inwerkingtredi~g van dit besluit in zoodani_~e 
functie op arbeidsovereenkomst naar burgerliJk 
recht werkzaam gesteld persoon, dan wel een 
reeds tijdelijk in die functie aangesteld ambte
naar. 

4. Door den Voorzitter van den Capitu
lantenraad of, in diens naam, door den Directeur 
van het Centraal Bureau, zal overleg worden 
gepleegd met de besturen van provinciën, 
gemeenten, waterschappen, veenschappen en 
veenpolders , alsmede met de spoorwegmaat
schappijen, genoemd in artikel 3 der Pensioen
wet voor de Spoorwegambtenaren 1925, opdat 
de door capitulanten te vervullen ambten en 
betrekkingen , in dienst dier lichamen, zooveel 
doenlijk worden aangewezen naar gelijken 
maatstaf als de in het eerste lid vermelde 
ambten en betrekkingen. 

14. De militairen, behoorende tot de 
Koninklijke Marine en tot de Koninklijke land
macht, als in artikel 2 van hetCapitulanten
reglement 1935 bedoeld, die de in dat artikel 
bepaalde diensttermijnen op den datum van 
inwerkingtreding van dat artikel reeds zullen 
hebben volbracht, zullen met inachtneming van 
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het bepaalde in artikel 10, derde, vijfde, zesde 
en zevende lid, worden ingeschreven op de in 
bijlage A van dit be luit aangegeven candidaten
lijsten, voor zoover zij naar het oordeel van den 
Capitulantenraad nog voor benoeming in 
eenigerlei betrekking als ambtenaar in den zin 
der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), dan 
wel als spoorwegambtenaar in den zin der 
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 
in aanmerking kunnen komen. 

15. 1. Dit beslui t treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

2. Het kan worden aan&ehaald als "Capitu
lantenbesluit", met vermelding van jaargang 
en nummer van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Defensie, van Koloniën, 
van Waterstaat, van Buitenlandsche Zaken, 
van Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Financiën, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij en van 
Sociale Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den April 1936. 

WILHELM! A. 

De .Minister van Staat, 
.iltinister van Defensie a.i., 

H. Co 1 ij ll. 

De Minister van Staat, 
.iltinister van Koloniën, 

H. CO lij Il. 

De .JYiinister van Waterstaat, 
V a n L i d t h d e J e u d e, 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

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

De M inister van Justitie, van Sc ha ik. 

De .il1 inister van Financiën, 0 u d. 

De .ilfinistcr van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o tem ake r de B ruïn e. 

D e j}finister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 

De .ilfinister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S l i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 17 April 1936.) 



BIJLAGE A. 
OPGAAF van de can1fülatenlljsteu, welke lng·evolge het bepaal1le blj artikel 9, eerste Ud, van navermeld be.sluit, 1loor 
den Directeur van het Centraal Capitnlautenbureau moeten worden aang·ehouden ter vervulling van vacatures: 

L als militair ambtenaar, in den zin van artikel l, eerste.Jid, onder a, der Militaire Ambtenarenwet 193 1, in den rang van sergeant 
(wachtmeester) bij de daartoe in artikel 8 van vorenbedoeld besluit aangegeven onderdeelen der Koninklijke landmacht 
(Candidatenlijst N°. 1) ; 

IL in betrekkingen : 

waarvoor eene schoolontwikkeling vereischt wordt, uitgaande waarvoor geen hoofere schoolontwikkeling wordt geëischt dan boven die, verkregen door het met vrucht volgen van het gewoon die, verkregen door et met vrucht volgen van het gewoon lager lager onderwijs, en welke functiën op zichzelf zoodanigo eisohen 
stellen, dat zij : onderwijs, en te vervullen door een capitulant : 

dienen te worden vervuld door kunnen worden vervuld door die moet hebben gediend in den die niet in den rang van sergeant een capitulant, die den ran\ van een capitulant, die niet in den 
sergeant (wachtmeester) eeft rang van sergeant ( wachtmees - rang van sergeant (wachtmees- (wachtmeester) behoeft te heb-

bekleed, ter) heeft gediend, ter), ben gediend, 

terwijl in die terwijl in die terwijl in die \ terwij_l_ ü1 die terwijl in die terwijl in die terwijl in die terwijl in die 
functiën in ie- . .. funct1en 1n e- functiën in ge- functiën in ge-functiën regel- wone omstan ·g- func_tien regel- wone omstanäig- functiën regel- wone omstan- îunctiën regel- wone omstan-matig arbeid op heden geen ar- matig arbeid op heden geen ar- matig arbeid op di 0 heden geen matig arbeid op diî,heden geen Zondag moet beid op Zondag Zondag moet I beid op Zondag Zondag moet arÎ>eid op Zon- Zondag moet ar eid op Zon-worden ver- wor~en ver- moet worden worden ver- worden ver-

richt: moet worden 
richt: verricht : richt: dag moet wor- richt: dag moet wor-

verricht: den verricht : den verricht : 

A. in dienst van het Rijk, als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), uitgezonderd als politie-ambtenaar: 
Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst r Gandidatenlijst I Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst l Gandidatenlijst 

n°. 2 n•. 3 n°. 4 n°. 5 n°. 6 n°. 7 n°. 8 n°. 9 

B. in dienst eener provincie, als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) : 

n°. 10 n°. 11 n°. 12 n°. 13 n°. 14 n°. 15 no. 16 n°. 17 
G_andidatenlijst r Gandidatenlijst I Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst I Gandidatenlijst I Gandidatenlijst 

C. in diens( eener gemeente, als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), uitgezonderd als politie-ambtenaar: 

n°. 18 n°. 19 n°. 20 n°. 21 no. 22 no. 23 no. 24 n°. 25 
Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst \ Gandida-tenlijst Gandidatenlijst Gandidatenlijst 

D. in dienst van eenige andere publiekrechtelijke organisatie dan hiervoren genoemd: 
Gandidatenlijst I Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst I Gandidatenlijst I Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst 

~• ~n ~• ~" ~w ~n 
E. als spoorwegambtenaar in den zin der Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 : 

Gandidatenlijst I Gandidatenlijst I Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst Gandidatenlijst \ Gandidatenlijst 
~M ~M ~w ~~ ~u ~~ 

IIL als politie-ambtenaar (Candidatenlijst no. 42). 

Gandidatenlijst 
n°. 32 

Gandidatenlijsl 
n°. 40 

Gandida-tenlijst 
n°. 33 

Gandidatenlijst 
n°. 41 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 April 1936 (Staatsblad n°. 542). Mij bekend, 
De Minister van Staat, Minister van Defensie a.i., H. Co I ij n. 
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BIJLAGE B. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Algemeen: 

Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Chef-vak.man (a) ; 
Vakman (a); 
Archiefbecliende (9) ; 
Binder (a); 
Verwarmingsstoker-vakman (a): 
Vaste knecht (9); 
Verwarmingsstoker (a); 
Tremmer (8). 

Financiën: 
Maiazijnbediende bij het bureau Verificatie 

aer Afdeeling Invoerrechten (9) ; 
Magazijnbediende-binder bij het magazijn 

van materieel der afdeeling Centrale 
Directie (a) ; 

Expecliteur bij idem (3, 5). 
Defensie: 

Teekenaar (a); 
Lichtdrukker (9) ; 
Assistent bij de afdeeling Hydrographie (9). 

Landbouw en Visscherij: 
Stoffeerder (a). 

Hoog·e Colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal: 

Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Verwarmingsstoker (a); 
Assistent-bode of vaste knecht (9). 

Tweede Kamer der Staten-Generaal : 
Chef-vakman (a); 
Verwarmingsstoker (a); 
Vaste knecht (9). 

Raad van State : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9); 
Knecht (9). 

Algemeene Rekenkamer : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Binder (a); 
Assistent-bode (9). 

Kabinet der Koningin : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Knecht (9). 

Kanselarij der Nederlandsche Orden: 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Justitie. 
Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede Cen

trale Raad van Beroep, Raden van Beroep (0) 
en Raden van Beroep (Dir. Bel.) : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Concierge (6); 
Concierge, tevens bode (6); 
Knecht (9); 
Verwarmingsstoker (a); 
Ambtenaar, voor zoover in positie gelijk met 

den schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 
Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen : 

Meesterknecht bij den arbeid (a) ; 
Klerk (3, 5) ; 
Opzichter bij den arbeid (3, 5) ; 
Hulpstoker (8) ; 
Beambte voor huishoudelijke diensten (8); 
Bewaarder (8) ; 
Ziekenverpleger (a); 
Schrijver 2• kla-sse (3, 5, 7, 9); 
Bijkok (8); 

Kok (a); 
Beambte in algemeenen dienst (6, 8) ; 
Zaalopziener (6, 8); 
Winkelhouder (2, 6); 
_Magazijnmeester (3, 7). 

Rijksasyls voor psychopathen: 
Magazijnmeester (3, 7); 
Verpleger (a); 
Beambte in algemeenen dienst (6, 8) : 
Bijkok (8); 
Kok (a); 
Laboratoriumbediende (8) ; 
Portier (6, 8) ; 
Tuinman-stoker (a) . 

Rijkstucht- en opvoedingswezen : 
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Algemeen College van toezicht, bijstand en advies : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens : 
Beambte in algemeenen dienst (2, 6); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Ziekenverpleger (a); 
Kok (a); 
Beambte voor huishoudelijke diensten (8). 

Tuchtscholen voor jongens : 
Beambte in algemeenen dienst (2, 6); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Beambte voor huishoudelijke diensten (8). 

Voogdijraden : 
Schrijver 2• klasse (ter standplaats Amster

dam, Rotterdam, 's-Gra venhage en Utrecht) 
(3, 5, 7, 9); 

Schrijver 2• klasse (in de overige stand
plaatsen) (7, 9) ; 

Bode (9). 
Reclasseering : 

Schrijver 2° klasse bij het Centraal College 
voor de Reclasseering (3, 5, 7, 9). 

Rijkspolitie : 
Administratief ambtenaar bij de Rijks

veldwacht (3) ; 
Rijksveldwachter (42); 
Assistent bij het grenscommissariaat · te 

Zevenaar (tevens belast met administra
tieve werkzaamheden) (a). 

Grensbewaking : 
Hulpkommies (42). 

Verzekeringskamer : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Concierge-bode (8). 

Centraal Bureau van Bijstand in zake van het 
toezicht op de boekhouding der Notarissen : 

Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Blnne nla ndsche Zaken. 

Centrale Commissie voor -de keuring van films : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Concierge (8) ; 
Hulpoperateur (a). 

Krankzinnigenwezen: 
Schrijver 2• klasse ten bureele van een 

inspecteur voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten 
(3, 5, 7, 9); 

Kleermaker (a); 
Kok (a); 
Schilder (a) ; 
Schoenlllaker (a); 
Stoomstoker-vakman (a) ; 
Timmerman (a); 
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Wasscherijbediende (a); 
Matrassenmaker (a); 
P arkwachter (6) ; 
Portier (6); 
Stoomstoker (a) ; 
Tuinknecht (9) ; 
Verver (9); 
Arbeider in de keuken (8) ; 
Bijkok (8); 
Hulpportier (8); 
Magazijnbediende (8) ; 
Nachtportier (8) ; 
Bediende (8) ; 
Huisknecht (8) ; 
Nachtwaker (8); 
Tremmer (8) ; 
Tuinarbeider (9); 
Waschknecht (9). 

Rij kskrankzinnigengesticht te W oensel : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Ondersteuning behoeftige Nederlanders in het 
buitenland : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

N ederlandsche Staatscourant : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Winkelbediende (9). 

Algemeene Landsdrukkerij: 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Stoker (8); 
Hulpportier (9) ; 
Hulpvakarbeider (9) ; 
Liftbediende (9); 
Kantoorknecht (9) ; 
Loopknecht (9) ; 
Nachtwaker (9); 
Chauffeur (a) ; 
Hulpchauffeur (a) ; 
Magazijnknecht (9). 

Pensioenraad: 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9); 
Vaste knecht (9). 

Rijkspostspaarbank: 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Verwarmingsstoker-vakman (a); 
Vaste knecht (9); 
Nachtwaker (9). 

Staatsbedrijf der Posterijen, T elegrafie en T ele
fonie: 
Kantoorhouder (voor zoover geen keuze kan 

worden gedaan uit de t er plaatse aan
wezige krachten) (2 , 4) ; 

Teekenaar (a); 
Schrijver (3, 5, 7, 9); 
Besteller (6, 8) ; 
Portier (8) ; 
Verwarmingsstoker (a); 
Werkman (9). 

Postchèque- en Girodienst : 
Schrijver (3, 5, 7, 9); 
Vaste knecht (9); 
Verwarmingsstoker (a). 

Magazijn van postzegels te Haarlem: 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9); 
Magazijnbediende (9). 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsraad : 

Klerk (3, 5). 
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Rijksuniversiteiten en T echnische Hoogeschool : 
Schrijver 2° klasse (3 , 5, 7, 9); 
Archiefbediende (9) ; 
Bibliotheekbediende (9) ; 
Laboratorium.bediende (8); 
Verwarmingsstoker (a); 
Bijkok (8) ; 
Hulpportier bij een ziekenhuis (8); 
Hulpstoker (8) ; 
Magazijnbediende (9, c.q. 8) ; 
Museumbediende (9, c.q. 8) ; 
Nachtportier (9); 
Operatiebediende 2• klasse (a); 
Polikliniekbediende 2° klasse (9, c.q. 8) ; 
Stalknecht (8) ; 
Apothekersbediende (8) ; 
Badknecht (8) ; 
Bediende 2° klasse (9, c.q. 8) ; 
Huisknecht (8) ; 
Hulpportier (8); 
Knecht (8) ; 
Nachtwaker (9); 
Stalarbeider (8) ; 
Transportarbeider (9, c.q . 8); 
Tremmer (8) ; 
Tuinarbeider (9) ; 
Waschknecht (9, c.q. 8). 

Academisch Ziekenhuis te Leiden : 
Transportbediende (9, c.q. 8) ; 
Magazijnbediende (9, c.q. 8); 
Apothekersbediende, tevens magazijnbe-

diende (9, c.q. 8). 
I nspectie Lager Onderwijs: 

Administratief ambtenaar (a). 
Rijks Hoogere Burgerscholen met 5- en met 

3-jarigen cursus : 
Amanuensis (a) ; 
Concierge (9). 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen : 
Concierge (9). 

Nijverheidsonderwijs : 
Rijksnijverheidsscholen : 

Ambtenaar van administratie (3, 5); 
Amanuensis (a); 
Concierge (9). 

Rijksarchieven : 
Hulpbinder (9); 
Bode (9); 
Portier (9); 
Bibliotheekbediende (9); 
Verwarmingsstoker-vakman (a). 

Bureau van de Commissie voor 's Rijks geschied
kundige publicatiën : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Koninklijke Bibliotheek : 
Verwarmingsstoker (a); 
Portier (9) ; 
Bibliotheekbediende (3, 5, 7, 9) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen: 
Bediende (9) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Bibliotheekassistent (3, 5) ; 
Bibliotheekbeambte (3, 5). 

Rijksakademie van Beeldende Kunsten: 
Werkman (9) ; 
Bediende (9) ; 
Ambtenaar van administratie (a). 
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Koninklijk Kabinet van Schilderijen : 
achtwaker (9) ; 

Museumbediende (8) ; 
Concierge (6) ; 
Ambtenaar van administratie (a). 

Rijksmuseum: 
Nachtwaker (9); 
Hulpportier (8) ; 
Museumbediende (8) ; 
Verwarmingsstoker-vakman (a) ; 
Tuinknecht (9) ; 
Klerk (a). 

Rijks Ethnografisch Museum : 
Museumbediende (8); 
Portier ( ) ; 
Ambtenaar van administratie (a). 

Rijksbureau voor de Monumentenzorg: 
Concierge (9) ; 
Klerk (3, 5). 

Rijksmuseum van Oudheden: 
Museumbediende (8) ; 
Bediende (8) ; 

chrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 
Gevangenpoort te 's-Gravenhage : 

Concierge (2). 
Prinsenhof te Delft : 

Concierge (2). 
JJfuiderslot : 

Concierge (8). 
Rijksmuseum H. TV. M esdag te 's-Gravenhage : 

Museumbediende (8); 
Concierge (8). 

Rijksmuseum Huis Lambert van M eerten te Delft : 
Mu eumbediende (8) ; 
Concierge (8). 

Rijksmuseum G. JJ1. Kam te Nijmegen : 
Portier (8). 

Rijksmuseum "Twenthe' ': 
Concierge (8). 

Financiën. 
Agentschap van het JJ[ inisterie van Financiën : 

Vaste knecht (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksmunt: 
Werkman 2• klasse (9) ; 
Bediende bij de afdeeling controle (9) ; 
Laboratoriumbediende (9) ; 
Portier (8) ; 
Klerk (3, 5) ; 
Controleur (a uit 3); 
Opzichter (a uit 3). 

D irecte belastingen, invoerrechten en acrijnzen : 
Vaste knecht (9) ; 
Bode (9); 
Portier (9) ; 
Concierge (9) ; 
Hulpkommies (2, 4, 6, 8) ; 
Kommies te water 2• klasse (a uit 2, 6 en 42); 
Schrijver (2, 6) ; 
Laboratoriumbediende bij het Labora torium 

van het Departement van Financiën (9). 
Waarborg en de belasting der gouden en zilveren 

werken: 
Assistent (3). 

Registratie en Domeinen : 
Portier (9) ; 
Concierge (9) ; 
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Schrijver (3, 7); 
Dekknecht-motordrijver op een domein-

vaartuig (a) ; 
Knecht op een domeinvaartuig (a); 
Waardsman der domeinen (9); 
Onderopziener der domeinen (a); 
Opziener der Staa tsvisscherijen (2, 6) ; 
Opziener der Domeinen (voor de Staats-

duinen) (42); 
Teekenaar der Domeinen (a); 
Meetarbeider (9) ; 
Klerk ter directie taatsloterij (3, 5) ; 
Stempelaar van het buitengewoon zegel (9) ; 
Stoker bij de visscherijpolitie op de Zeeuwsche 

stroomen (a); 
Knecht bij idem ( ) ; 
Schrijver 2• klas e bij het Bestuur der Vissche

rijen op de Zeeuw che stroomen (3, 5, 7, 9). 
Rijksinkoopbureau: 

Vaste knecht (9); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksgebouwendienst : 
Vaste knecht (9); 

achtwaker (9) ; 
Verwarmingsstoker-vakman (a) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Teekenaar 2• klas e (a); 
Concierge Oostindi eb Huis te Amsterdam (7). 

Rijks-Administratiegebouw te Amsterdam : 
Concierge (7). 

Rijkskantorencomplex aan de Koningskade te 
's-Gravenhage : 
Concierge (7). 

Defensie. 
Rijkswerven en Marine-etablissement: 

Werfsjouwer (9) ; 
Sjouwer bij het torpedo-atelier (9) ; 
Sjouwer bij de verspermijnenmagazijnen (9); 
Magazijnsjouwer (9) ; 
Machinepoetser (9) ; 
Werkman bij de voorraadmagazijnen (9) ; 
Werkman bij de verspermijnenma~azijnen (9); 
Werkman bij de reservemagaziJnen (9) ; 
Werfwerkman (9) ; 
Voorslager (9) ; 
Telefoonwachter (8); 
Conserveerder (9) ; 
Conservatie-werkman (9) ; 
Bureau-oppasser (9) ; 
Badknecht (9) ; 
Hulpbeheerder (9) ; 
Schrijver (9) ; 
Werkman bij het Commandement der Ma

rine (9); 
Werkman bij het scheikundig laboratorium 

te Amsterdam (9) ; 
Werkman in de verbandkamer (a); 
Bode (9); 
Sluiswachter (9) ; 
Havenwachter (9) ; 
Beambte van politie (42); 
Teekenaar 2• klas e (a); 
Bureelbeambte 2° kla se (3, 5, 7, 9); 
Assistent bij den Commies van aanneming 

der Marine (3) ; 
Expediteur te Willemsoord (3, 7); 
Werkman bij het Marinehospitaal t e Willems

oord (9). 
H ydrogra(ie : 

Teekenaar (a). 
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Loodswezen, Betonning, Bebakening en Ver
lichting : 
Concierge bij het gebouw voor wacht- en 

slaaplokalen voor loodspersoneel te Hoek 
van Holland (6); 

Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Kantoorlooper (met uitzondering van dien 

te Hellevoetsluis) (9) ; 
Kantoorlooper-telefonist (8). 

Proef station der ]( ustverlichting : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

's Rij ks kustverlichting : 
Stoker (a); 
Motordrijver der 2° klasse (a) ; 
Lichtwachter der 2° klasse (8) ; 
Lichtwachter der 1° klasse (8). 

Betonningsmagazijn : 
Werkman (9). 

Centrale magazijnen van militaire kleeding en 
uitrusting : 

Werkman zonder vakbekwaamheid (9); 
Wasscher (9); 
Stoker (a); 
Magazijnoppasser (9) ; 
Schrijver (3, 5, 7, 9). 

Militaire Bureelen : 
Vaste knecht (9); 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Bureau van den Genera/en Staf : 
Ambtenaar van administratie 3° klasse (3); 
Archiefbediende bij het krijgsgeschiedkundig 

archief (5) ; 
Schrijver bij idem (3, 5, 7, 9). 

Genie: 
Concierge van deGeniebureelen te Utrecbt(8); 
Bureelambtenaar (3). 

Militaire Bakkerijen: 
Zolderknecht (9) ; 
Schrijver (9). 

Magazijnen der Artillerie te Delft en Commissie 
van Proefneming : 
Sjouwer (9) ; 
Magazijnknecht (9) ; 
Schrijver (3, 5, 7, 9). 

Artillerie-Schietkamp : 
Werkman in algemeenen dienst (9) ; 
Terreinarbeider (9) ; 
Werkman met bijzonderen dienst (9). 

Electrische en Verwarmingsinstallaties in ka
zernes, forten, enz. : 
Werkman (8) ; 
Stoker (a). 

Inrichting voor biologische reiniging te Ede : 
Werkman (8). 

Inrichting voor drinkwatervoorziening in de mili
taire gebouwen te Utrecht : 
Werkman (8). 

Militaire Inrichting voor drinkwatervoorziening 
in de Stelling van Amsterdam : 
Hulpstoker (a). 

Militair Boschbeheer in de legerplaats bij Hars
kamp: 
Werkman (9). 

Werkplaatsen en Magazijnen van het Regiment 
Genietroepen : 
Magazijnknecht (9) ; 
Assistent-lijnwerker (9) ; 
Laboratoriumbediende (a). 

Korpsen : 
Werkman in algemeenen dienst (9) ; 
Wapenpoetser (9) : 
Parkknecht (9) ; 
Timmerman bij de schietbaan (a); 
Stoker (a); 
Rijwielhersteller (a). 

Militaire Hospitalen: 
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Werkman in algemeenen dienst (9) ; 
Werkman met bijzonderen dienst (9); 
Stoker (a); 
Schrijver (9). 

Militaire Verplegingsinrichtingen : 
Magazijnsoppasser (9); 
Schrijver (9). 

Inrichtingen voor Militair Onderwijs : 
Werkman in algemeenen dienst (9) ; 
Werkman met bijzonderen dienst (9) ; 
Magazijnknecht (9) ; 
Werkman-amanuensis (a) ; 
Stoker (a). 

Bureau van den Inspecteur van den Genees
kundigen Dienst der Landmacht : 
Concierge (8). 

Rijksrnagazijn van geneesmiddelen : 
Werkman zonder vakbekwaamheid (9); 
Opzichter van de instrumentenkamer (7) ; 
Schrijver (3 , 5, 7, 9) ; 
Concierge (8) . 

H oogere Krijgsschool : 
chrijver 2° klasse (3, 7) ; 

Concierge (8) ; 
Amanuensis (teekenaar) (a). 

Koninklijke Militaire Akademie : 
Amanuensis (a); 
Assistent-bibliothecaris (3); 
Boekhouder-bureelchef (3). 

T opografische Dienst : 
Verwarmingsstoker (a); 
Magazijnbediende (9) ; 
Portier (9); 
Bode (9); 
Bibliotheekbediende (9) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Magazijnmeester-concierge (6). 

Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen : 
Werkman zonder vakbekwaamheid (9); 
Wapenpoetser (9); 
Sjouwer (9) ; 
Afbramer (9) ; 
Werkman in de verbandkamer (a) ; 
Verver (9); 
Tuinknecht (9) ; 
Terreinwachter (9); 
Sorteerder (9) ; 
Schuitenvoerder (9) ; 
Magazijnknecht (9) ; 
Kraandrijver (9) ; 
Hulpstoker (a) ; 
Hulpportier (9) ; 
Bediende (9) ; 
Schutter (9); 
Chauffeur (a); 
Teekenaar (a); 
Laboratoriumbediende (a) ; 
Tremmer (8) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9); 
Terreinopzichter (42); 
Telefonist ( 8) ; 
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Amanuensis (a) ; 
Opzichter van politie (42); 
Magazijnbeheerder der 2• klasse (7). 

Luchtvaartbe,d,rij f te Soesterberg : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat : 

Ambtenaar bij den algemeenen dienst (3); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Lichtdrukker (9); 
Concierge (8) ; 
Voogd van Rottum (2, 6); 
Bestuurder van een Rijksmotorrijtuig (a) ; 
Waker bij de Rijksbaggerwerken (6); 
Bakenmeester (3, 7) ; 
Lichtwachter (8) ; 
Hulpbrugmeester (6) ; 
Brugwachter (8) ; 
Brugknecht (8); 
Duinwachter (42); 
Havenmeester te Middelharnis, Numansdorp, 

Urk en Wieringen (den Oever) (a); 
Havenmeester te Assen (a); 
Havenmeester te Dintelsas (a) ; 
Tweede Havenmeester te Breskens (a); 
Havenwachter (a); 
Havenknecht (8) ; 
Pontknecht (8); 
Kantonnier (a); 
Sluisknecht (8); 
Dekknecht (8). 

Rij ksstudiedienst voor de luchtvaart : 
Werkman (9) ; 
Portier (9); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Teekenaar 2• klasse (a). 

Geologische dienst : 
Bediende (9) ; 
Schrijver 2• kla-sse (3, 5, 7, 9). 

Toezicht op de Spoorwegen : 
Vaste knecht (9); . 
Schrijver 2• kla-sse (3, 5, 7, 9) ; 
Teekenaar (a). 

Mijnraad: 
Bureelambtenaar (3). 

Staatstoezicht op de mijnen : 
Schrijver 2• klasse (3 , 5, 7, 9). 

Scheepvaartinspectie : 
Vaste knecht (9); 
Bode (9); 
Portier (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) . 

Raad voor de Scheepvaart: 
Bode (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Koninklijk Nederlandsch M eteorologisch Insti
tuut: 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Concierge (6). 

Korps Geleiders van ontplofbare stoffen : 
Geleider (a, uit 2 en 6). 

Staatsvisschershavenbe,d,rijf te IJmuiden : 
Havenknecht (8) ; 
Halknecht (8) ; 
Dokknecht (a) ; 
Politiebeambte (42); 
Schrijver 2• klasse (3 . 5, 7, 9.) 
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Zuiderzeeraad : 
Bureelambtenaar (3). 

Zuiderzeewerken: 
Brugknecht aan de basculebrug bij Van 

Ewijcksluis (8) ; 
Sluisknecht te Kornwerderzand (8) ; 
Kantonnier bij de Zee- en havenwerken (a); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Concierge (6, 8). 

Luchtvaart,d,ienst : 
Vaste knecht (9); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksdienst ter uitvoer·in9 van de Zuiderzee
steunwet te Amsterdam: 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Concierge (6, 8). 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 
T echnische Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

Nijverheid : 
Administratief ambtenaar (3). 

Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren: 
Laboratoriumbediende (9). 

Rij ksproef station en Voorlichtingsdienst ten bate 
van de klei- en aardewerkindustrie te Gouda : 
Concierge (8). 

Rijksproefstation en Voorlichtingsdienst ten bate 
van de le,d,er- en schoenindustrie te Waalwijk: 
Laboratoriumbediende (9). 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Rubber
handel en de Rubbernijverheid te Delft : 
Laboratoriumbediende (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Vezel
handel en de Vezelnijverheid te Del/t : 
Amanuensis (a). 

IJkwezen: 
Bediende (9). 

Octrooiraad en Bureau voor den Industrieelen 
Eigendorn: 
Vaste knecht (9); 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Centraal Bureau voor de Statistiek : 
Vaste knecht (9); 
Verwarmingsstoker-vakman (a); 
Archiefbediende (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Landbonw en VJsscherlj. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van den Land

bouw: 
Laboratoriumbediende (a). 

Landbouwhoogeschool : 
Kantoorbode (9); 
Laboratoriumbediende (9) ; 
Bibliotheekbediende (9) ; 
Archiefbediende (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9) ; 
Concierge (6). 

Middelbare Landbouwschool te Groningen: 
Stoker (a). 

Middelbare Koloniale Landbouwschool te De
venter: 
Schoonmaker (9); 
Bediende (9). 

Rijkslandbouwproefstations : 
Stoker (a); 
Laboratoriumbediende (9) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 
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Plantenziektenkundige dienst te Wageningen : 
Laboratoriumbediende (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Domeinbeheer : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Staatsboschbeheer : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Veeartsenijkundige dienst : 
Rijksseruminrichting : 

Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Stalarbeider (a) ; 
Laboratoriumbediende (a) ; 
Portier (7) ; 
Chauffeur (a). 

Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te 
Rotterdam: 
Laboratoriumbediende (a). 

Rijkszuivelstation te Leiden : 
Laboratoriumbediende (a ) ; 
Controleur (3, 7). 

Rijksinstituut voor Chemisch, Microbiologisch en 
Hydrografisch V isscherij onderzoek : 
Bediende (9) ; 
Laborator iumbediende (a). 

Visscherij -inspectie : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Sociale Zaken. 
Rijksinspectie voor de werkverschaffing : 

Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 
Stoomwezen : 

Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 
Arbeidsinspectie en Inspectie van den Haven

arbeid : 
Bode (9); 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9); 
Concierge (6). 

Rijksinstituut voor zuiver·ing van A /val water : 
Bediende (9) ; 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksverzekeringsbank : 
Kantoorknecht (9) ; 
Verwarmingsstoker (a); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Contróle op het Rekenplichtig Beheer der Rijks
verzekeringsbank : 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Raden van Arbeid : 
Vaste knecht (9); 
Concierge (6); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9); 
Controleur 2• klasse (3). 

Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Inspectie Volksgezondheid : 
Klerk (3, 5) ; 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Hoofdinspectie Volksgezondheid en Inspectie voor 
de Drankbestrijding : 
Klerk (3, 5) ; 
Controleur bij de afdeeling Drankbestrijding 
(42). 

Rijkskeuringsdienst voor ingevoerde vleeschwaren : 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Gezondheitlsrcaad : 
Bode (9); 
Schrijver 2° klasse (3, 5, 7, 9). 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid : 
Stalarbeider (a); 
Verwarmingsstoker-vakman (a); 
Concierge (6); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 
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Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam: 
Huisknecht (9) ; 
Stoomstoker (a); 
Portier (8). 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening : 
Knecht (9); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Koloniën. 
K oloniaal Etablissement : 

Bode (9); 
Schrijver 2• klasse (3, 5, 7, 9). 

Geneeskundige raad : 
Schrijver 1 • klasse-huisbewaarder (3, 5). 

Algemeen. 
Alle betrekkingen bij de hiervorenvermelde 

Diensten, enz., welke niet reeds met name zijn 
aangeduid, voor zooveel eene vacature daarin 
niet kan worden vervuld door bevordering van 
een reeds in vasten dienst zijnd ambtenaar bij 
denzelfden tak van dienst, enz., voor zoover die 
betrekkingen in taak en aard overeenkomen 
met de hierboven aangegeven functiën; een en 
ander, onder voorbehoud, dat naar het oordeel 
van den Capitulantenraad een voor vervulling 
van de vacature in zoodanige betrekking ge
schikt te achten capitulant kan worden aan
gewezen. 

Waar achter eene betrekking is vermeld, 
dat daarin capitulanten, candidaten van ver
schillende lijsten kunnen worden benoemd, zal 
door den Capitulantenraad - in daartoe 
dienend geval na overleg met den ter zake 
betrokken dienst - worden bepaald, uit welke 
candidatenlijst eene bestaande vacature in 
die betrekking zal worden vervuld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 3 April 
1936 (Staatsblad n°. 542). 

Mij bekend, 

s. 560. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i ., 

H. Co 1 ij n . 

6 Januari 1936. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 25 April 
1913 (Staatsblad n°. 139) betreffende het 
Staatsmijnbedrijf in Limburg en den 
Mijnraad. 

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

Waterstaat van 12 December 1935, La. EE., 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambte
narenwet 1929 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 December 1935, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 2 Januari 1936, no. 493, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
In lid 3 van artikel 5 van Ons besluit van 

25 April 1913 (Staatsblad n°. 139) betreffende het 
Staatsmijnbedrijf in Limburg en den Mijnraad, 
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gewijzigd bij Ons besluit van 4 Februari 1935 
(Staatsblad n°. 36), wordt in plaats van "in het 
laatste en in het vóórlaatste lid" gelezen 
,,in lid 6 en in lid 7". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

8. De bepalingen van Ons besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), het laatst 
gewijzigd bij Ons besluit van 9 J anuari 1935 
(Staatsblad n°. 8), zooals die thans luiden of 
zullen gaan luiden, zijn van overeenkomstige 
toepassing op de Rijksambtenaren in vasten 
dienst bij de Staatsmijnen in Limburg. 

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

's-Gravenhage, den 6den Januari 1936. 

s. 561. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
(Uitgeg. 17 J anuari 1936.) 

18 Januari 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van een r eglement voor de scheepvaart t er 
beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den spoorweg Gouda--Rotterdam 
over het Boerengat te Rotterdam. 

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

Waterstaat van 21 December 1935, La . 1., af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 J anuari 1936, n°. 43) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 J anuari 1936, n°. 483, 
afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen het reglement voor de scheep

vaart ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug in den spoorweg Gouda--Rotterdam 
over het Boerengat te Rotterdam, zooals dat bij 
dit besluit is gevoegd. 

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

's-Gravenhage, den 18den J anuari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Li dth de J e u d e. 

(Uitgeg. 11 Febr. 1936). 

REGLEMENT VOOR DE SCHEEPVAART 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug In den spoorweg Go uda- Rotter -

dam over het Boereng·at te Rotterdam . 

Art. 1. Alleen de brugwachter is bevoegd 
de spoorwegbrug te openen of t e sluiten of eenig 
deel daarvan te verzetten. 

Art. 2. 1. De beweegbare brug blijft in den 
regel gesloten en wordt t en dienste van de 
scheepvaart op verzoek van belanghebbenden 
geopend, voor zoover het spoorwegverkeer over 
de brug dit toelaat. 

2. Op Zon- en algemeen erkende Christelijke 
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feestdagen mag de brug gesloten worden gehou
den . 

3. De geopende brug geeft ééne vrije door
vaar topening aan de Westzijde van den m_id
denpijler. 

4. Met het slui ten van de brug wordt aange
vangen vijftien minuten vóór het tijdstip, waar
op de komst van een trein is bepaald of aange
kondigd. 

5. Indien evenwel door weersgesteldheid of 
andere buitengewone omstandigheden de slui
ting vermoedelijk meer tijd dan gewoonlijk zal 
vorderen, wordt daarmede zooveel vroeger aan
gevangen, als voor tijdige sluiting noodig is. 

6. Voor werktreinen wordt de brug gesloten 
na aankomst bij en verzoek tot gebruik van de 
brug. 

7. Het geopend of gesloten zijn van de vrug 
wordt des daags niet door seinen aangeduid. 
Des nachts wordt het geopend zijn van de brug 
naar de zijde vanwaar de doorvaart toegelaten 
wordt aangeduid door een groen licht, naar de 
zijde vanwaar de doorvaart niet t oegelaten 
wordt door een rood licht aan de Oostzijde van 
de doorvaartopening ; het gesloten zijn van de 
brug wordt aangeduid door een rood licht boven 
de doorvaartopening. Nachtseinen worden ge
geven een half uur na zonsondergang tot een 
half uur vóór zonsopgang. 

Art. 3. 1. Bij het naderen van de brug moe
t en de schipper s de zeilen van hunne schepen 
voorzien, als bij het volgende artikel is bepaald, 
of in de gei brengen, de ankers binnen boord 
brengen, de stoom geheel of gedeeltelijk afslui
t en en in het algemeen de vaart van het schip 
zoodanig verminderen, dat het buiten de rem
mingwerken van de brug kan stilhouden ingeval 
de brugwachter dat noodig acht. 

2. Bij harden wind, sterken stroom of bij 
snelle vaart van het schip zijn de schippers ver
plicht, door het achteruitbrengen van een lijn 
of van een t ros of van kettingen of door het terug
werken van de machine of motor, de vaart van 
het schip te verminderen en de goede richting 
ervan te verzekeren. 

3. De schippers moeten door geluidseinen of 
door roepen den brugwachter waarschuwen, dat 
opening van de brug gewenscht wordt. 

4. Nadat de brugwachter toestemming tot 
doorvaren heeft gegeven en niet vroeger, wordt 
het schip _naar de brug gestuurd en zoo lang
zaam voortbewogen , dat geen deel van de brug 
of van de remmingwerken door stooten van het 
schip kan worden beschadigd. 

5. In geen geval mogen de schepen , wanneer 
de brug niet geheel geopend i , zonder schrifte 
lijke vergunning van den brugwachter dichter 
dan tot de boven vermelde remmingwerken de 
brug naderen, ook niet indien door mist of 
andere oorzaken des daags de brug en des nachts 
de seinen, bedoeld in artikel 2, niet duidelijk 
t e onderscheiden of niet zichtbaar zijn. 

Art. 4. 1. Bij het doorvaren van de brug 
worden de schepen met geringe snelheid be
wogen , stoom- en motorbooten met vermin
derde kracht. 

2. Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 
minderen , dat zij de brug langzaam doorvaren. 

3. De schooten moeten zooveel ingehaald en 
de raas gebrast of getopt worden, dat bij het 
doorvaren geen touwen of zeilen met de brug 
of remmingwerken in aanraking kunnen komen. 
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4. Bij het doorvaren mogen van de schepen 
geen ankers of kettingen buiten boord hangen 
of liggen, en andere voorwerpen niet dan zoo
danig, dat zij met de brug of remmingwerken 
niet in aanraking kunnen komen. . 

5. Het is verboden met haken, hoornen of 
andere voorwerpen het hout-, muur- of ijzer
werk van de brug aan te raken; de remming
werken, schuifbouten, haalpennen of ringen 
zijn hiervan uitgezonderd. 

6. Het verminderen der vaart of het vast
maken der schepen geschiedt alleen door het 
uitbrengen van kettingen of touwen aan de 
meerpalen (die voor niets anders gebruikt mo
gen worden), tenzij het uitbrengen van een anker 
onvermijdel~jk is. 

7. De schippers zorgen dat geen schade wordt 
toegebracht aan de vaartuigen, steigers , heien, 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brugwerken 
of voor uitdieping van het vaarwater nabij de 
brug. 

Art. 5. Het is verboden schepen in de opening 
van de brug stil te houden, aan eenig deel van 
de brug vast te leggen of te verhalen. 

Art. 6. 1. Een schip mag binnen de remming
werken, bedoeld in artikel 3, niet langer ver 
toeven dan volgens het oordeel van den brug
wachter noodig is. 

2. Binnen de brug varen de schepen elkaar 
niet voorbij dan met toestemming van den brug
wachter. 

3. Binnen de remmingwerken varen de sche
pen elkander in de richting naar de brugopening 
niet voorbij dan met toestemming van den 
brugwachter. 

4. Buiten de remmingwerken wachten de 
schepen totdat die, welke zich nader bij de brug 
bevinden, zijn doorgevaren . 

5. Indien aan beide zijden van de brug sche
pen op doorvaart wachten , bepaalt de brug
wachter in welke volgorde de schepen moeten 
doorvaren . 

Art. 7. Indien meer dan één schip aan de 
zelfde zijde voor de gesloten brug komt, moeten 
de later aankomende op behoorlijken afstand 
achter de vroeger aangekomene blijven, ten
einde op topping of verwarring te voorkomen. 

Art. 8. De schepen varen door de geopende 
brug met vergunnmg van den brugwachter en 
in de volgorde van aankomst. 

Art. 9. Wanneer een schipper weigert zijn 
schip in de opening van of na bij de brug naar 
de aanwijzing van den brugwachter te stoppen, 
te bewegen of te verhalen, is deze bevoegd, 
desnoods ondersteund door den sterken arm, 
op kosten van den onwillige, het noodige te 
verrichten om de aanwij zing te doen uitvoeren. 

Art. 10. Wanneer een vastgeraakt schip het 
sluiten van de brug ten dienste van het spoor
,vegverkeer verhindert, is de Directie van den 
spoorwegilienst of wie haar vervan~t, bevoegd, 
onder toezicht van het bestuur van de Gemeente 
R otterdam en op kosten van den gezagvoerder 
of eigenaar van het schip, de oorzaak of de oor
zaken van die verhindering te doen wegnemen. 

Art. ll. chopen, waarvan niet te vreezen is, 
dat zij in de brugopening beklemd zullen raken, 
mogen onder de gesloten brug doorvaren. 

Art. 12. 1. Onder schepen worden in dit re
glement verstaan alle soorten van vaartuigen en 
v lotten. 
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2. Onder schippers worden verstaan zij, die 
op het schip of houtvlot gezag uitoefenen of 
met de leiding daarvan zijn belast. 

3. Onder brugwachter worden mede verstaan 
de personen, welke den brugwachter vervangen 
of hem behulpzaam zijn. 

Art. 13. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. Behalve de ambtenaren, in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering be
doeld, zijn de brugwachters en de ambtenaren, 
aan wie door den Staat en de beëedigde beamb
ten en bedienden, aan wie door de poorwegon
derneming het toez icht op de brug is opgedra
gen, met he. t opsporen van de overtredingen van 
d it reglement belast. 

Art. 14. Aan de ambtenaren en beambten 
van den spoorweg, met de handhaving van dit 
r glement belast, wordt op hun aanvraag door 
het hoofd van het be tuur van de Gemeente 
Rotterdam en door alle ambtenaren met open
baar gezag bekleed, bijstand verleend. 

Art. 15. Als overtreding van deze bepalingen 
wordt ook aangemerkt het niet voldoen aan 
eenig bevel van den brugwachter tot uitvoering 
of naar aanleiding van deze bepalingen gegeven. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 18 Januari 
1936, Staatsblad n°. 561. 

s. 562. 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth d e J e u de. 

27 J anuari 1936. BE LUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 6den Decem
ber 1928, tot vaststelling van een Regeling 
van het Rijk toezicht op de Luchtvaart 
(Staatsblad n°. 454), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk beslui t van den 25sten No
vember 1935 ( 'taatsblad n°. 668). 

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

Waterstaat van 27 December 1935, La. II, 
Luchtvaartdienst ; 

Gelet op de wet van den 12den December 
1935 (Staatsblad n°. 700), t ot wijziging van de 
Luchtvaartwet, zoomede op het bepaalde in 
artikel 52, lid 1, onder b, c, e, h en q van de 
Luchtvaartwet ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 15 
J'anuari 1936, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Januari 1936, no. 472, 
Luchtvaartdienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In Hoofd tuk I van de Regeling 

Toezicht Luchtvaart, zooals daarvan de t ekst 
luidt ingevolge het Koninklijk be lui t van 25 
November 1935 ( taatsb/ad n°. 668), worden 
de volgende wijzigingen gebracht: 

1 °. Het cijfer " l' ' voor den aanhef van artikel 
1 vervalt ; 

2°. In punt VII van artikel 1 vervallen de 
woorden "of goedgekeurd"; 

3°. Lid 2 van artikel 1 vervalt. 
Art. 11. In Hoofdstuk IV van de Regeling 

Toezicht Luchtvaart worden de volgende \vijzi
gingen gebra-0ht: 

1°. Aan artikel 23 wordt een nieuw lid van 
den volgenden inhoud toegevoegd : 

"4. De aanvraag voor het verkrijgen van een 
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vliegbewijs Ah kan uitsluitend worden inge
diend door een persoon of een lichaam, als be
doeld in artikel 4. Overal, waar in dit regle
ment sprake is van " de aanvrager'' of "de can
didaat" wordt daaronder na de indiening van 
zulk een aanvraag verstaan de persoon, ten 
behoeve van wien de aanvraag is ingediend.'' 

2°. Aan lid 3 van artikel 26 wordt toegevoegd: 
"Het bepaalde in lid 4 van artikel 23 vindt 

overeenkomstige toepassing . .' ' 
3°. Aan lid 1 van artikel 27 wordt toege

voegd: 
"Het bepaalde in lid 4 van artikel 23 vindt 

overeenkomstige toepassing. '' 
Art. III. In Hoofdstuk VIII van de Regeling 

Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen gebracht : 

1°. Artikel 155 vervalt. 
2°. Artikel 156 wordt gelezen : 
"Art. 156. 1. De rechthebbende op een voor 

het openbaar luchtverkeer aangewezen lucht
vaartterrein, in de volgende artikelen de onder
nemer genoemd, moet zorg dragen, dat ten 
genoegen van of vanwege Onzen Minister een 
aanduiding van den naam. van het luchtvaart
terrein in duidelijk t egen den ondergrond af
stekendeRomeinsche hoofdletters van tenminste 
de volgende afmetingen aanwezig is : 

lengte van elke letter . . . . . . 6 m. 
breedte van elke letter . . . . . 4,80 m 
ruim.te tusscben twee letters . . . 4,80 m 
breedte van de banden, welke de 

letters vorm.en . . . . . . . . . . 0,90 m 
2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 

door of vanwege Onzen Minister ontheffing wor
den verleend.' ' 

3°. Artikel 157 wordt gelezen : 
"Art. 157. 1. De ondernemer van een voor 

het openbaar luchtverkeer met landvliegtuigen 
aangewezen luchtvaartterrein moet zorg dra
gen, dat het midden van het landingsterrein is 
aangegeven door middel van een teeken, waar
van de vorm en afmetingen voor elk geval af
zonderlijk de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeven. 

2. Indien Onze Minister ten aanzien van een 
voor het openbaar luchtverkeer aangewezen 
luchtvaartterrein heeft bepaald, dat bij het 
gebruik bijzondere regelen moeten worden toe
gepast of afwijkingen van de in het Luchtver
keersreglement vastgestelde regelen zijn toege
staan, moet de ondernemer zorg dragen, dat 
op dat terrein ten genoegen van of vanwege 
Onzen Minister, een rood vierkant bord wordt 
uitgelegd, waarvan de zijden tenminste 3 m 
lang zijn. Des nachts dienen de zijden van het 
bord door tenminste acht roode lichten te wor
den aangeduid." 

40_ De eerste alinea van artikel 159 wordt ge
lezen : 

,,1. Voor zoover een voor het openbaar lucht
verkeer aangewezen luchtvaartterrein ingevolge 
de beschikkking tot aanwijzing (mede) voor het 
internationale luchtverkeer is bestemd, moet 
de ondernemer, onverminderd het bepaalde in 
het vorig artikel en behoudens door Onzen 
Minister t e verleenen ontheffing, zorgdragen, 
dat op het luchtvaartterrein ten genoegen van 
of vanwege Onzen Minister:". 

5°. De eerste alinea van het eerste lid van 
artikel 161 wordt gelezen : 

"1. De ondernemer moet zorgdragen, dat op 

142 

het luchtvaartterrein : ". 
6°. Artikel 168 wordt gelezen: 
"Art. 168. 1. De ondernemer is verplicht 

maatregelen te nemen voor een behoorlijk toe
zicht op de veiligheid en de goede orde op het 
luchtvaartterrein. ' 

2. De ondernemer zal dit toezicht doen ge
schieden door of onder leiding van een in zijn 
dienst staand persoon, die niet tevens in eenige 
dienstverhouding mag staan tot een ander dan 
den ondernemer. 

3. De keuze van den ingevolge het vorig lid 
met het toezicht t e belasten persoon behoeft 
de goedkeuring van Onzen Minister . 

4. Degene, die alleen belast is met het toe
zicht, onderscheidenlijk degene, die daarvan 
de leiding heeft, wordt verder aangeduid als 
havenmeester. 

5. Van het bepaalde in het tweede lid kan 
Onze Minister ontheffing verleenen. Aan deze 
ontheffing kunnen voorwaarden worden ver
bonden. " 

7°. Artikel 169 wordt gelezen : 
"Art. 169. Het is verboden als gezagvoerder 

van een vliegtuig daarmede van een luchtvaart
terrein op te stijgen zonder voorafga.ande toe
stemming van of vanwege den havenmeester.'' 

8°. In artikel 170 vervalt het woord "aan
gewezen''. 

9°. Artikel 171 wordt gelezen: 
,,Art. 171. 1. Voor zoove? een voor het open

baar luchtverkeer aangewezen luchtvaart
terrein ingevolge de beschikking tot aanwijzing 
(mede) voor het internationale luchtverkeer is 
bestemd, moet de ondernemer zorg dragen, dat 
langs den om.trek en in de nabijheid van de 
vliegtuigloodsen een strook uitsluitend bestemd 
wordt voor het zich voortbewegen van vlieg
tuigen op den grond anders dan bij landen of 
opstijgen, met dien verstande, dat het landings
terrein zoo groot mogelijk moet zijn. 

2. Op een luc.htvaartterrein, als bedoeld in 
het eerste lid, wordt de aldaar bedoelde strook, 
behalve voor wat het, landen en opstijgen, zoo
m.ede het zich voortbewegen over den grond 
betreft, tot het landingsterrein gerekend.' ' 

100. Artikel 176 vervalt. 
Art. IV. In Hoofdstuk X van de Regeling 

Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
ging gebracht : 

Het tweede lid van artikel 185 wordt gelezen : 
,,2. Het voorschrift, in het eerste lid ver

vat, geldt niet ten aanzien van vluchten, als 
bedoeld in artikel l96ter en in artikel l96quin
quies van dit reglement, gehouden binnen den 
in die bepalingen genoemden afstand.'' 

Art. V. In hoofdstuk XI van de Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
ging gebracht: 

Het cijfer " l" voor den aanhef van artikel 
189, zoomede het tweede lid van dat artikel 
vervallen. 

Art. VI. Na Hoofdstuk XI van de Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt ingevoegd een 
nieuw hoofdstuk, Hoofdstuk XIbis, luidende : 

,,HOOFDSTUK XIbis. 

Oefen- en proefvluchten. 

Art. 196ter. Het verbod, gesteld in artikel 15, 
lid 1 van de Luchtvaartwet, geldt niet bij vluch
ten, welke worden nitgevoerd om de noodige 
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vaardigheid te verwerven voor de verkrijging 
van een bewijs van geschiktheid als bestuurder 
van een luchtvaartui~ ?f welke geschieden 1:>ij 
h~t ex~_men ter verkr1Jgmg van zulk een bewiJs, 
mits ZIJ worden gehouden binnen den afstand 
van 3 km van de grens van een luchtvaartter
rei~, hetwelk voor die vluchten mag worden ge
bezigd en het bepaalde in artikel l96quater 
wordt in acht genomen. 

Art. l96quater. Vluchten, als bedoeld in het 
vorig artikel, mogen, behoudens door of van
wege Onzen Minister in bijzondere gevallen te 
verleenen ontheffing, alleen worden gehouden, 
wanneer te~ aa~z1en van den leerling-bestuurder 
een verklarmg 1s afgegeven door den in artikel 
24 bedoelden geneeskundige, blijkens welke 
die bestuurder voldoet aan de eischen van licha
melijke geschiktheid, voorgeschreven voor het 
betrokken bewijs van geschiktheid. 

.t!,rt. l96q7:1-inquies. Het verbod, gesteld in 
a!t1ke!. 15, lid 2 van de Luchtvaartwet, geldt 
met b1J vluchten, ter beproeving van de eigen
schappen en de goede werking van een lucht
vaartuig, gehouden binnen den afstand van 
5 km van de grens van een luchtvaartterrein, 
voor zoover het luchtvaartterrein voor die 
:viuchten_mag worden gebezigd en het bepaalde 
m de artikelen l96sexies en 196septies wordt in 
acht genomen. 

Art. l96sexies. Behoudens door of vanwege 
Onzen Minister te verleenen ontheffing mogen 
vluchten, als bedoeld in het vorig artikel, alleen 
worden gehouden, wanneer het luchtvaartuig 
onder Rijkstoezicht is gebouwd. 

Art. l96septies. Het is den gezagvoerder van 
een luchtvaa~tuig verb_oden bij vluchten, als 
bedoeld m artikel 196quinquies, personen te ver
voeren, die niet bepaaldelijk met de uit te voeren 
vluchten bemoeiing hebben." 

Art. VU. In Hoofdstuk XII van de Regeling 
Toezicht Luchtvaart wordt de volgende wijzi-
ging gebracht: . 

Het gestelde onder 3°. van het eerste lid van 
artikel 197 wordt gelezen : 

,,3°. indien een terrein, niet zijnde een lucht
vaartterrein, zal worden gebruikt, een verzoek 
om ontheffing van de verbodsbepaling van 
artikel 42, lid 1 van de Luchtvaartwet, met ver
melding van de gemeente, waarbinnen het ter
rein ligt en onder overlegging van een duidelijke 
teekening van het terrein en van de onmiddel
lijke omgeving daarvan, waaruit de afmetingen 
kunnen blijken." 

Art. VIII. In Hoofdstuk XIII van de Rege
ling Toezicht Luchtvaart worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

l 0 • Artikel 201 wordt gelezen : 
,,Art. 201. 1. De kosten, welke voor de over

heid voortvloeien uit de toepassing van de in 
artikel 203 genoemde bepalingen van de Lucht
vaartwet, van dit Reglement en van het Lucht
verkeersreglement, alsmede die, welke zijn ver
bonden aan uitreiking, verlenging, wederuit
reiking of vernieuwing van de in artikel 203 
genoemde bewijzen of gelijkstellingen worden 
berekend naar de in dat artikel bedoelde tarie
ven. 

2. In bijzondere gevallen kan door of vanwege 
Onzen Minister geheel of gedeeltelijk ontheffing 
worden verleend van de verplichting tot het 
betalen van de in het eerste lid bedoelde kos
ten''. 
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2°. Artikel 203 wordt gewijzigd als volgt: 
Punt 2 wordt gelezen : 
,,2. Artikel 15, lid 3, onder b, 1 der Lucht

vaa~twet, j0 • lid 2 van dat artikel ( ontheffing 
bewus van luchtwaardigheid luchtvaartuigen) 

f 5,- ''. 
De punten 4, 5, 6 en 7 worden gelezen : 
"4. Artikelen 18 tot en met 26 van 

de Luchtvaartwet (aanwijzing lucht
vaartterrein) . . . . . . . . . . . f 300,

of zooveel min-
der als door of 
vanwege Onzen 
Minister be
paald. 

5. Artikel 27, lid 2 van de Lucht
vaartwet ( ontheffing verbod bouwen op 
luchtvaartterrein) . . . . . . . . . f 5,-

6. Artikelen 28 tot en met 35 van de 
Luchtvaartwet (verbod bouwen op en 
boven belendende terreinen) . . . . . f 500,

of zooveel min
der als door of 
vanwege Onzen 
Minister be
paald,. 

7. Artikel 42, lid 3 van de Lucht
vaartwet ( ontheffing verbod dienst
baar maken en gebruiken luchtvaart-
terrein) . . . . . ........ f 10,-" 

Punt 10 vervalt. 
Punt 13 wordt gelezen : 
,,Artikel 63, lid 3 van het Luchtver

keersreglement ( ontheffing verbod hin
derlijk geluid en sleepen van voorwer-
pen in de lucht) . . . . . . . . . f 5,-'' 

Ar~. IX. In Hoofdstuk XIV van de Regeling 
T_oezwht Luchtvaart wordt de volgende wijzi
gmg gebracht: 

1°. In artikel 205 wordt na 194" het woord 
"en'' vervangen door een k~mma en wordt 
,,achter de ~oorden"van artikell96"ingelascht: 

"van artikel 196quater, van artikel I 96sexies 
en van artikel 196septies". 

2°. In artikel 206 vervallen na de woorden 
"van het derde lid van artikel 160" de woorden 
,,van het eerste en tweede lid". 

Art. X. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van het tijdstip, waarop de wet van den 
12~en. December 1935 (Staatsblad no. 700), tot 
w1Jz1gmg v:~n d_e Luchtvaartw.et, ingevolge het 
bepaalde b1J artikel XVI van die wet, in werking 
treedt. 

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

s-Gravenhage, den 27sten Januari 1936. 

s. 563. 

WI LHELMINA. 
De Minister van Waterstaat 

van Lidth de Jeu de. ' 
( Uitge,g. 11 Februari 1936). 

22 Februari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 October 1932 
(Staatsblad n°. 487), tot vaststelling van 
d~ inrichting van den Rijkswaterstaats
dienst, als bedoeld in artikel 5, tweede lid 
van de Waterstaatswet 1900. ' 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Waterstaat van 11 November 1935, La. N., 
Directie van den Waterstaat; 

Gezien artikel 5, tweede lid, van de Water
staat wet 1900; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
November 1935, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 5 Februari 1936, n°. 369, 
Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
On besluit van 6 October 1932 (Staatsblad 

n°. 4 7) te wijzigen als volgt : 
Art. I. Aan artikel 3 worden drie leden toege

voegd, luidende: 
,,( ). Door den directeur-generaal, den hoofd

ingenieur-directeur gehoord, kunnen ten bureele 
van den hoofdingenieur-directeur afdeelingen 
worden gevormd voor de behandeling van zaken 
betreffende bepaalde deelen van het ~ebied of 
bepaalde deelen van het werk eener directie. 

(9) De grenzen van het gebied en de om
vang van het werk eener afdeeling worden door 
den directeur-generaal vastgesteld, den hoofd
ingen i.eur-directeur gehoord. 

(10) Aan het hoofd eener afdeeling staat een 
hoofd ingenieur of een ingenieur." 

Art. II. De punt aan het slot van het tweede 
lid van artikel 4 wordt komma en daarachter 
wordt toegevoegd "en van de hoofden der af
deelingen door den directeur-generaal.'' 

Art. III. Het bestaande artikel 6 wordt 
eer te lid en daaraan wordt als tweede lid toege

oegd : 
,,(2) Werkkring, standplaats en instructie 

van het in het eerste lid genoemd personeel 
worden door den directeur-generaal vastge
steld. " 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 10 wordt 
in plaats van "vijfenzeventig opzichters" gele
zen: ,, honderd opzichters" en in plaats van 
,, vijftig schrijvers" gelezen : ,,zeventig schrij 
vers''. 

In het tweede lid van artikel 10 wordt in 
plaats van: ,, tien hoofdingenieurs en ingenieurs" 
gelezen "vijftien hoofdingenieurs en ingenieurs" 
en in plaats van : ,, tien techni ch-hoofdam bte
naren en technisch-ambtenaren'' gelezen : ,, vijf
tien technisch-hoofdambtenaren en technisch
ambtenaren". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

taat blad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afsclirift zal worden mede
gedeeld. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 

s. 564. 

WILHELM! A. 
De Afinister van Waterstaat, 

van Lidth de Jeude. 
(Uitgeg. 17 Maart 1936). 

2 Maart 1936. BESLUIT tot wuz1gmg van 
het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 24 November 1919 
(Staatsblad n°. 765) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1935 
(Staatsblad n°. 431). 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen J',finister van 

Waterstaat van 11 Januari 1936, La G., Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van tate gehoord (advies van 
28 Januari 1936, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1936, n°. 421, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Algemeen reglement 

van politie voor rivieren en Rijk kanalen, vast
gesteld bij Koninklijk be lui t van 24 November 
1919 (Staatsblad n°. 765) en het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1935 (Staats. 
blad n°. 431), de volgende wijzigingen zullen 
worden aangebracht: 

a. in artikel 1, lid 2, wordt in plaats van : 
,,de Zuiderzee" gelezen: ,,het IJsselmeer"; 

b. in artikel 1, lid 3, wordt in plaats van : 
"de havens der eilanden" gelezen : ,,de havens 
van''· 

c. ~rtikel 16, lid 2, wordt gelezen als volgt : 
,,( 2) De schipper moet het vaartuig doen 

stoppen, des daags indien een roode cylinder, 
afgedekt door een halven bol, of een rood bord 
of eene roode vlag of één of meer roode lichten 
op de sluis of brug worden getoond, des -nachts 
indien één of meer roode lichten worden ge
toond. Hij moet dan desgevorderd zijn vaartuig 
ter plaat e, hem door den sluis- of brugwachter 
aan te wijzen vastleggen. De doorvaart is niet 
geoorloofd , zoolang de voornoemde seinen niet 
zijn verwijderd." 

d. in artikel 66, lid l, worden geschrapt de 
woorden : ,, voor elk kanaal'' ; 

e. de leden 2 en 3 van artikel 66 worden 
vervangen door het volgende : 

,,(2) Bij het ontstaan van ondiepten of bij 
lage waterstanden ·hebben de ambtenaren van 
den waterstaat het recht, den bij het bijzonder 
regleme1_1t bepaalden diepgang van de vaar
tuigen te beperken. In deze of andere bijzondere 
omstandigheden hebben de hoofdingenieur
directeur en de inuenieur het recht de vaart des 
nachts te verbieden en ook het bij het bijzonder 
reglement bepaalde maximum van andere af
metingen te beperken. 

(3) Tenzij met schriftelijke vergunning van 
den hoofdingenieur-directeur is het verboden 
te handelen in afwijki ng van de bepalingen of 
voorschriften, bedoeld in lid 1 en 2." 

/. in artikel 73, lid l , worden geschrapt de 
woorden: ,.voor e lk kanaal''; 

g. in artikel 73, lid 2, wordt in plaats van : 
,,het kanaal te bevaren'' gelezen : ,, te varen''. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 

WILHELMINA. 
De .llfinister van Waterstaat, 

van Lidth de Jeu de. 

( Uitgeg. 20 .ilfaart 1936.) 
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s. 565. 
2 Maart 1936. BESLUIT tot vaststelling van 

een bijzonder reglement van politie voor 
de Noorderhaven, de Visscbersbaven en de 
Zuiderbaven te Den Oever en voor de Oude 
haven te De Haukes. 

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

Waterstaat van 16 December 1935, La. B., 
afdeelincr Waterstaatsrecht; 

Gelet ~p de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen; 

Den Raad van State geboord (advies van 14 
Januari 1936, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1936, n°. 
422, afdeeling Waterstaat srecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN POLITIE 
voor de Noorderhaven, de Visschershaven en de 
Zuiderhaven te Den Oever en voor de Oude haven 

te De Haukes. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op de 
volgende werken : 

a. te den Oever : de Noorderhaven; 
de Visscbershaven; 
de Zuiderbaven; 

b. te De Haukes : de Oude Haven, 
een en and·er als aangegeven op de bij dit 

besluit beboorende kaart. 1 

2. De grootste geoorloofde afmetingen van 
d e vaartuigen zijn : 

a. voor de Noorderhaven: lengte 100 m, 
diepgang 2,80 m ; 

b. voor de Visschershaven : lengte 60 m, 
-diepgang 2,50 m ; 

c. voor de Oude haven : lengte 60 m, diep
gang 1,75 m. 
· 3. De toegang tot de Zuiderbaven is verbo
d en behoudens vergunning van een ambtenaar 
van den Waterstaat . 

4. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt m de 
minuut: 

bij een diepgang van 2,50 m tot 2,80 m 150 m 
bij een diepgang van 2,00 m tot 2,50 m 175 m 
bij een diepgang van minder dan 2,00 m 200 m 
5. De grootste snelheid, waarmede vaartui-

_gen in de havens mogen worden gesleept, be
draagt 150 m in de minuut. 

6. Het is verboden: 
a. in de Noorderhaven meer dan drie vaar

tuieren te sleepen, t enzij deze kleiner zijn dan 
-60 ton, in welk geval het grootste geoorloofde 
aantal 5 bedraagt ; 

b. in de Visscbershaven en de Oude Haven 
meer dan één vaartuig te s leepen. 

7. 1. Het is verboden met vlotten elders 
dan in de Noorderhaven ligplaats te nemen. 

2. De grootste geoorloofde afmetingen van 
vlotten bedragen : 
lengte . . . . . 
breedte . . . . 
-diepgang . . . . 

3. Zij mogen met geen grootere 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
L. & S. 1936. 

50 m. 
8 m, 
1,50 m. 
snelheid 
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vervoerd worden dan 75 m in de minuut. 
8. 1. Bij het lossen of laden van zand, bal

last, steenkolen en soortgelijke ladingen moeten 
de schippers doeltreffende maatregelen nemen 
om te voorkomen, dat die stoffen in de havens 
kunnen geraken. 

2. Van één uur na zonsondergang tot één 
uur vóór zonsopgang mogen geen stoffen, als 
bedoeld in lid 1, geladen of gelost worden, t enzij 
met schriftelijke vergunning van een ambtenaar 
van den Waterstaat en met inachtneming van 
hetgeen door dezen wordt voorgeschreven en 
onder het zoo noodig door dezen te bepalen 
toezicht, dat voor rekening van den bouder der 
vergunning komt. 

9. Het is verboden zonder vergunning van 
een ambtenaar van den Waterstaat netten of 
andere vischtuigen in de havens te hebben uit
staan. 

10. Overtreding van de bepalingen van dit 
Bijzonder reglement wordt, voor zoover daar 
tegen niet bij de wet of het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen is 
voorzien, gestraft voor wat betreft de artikelen 
3, 7, lid 1, 8 en 9 met een geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lid tb d e J e ude. 

(Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

s. 566. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van politie voor 
de havens, sluizen, bruggen en andere wer
ken, behoorende tot den afsluitdijk van 
het IJsselmeer. 

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

Waterstaat van 16 December 1935, La. B., 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
-blad no. 69) en op het Algemeen r eglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Januari 1936, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1936, n°. 422, 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN POLITIE 
voor de havens, sluizen, bruggen en andere werken, 
behoorende tot den afsluitdijk van het IJsselmeer. 

Art. 1. 1. Dit reglement is van toepassing 
op de volgende werken: 

A . te Den Oever: 
a. de Buitenhaven ; 
b. de Voorhaven; 
c. de Binnenhaven ; 
d. de schutsluis ; 
e. de uitwateringssluizen ; 
/. de draaibrug voor gewoon verkeer en ver

dere kunstwerken ; 
10 
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B. te Kornwerderzand : 
a. de Buitenhaven ; 
b. de Voorhaven; 
c. de Binnenhaven ; 
d. de groote schutsluis ; 
e. de kleine schutsluis ; 
/. de uitwateringssluizen; 
g. de draaibrug voor gewopn verkeer en 

verdere kunstwerken ; 
C. te Breezand : 
a. de Noorderhaven; 
b. de Zuiderhaven, 
een en ander als aangegeven op de bij dit 

besluit behoorende kaart. 1 

2. De grootste geoorloofde afmetingen van 
de vaartuigen zijn : 

a. voor de schutsluis te Den Oever, de groote 
schutsluis te Kornwerderzand, de havens en de 
bmggen te Den Oever en te Kornwerderzand : 
lengte. . . . . . . . . . . . . . 100 m, 
breedte . . . . . . . . . . . . . . 12 m, 
diepgang . . . . . . . . . . . . 2,80 m; 

b. voor de kleine schutsluis te Kornwerderzand: 
lengte. . 70 m, 
breedte . . . . . . . 8,40 m, 
diepgang . . . . . . 2,80 m; 

c. voor de beide havens te Breezand : 
lengte. . . . . . . . 100 m, 
diepgang . . . . . . . . 2,80 m. 

3. De grootste snelheid, waarmede stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minuut: 

bij een diepgang van 2,50 m tot 2,80 m 150 m, 
bij een diepgang van 2 m tot 2,50 m . . 175 m, 
bij een diepgang geringer dan 2 m . . 200 m. 
4. 1. De grootste snelheid, waarmede vaar-

tuigen in de havens mogen worden gesleept, 
bedraagt 150 m in de minuut. 

2. Het is verboden zonder toestemming van 
den sluismeester tusschen de stopborden bij 
de bruggen en bij de schutsluizen te Den Oever 
en te Kornwerderzand, een zich in dezelfde 
richting voortbewegend vaartuig voorbij te 
varen. 

5. Het is verboden : 
a. in de havens te Den Oever en te Korn

werderzand meer dan drie vaartuigen ti sleepen, 
tenzij deze kleiner zijn dan 60 ton, in welk geval 
het grootste geoorloofde aantal 5 bedraagt; 

b. in de havens te Breezand meer 'dan één 
vaartuig te sleepen grooter dan 60 ton, dan 
wel meer dan drie vaartuigen elk kleiner dan 
60 ton. 

6. 1. De grootste geoorloofde afmetingen 
van v lotte n be d.ragen : 
lengte. . . . . . . . . . . . . . 50 m, 
breedte . . . . . . . . . . . . . 8 m; 
diepgang . . . . . . . . . . . . 1,50 m. 

2. Zij mogen met geen grooter snelheid wor
den vervoerd dan 75 m in de minuut. 

7. 1. Bij het lossen of laden van zand, bal
last, steénkoleu en soortgelijke ladingen moeten 
de schippers doeltreffende maattegelen nemen 
om te voorkomen, dat die stoffen in de havens 
kunnen geraken. 

2. Van één uur na zonsondergang tot · één 
uur vóór zonsopgang mogen geen stoffen, als 
bedoeld in lid 1, geladen of gelost worden, tenzij 

1 Deze kaart is niet opgenomen. 
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met schriftelijke vergunning van een ambte
naar van den Waterstaat en met inachtneming 
van hetgeen door dezen wordt voorgeschreven 
en onder het zoo noodig door dezen te bepalen 
toezicht, dat voor rekening van den houder der 
vergunning komt. 

8. Vaartuigen moeten alle strijkbare deelen 
neerlaten, indien zij daardoor onder de bruggen 
te Den Oever en te Kornwerderzand kunnen 
doorvaren. 

9. Het is verboden zonder vergunning van 
een ambtenaar van den Waterstaat netten of 
andere vischtuigen in de havens te hebben 
uit staan. · 

10. Het is verboden, behoudens goedkeuring 
van een ambtenaar van den Waterstaat: 

a. zich binnen het op de bij dit besluit be
hoorende kaart door arceering aangegeven 
gebied met vaartuigen te bevinden of daar 
vischtuigen te hebben uitstaan; 

b. tijdens het spuien zich met een vaartuig 
te bevinden binnen het door een zwarte stippel
lijn op de bij dit besluit behoorende kaart aan
gegeven gebied aan de IJsselmeerzijde van de 
uitwateringssluizen te Den Oever en te Korn
werderzand. 

11. In afwijking van artikel 16 van het Al
gemeen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen wordt bepaald: 

a. dat het verboden is tusschen 22 uur en 
7 uur de fluit, de scheepsklok of den misthoorn 
te gebruiken anders dan tot het geven van de 
seinen, voorgeschreven in het Binnenaan
varingsreglement ; 

b. dat op de bruggen en de sluizen des daags 
dezelfde seinen met roode en groene lichten zullen 
worden getoond als die, welke voor den nacht 
zijn voorgeschreven. 

12. Overtreding van de bepalingen van dit 
Bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algemeen rgelement 
van politie voor rivieren en R ijkskanalen is 
voorzien, gestraft voor wat betreft de artikelen 
4 lid 2, 7, 8, 9, 10 en 11 onder a, met een geld
boete van ten hoogste honderd gulden. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 

s. 567. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
( Uitgeg. 20 Maart 1936). 

2 Maart 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
bijzonder reglement van politie voor de 
havens der eilanden Terschelling, Vlieland, 
Texel (Oude Schild), Wieringen, Urk en 
Marken, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 23 · Mei 1892 (Staatsblad n°. 121) en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 Juli 
1929• (Staatsblad n°. 382). 

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

Waterstaat van 16 December 1935, La. B., 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren· en Rijkskanalen ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 14 
Januari 1936, N°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1936, N°. 
422, afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen, dat in het hoofd van het bijzonder 

r eglement van politie voor de havens der eilan
den Terschelling, Vlieland, Texel (Oude Schild), 
Wieringen, Urk en Marken, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad 
n°. 121) en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 6 Juli 1929 (Staatsblad n°. 382) vervalt: 
,, Wieringen" . 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 

s. 568. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Waterstaat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
( Uitgeg. 20 Maart 1936). 

(i Maart 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van den 28sten 
Februari 1929 (Staatsblad n°. 67), tot vast
stelling van een Reglement t er bevordering 
van de veiligheid van het verkeer met 
luchtvaartuigen, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 24sten Maart 
1934 (Staatsblad n°. 126). 

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

Waterstaat en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Defensie a.i. van 23 Januari 1936, 
La. B., Luchtvaartdienst, en van 21 J anuari 
1936, l e Afdeeling n°. 15 ; 

Gelet op de wet van den 12den December 
1935 (Staatsblad n°. 700), tot wijziging van de 
Luchtvaartwet, op den aanhef en op het gestelde 
onder e van het ·eerste lid van artikel 52 der 
Luchtvaartwet, zoomede op het tweede lid 
van dat artikel ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1936, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van onze voornoem 
de Ministers van 7 Februarij1936, La. E.,Lucht
vaartdienst, en van 17 Februari 1936, lste 
Afd. n°. 159 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. In hoofdstuk Ivan het Luchtverkeers

reglement, zooals daarvan de teli:st luidt inge
volge het Koninklijk besluit van den 9den Mei 
1934 (Staatsblad n°. 241), worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

10. Lid 2 van artikel 1 wordt gelezen: 
"2. Onverminderd het bepaalde in artikel 

41 verstaat dit reglement onder : 
luchtvaartterreinen: deelen van het gebied 

des Rijks, ingevolge de Luchtvaartwet aange
wezen voor het openbaar luchtverkee,- en (of) 
voor de militaire luchtvaart, dan wel ingevolge 
die wet gelijkgesteld met deelen van het Rijks
gebied als vorenbedoeld.'' 

20. I n lid 3 van artikel 1 onder g vervallen 
de woorden "of goedgekeurd' ''. 

Art. II. In Hoofdstuk V van het Luchtver
keersreglement worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 
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10. Artikel 41 wordt gelezen: 
"Art. 41. In dit hoofdstuk wordt veqtaan 

onder: 
luchtvaartterreinen : luchtvaartterreinen, wel

ke ten behoeve van vliegtuigen zijn aangewezen, 
dan wel zijn gelijkgesteld met luchtvaartter
reinen als vorenbedoeld." 

2°. In artikel 42 en in artikel 45, lid 1, ver
vallen de woorden "voor het algemeene lucht. 
verkeer aangewezen". 

3°. In artikel 45, lid 2, vervallen de woorden 
,,als in het eerste lid bedoeld, ". 

4°. In artikel 50, lid l, en in artikel 57, lid 2, 
wordt "voor het algemeene luchtverkeer aan
gewezen'' vervangen door : ,, voor het openbaar 
luchtverkeer aangewezen". 

Art. III. In H oofdstuk VI van het Lucht
verkeersreglement worden de volgende wijzi
gingen gebracht: 

1°. De artikelen 60 en 61 worden vervangen 
door de hiernavolgende artikelen 60, 60bis en 
61: 

,,Art. 60. 1. Het is verboden met een vlieg
tuig boven de bebouwde kom eener gemeente 
t e vliegen, anders dan op een zoodanige hoogte, 
dat het mogelijk zal zijn om met stopgezetten 
motor of stopgezette motoren buiten die be
bouwde kom te landen. 

2. In elk geval mag met een vliegtuig boven 
de bebouwde kom eener gemeente niet op een 
geringere hoogte dan 400 m boven den grond 
wórden gevlogen. 

3. Van het verbod, bedoeld in het eerste 
en tweede lid, kan Onze Minister, onderschei
denlijk, voor wat de luchtvaart met militaire 
luchtvaartuigen betreft, Onze Minister van 
Defensie ontheffing verleenen. Betreft de ont
heffing zoowel de luchtvaart met burgerlijke 
als die met militaire luchtvaartuigen, dan wordt 
de besli~sing, waar~ij zij ~ordt verleend, ge
nomen b1J gezamenlijk beshut van Onzen Minis
ter en van Onzen Minister van Defensie. 

Art. 60bis. 1. Het is verboden buiten de 
bebouwde kom eener gemeente : 

a. met een vliegtuig op een geringere hoogte 
dan 200 m boven den grond te vliegen boven 
menschenverzamelingen, bevolkte stranden 
daaronder begrepen ; 

b. met een vliegtuig op een geringere hoogte 
dan 400 m boven den grond te vliegen boven 
plaatsen of gebieden, welke zijn aangewezen 
bij gezamenlijk besluit van Onzen Minister en 
van Onzen Minister van Defensie. 

2. De in het vorig lid onder b bedoelde plaat
sen of gebieden worden bekend gemaakt in de 
Staatscourant en in het Algemeen Politieblad. 

3. Van het in het eerste lid bedoeld verbod 
· kan Onze Minister , onderscheidenlijk, voor wat 
de luchtvaart met militaire luchtvaartuigen 
betreft, Onze Minister van Defensie, in bijzon
dere gevallen ontheffing verleenen. Betreft de 
ontheffing zoowel de luchtvaart met burgerlijke 
als die met militaire luchtvaartuigen, dan wordt 
de beslissing, waarbij zij wordt verleend, ge
nomen bij gezamenlijk besluit van Onzen Minis
ter en van Onzen Minister van Defensie. 

Art. 61. Het is verboden met een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente en 
boven menschenverzamelingen, bevolkte stran
den daaronder begrepen, kunstvluchten uit te 
voeren.'' 

2°. Artikel 63 wordt gelezen als volgt: 
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,,Art. 63. 1. Het is verboden met een lucht
vaartuig voorwerpen in de lucht te sleepen of 
te doen sleepen, welke niet behooren tot de 
noodzakelijke uitrusting van dat luchtvaartuig. 

2. Het bepaalde in het vorig lid geldt niet 
ten aanzien van het in de lucht sleepen of doen 
sleepen van een zweefvliegtuig, mits de door 
Onzen Minister, of, voor wat militaire lucht
vaartuigen betreft, door Onzen Minister van 
Defensie, voor de opstijging van zweefvlieg
tuigen met behulp van vliegtuigen gestelde 
bepalingen worden nagekomen. 

3. Van het bepaalde in het eerste lid, alsmede 
van het bepaalde in artikel 62 kan door of 
vanwege Onzen Minister, of, voor wat militaira 
luchtvaartuigen betreft, door Onzen Minister 
van Defensie, ontheffing worden verleend." 

Art. IV. In Hoofdstuk VII van het Lucht
verkeersreglement worden de volgende . wijzi-
gingen gebracht : · . 

10. In artikel 71, lid 2, worden de woorden 
,,voor het algemeene luchtverkeer aangewezen" 
vervangen door : ,, voor het openbaar luchtver
keer aangewezen''. 

20. In artikel 72 worden de woorden "in het 
vierde lid van artikel 60, het tweede lid van arti
kel 63," vervangen door: .,in het derde lid 
van artikel 60, in het derde lid van artikel 
60bis, in het derde lid van artikel 63, " . 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van het tijdstip, waarop de wet van den 
12den December 1935 (Staatsblad n°. 700), 
tot wijziging van de Luchtvaartwet, ingevolge 
het bepaalde in artikel XVI van die wet in 
werking treedt . 

Onze Minister van Waterstaat en Onze Minis
ter van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1936. 

s. 569. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat. 

van Lidth de Jeude. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i ., 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 13 Maart 1936). 

11 Maart 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 30 November 
1923 (Staatsblad n°. 532) tot uitvoering 
van artikel 124 der onteigeningswet. 

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

Waterstaat van 27 Januari 1936, La. C.C., 
afdeeling Waterstaatsrecht, en van Onzen Mi
nister van Landbouw en Visscherij van 27 
Januari 1936, n°. 1276, Afd. VI, Dir. van den 
Landbouw; 

Gelet op artikel 124 der onteigeningswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

11 Februari 1936, n° . 30); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 24 Februari 1936, n°. 
427, afdeeling Waterstaatsrecht, en van 6 
Maart 1936, n°. 2797, Afdeeling VI, Directie 
van den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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te bepalen, dat in Ons besluit van 30 No
vember 1923 (Staatsblad n° . 532) tot uitvoe
ring van artikel 124 der onteigeningswet, de 
volgende wijzigingen worden aangebracht: 

a. Artikel 4, lid 1, onder b, wordt gelezen 
als volgt: 

,,b . voorschriften, waaruit blijkt, dat uit
keering van winst, aan wien en in welken 
vorm ook, alsmede het aangaan van geldlee
ningen vooraf zullen moeten worden onderwor
pen aan de goedkeuring van Onzen Minister 
van Landbouw en Visscherij, en dat naast eene 
bill ijke vergoeding, ter beoordeeling van voor
noemden Minister, voor verrichte werkzaam
heden of bewezen diensten en naast uitkeering 
van winst als bovenbedoeld, het verschaffen 
van geldelijk voordeel aan de leden, aandeel
houders, bestuurders, commissarissen of be
windvoerders ten laste der vereeniging geheel 
is buitengesloten ; ". 

b. Artikel 4, lid 1, onder c, wordt gelezen 
als volgt: 

"c . het voorschrift, dat de te verbeteren 
gronden in eigendom zullen moeten toebehoo
ren aan de vereeniging, behoudens de geval
len, waarin door Onzen Minister van Land
bouw en Visscherij daarvan ontheffing wordt 
verleend, alsmede dat vervreemding of bezwa
ring van onroerende goederen der vereeniging 
niet anders zal kunnen geschieden dan met 
goedkeuring van voornoemden Minister;". 

c. Artikel 4, lid 1, onder e, wordt gelezen 
als volgt: 

"e. het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opgelegd, om jaarlijks 
aan Onzen Minister van Landbouw en Vis
scherij een beredeneerd verslag te doen toe
komen van de werkzaamheden van de vereeni
ging gedurende het afgeloopen jaar, met bij
voeging van eene verlies- en winstrekening 
over dat jaar en een balans, aangevende den 
toestand aan het einde van dat jaar, een en 
ander volgens door dien Minister aangegeven 
model;". 

d. Artikel 4, l id 1, onder /, wordt gelezen 
als volgt : 

,,/. het voorschrift, waarbij aan het bestuur 
de verplichting wordt opgelegd, Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij onmiddellijk 
in kennis te stellen met de ontbinding der ver
eeniging, indien die ontbinding eene andere 
oorzaak heeft dan het verloop van den tijd, 
voor welken de vereeniging is opgericht, of 
intrekking der toelating als in artikel 7, eerste 
lid, bedoeld;". 

e. Artikel 4, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
"2. De goedkeuring voor eene uitkeering 

van winst of voor het aangaan van eene geld
leening, vereischt ingevolge het voorschrift, 
bedoeld in het eerste l id onder b, zal worden 
geweigerd, indien naar het oordeel van Onzen 
Minister van Landbouw en Visscherij , door 
zoodanige uitkeering of leening de geldelijke 
toestand van de vereeniging dermate zou kun
nen worden verzwakt, dat er gevaar zou kun
nen ontstaan, dat de vereeniging aan hare uit 
de onteigeningswet en Ons tegenwoordige be
sluit voortvloeiende verplichtingen niet zou 
kunnen voldoen." 

Onze Ministers van Waterstaat en van Land
bouw en Visscherij zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den llden Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeud& 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . N. Deck e r s. 

(Uitgeg. 20 Maart 1936.) 

s. 570. 

24 April 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 6 October 
1932 (Staatsblad n°. 487), tot vaststelling 
van de inrichting van den Rijkswaterstaats
dienst, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, 
van de Waterstaatswet 1900, gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1936 
(Staatsblad n°. 563). 

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

Waterstaat van 27 Maart 1936 La. Q., Directie 
van den Waterstaat; 

Gezien artikel 5, tweede lid , van de Water
staatswet 1900; 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
April 1936, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 21 April 1936, La. R., Directie 
van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 6 October 1932 (Staatsblad 

n°. 487) nader te wjjzigen als volgt : 
Art. 1. Na artikel 5 wordt opgenomen een 

nieuw artikel 5a, luidende : 
,,(1 ). Onze voornoemde Minister is bevoegd 

ten behoeve van de uitvoering van bepaalde 
onderdeelen van den dienst districten in te stel
len. 

(2). Er zijn ten hoogste vier districten. 
(3). Het aantal alsmede de grenzen van het 

gebied of de omvang van het werk der distric
ten worden door Onzen voornoemden Minister 
vastgesteld. 

(4). Aan het hoofd van een district staat een 
hoofdingenieur. 

(5). Werkkring, standplaats en instructie van 
de hoofden der districten worden door Onzen 
voornoemden Minister vastgesteld.'' 

Art. Il. Artikel 12 vervalt. 
Art. 111. Artikel 13 wordt artikel 12 en arti

kel 14 wordt artikel 13. 
Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 1 

Mei 1936. 
Onze Minister van Watersta.at is· belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den Raad 
van State in afschrift zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1936. 
WILHELMINA. 

s. 571 . 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

( Uitgeg. 28 April 1936.) 

8 M ei 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement van politie voor het Moerdijk
sche Veer, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 14 Januari 1932 (Staatsblad n°. 12). 

Wij WILHELMINA, enz. 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 April 1936, La. G., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
April 1936, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 4 Mei 1936, La. H., Afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Reglement van politie 

voor het Moerdijksche Veer, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 14 J anuari 1932 (Staats
blad n°. 12) de volgende wijzigingen zullen 
,vorden aangebracht: 

1°. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
"Ieder, die van het veer gebruik ma.akt of 

wenscht te maken, is verplicht onmiddellijk 
de aanwijzingen na te komen, welke hem door 
het veerpersoneel worden gegeven, zoowel met 
betrekking tot het snel en regelmatig oprij den 
uit de file naar de aanlegplaats, den overtocht, 
het veilig en ongehinderd gebruik van het veer 
of tot handhaving van de orde aan boord en op 
de aanlegplaatsen, als ter voorkoming van het 
toebrengen van schade aan het veermaterieel 
an aan de vervoerde personen, voertuigen, mo
torrijtuigen, rijwielen, dieren en goederen of in 
het belang van de veiligheid. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 19 van 
het Rijkswegenreglement is ieder, die ~ebruik 
maakt van de Rijksweggedeelten, zich mtstrek
kende tot 200 m aan weerszijden van de aanleg
plaatsen, verplicht onmiddellijk te gehoor
zamen aan te bevelen, welke hem door het veer
personeel in het belang van het verkeer naar en 
van de aanlegplaatsen worden gegeven. 

Wordt aan de aanwijzingen en bevelen, be
doeld in het lste en 2de lid van dit artikel, niet 
voldaan, dan is de gezagvoerend pontwachter 
bevoegd het vervoer over het veer te weigeren.'' 

2°. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
,,Het is verboden : 
a. het gebruik van het veer te belemmeren 

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

booten te rijden met een snelheid of op een wijze, 
welke het veilig of ongehinderd gebruik van 
het veer in gevaar brengen of schade kunnen 
doen ontstaan aan de aanlegplaatsen en veer
booten, alsmede aan personen, voertuigen, 
motorrijtuigen, rijwielen, dieren en goederen, 
welke ter plaatse aanwezig zijn, een en ander 
ter beoordeeling van het veerpersoneel ; 

c. zich te voet of met een rijwiel over de 
laadbruggen te begeven anders dan over het 
daarvoor bestemde rechter gangpad; 

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

e. over de laadbruggen te rijden met motor
rijtuigen en voertuigen met grooter asbelasting, 
dan is aangegeven op bij de veren vanwege den 
Rijkswaterstaat geplaatste borden ; 

f. van de veren gebruik te maken met voer
tuigen, motorrijtuigen of vrachten van grooter 
afmetingen dan naar het oordeel van het veer
personeel, in verband met de inrichting van het 
veer, toelaatbaar zijn ; de maximum toelaatbare 
hoogte van motorrijtuigen en voertuigen met 
inbegrip van de lading bedraagt 3,50 m; 
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g. in de veerbooten te gaan of daarin iets 
te brengen, in strijd met het verbod van het 
veerpersoneel ; 

h. zich in een ruimte of afdeeling te begeven, 
waarvan de toegang op een voor ieder kenbare 
wijz is verboden, of gebruik te maken van toe
stellen, welke kennelijk niet voor het publiek 
zijn bestemd; 

i. op de pontons of laadbruggen te verhlijven 
behalve om zich aan of van boord der ponten te 
begeven; 

k. zich in kennelijken staat van dronken
schap aan boord van de veer booten te bevonden; 

l. gevaarlijke of aan een besmettelijke ziekte 
lijdende dieren aan boord van de veerbooten te 
brengen; 

m. de kajuiten of de wachtlokalen te ver
ontreinigen ; 

n . in of op de veerbooten te gaan of zich 
daarin of daarop te bevinden met een brandende 
sigaar, pijp of sigaret of op de veerbooten vuur 
te ontsteken ; 

o. van de veren gebruik te maken met motor
rijtuigen of voertuigen, waarvan de lading een 
hinderlijken stank verspreidt of verontreiniging 
van het schip of het vervoerde tengevolge kan 
hebben." 

3°. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
Overtreding van de bepalingen van dit regle

m~'nt wordt, voor zoover daartegen niet bij de 
wet is voorzien, gestraft als volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
da.gen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van artikel 2 
en artikel 5 onder a, n en o ; 

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

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

d. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 3, 
artikel 5, onder c, d, g, h, i en k, artikel 6 en 
artikel 7." 

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

Het Loo, den 8sten Mei 1936. 

s. 580. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterataat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
( Uitgeg. 19 Mei 1936.) 

9 Januari 1936. BESLUIT, houdende vermin
dering van het getal voor de zeemacht te 
bestemmen gewone dienstplichtigen van 
de lichting 1936. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
3 Januari 1936, Vlle Afdeeling, n°. 259 Z. ; 

Gelet op artikel 27, derde lid, der Dienstplicht-
wet en op artikel 55, tweede lid, van het Dienst
plichtbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging van het bepaalde in artikel 2 

van Ons besluit van 22 Juni 1935 (Staatsblad 
1935, n°. 359) bedraaut het getal voor de zee
macht te bestemmen, tot gewoon dienstplichtige 
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bestemde ingeschrevenen der lichting 1936 : 
1078 man. 

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

's-Gravenhage, den 9den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

s. 581. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a.i. , 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 24 Jan. 1936.) 

7 April 1936. BE LUIT tot wijziging van de 
District reglementen op den Loodsdienst 
in het 4e en 5e district en in het 6e district, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 
l0den Augustus 1932 (Staatsblad n°. 433), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
9den October 1934 (Staatsblad n°. 541). 

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

Minister van Defensie ad interim van 1 April 
1936, IXe Afdeeling n°. 3; 

Gezien de Wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad n°. 93), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
10 October 1935 (Staatsblad n°. 601); 

Krachten het bepaalde onder 3°. van Ons 
besluit van 10 Aug. 1932 (Staatsbl. n°. 433); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De District reglementen op den Loodsdienst 

in het 4e en óe district en in het 6e district, vast
gesteld bij Ons besluit van 10 Augustus 1932 
(Staatsblad n°. 433), nader als volgt te wijzigen 
ingaande 1 Mei 1936 : 

Distr·icts-Loodsreglernent 4e en 5e ·district. 
Art. 1. Het laatste lid wordt gelezen als volgt: 
,,De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand

plaatsen Maassluis en Hellevoetsluis; de binnen
loodsen op de standplaatsen Hoek van Holland, 
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, 
Dordrecht en Hellevoetsluis." 

Art. 6. De aanhef van dit artikel wordt gele
zen als volgt : 

"De binnenloodsen van de tandplaatsen 
Vlaardingen en Schiedam zijn bestemd". 

Art. S. Dit artikel wordt gelezen als volgt : 
"De binnenloodsen van de standplaats 

Dordrecht zijn be temd tot het loodsen van sche
pen: 

1°. van uit de havens of van de reede van 
Dordrecht: 

a. na.ar Hellevoet lui , 
Brouwershaven 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Maassluis, 
Hoek van Holland, 
langs den N. R. Waterweg naar zee, 
Brielle, 

en tusschengelegen haven en plaatsen ; 
b. naar Zierikzee, 

Goessche a , 
Veere, 
Middelburg, 
Vlis ingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen; 
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2°. van de reede van Brouwershaven: 
a. naar Dordrecht en binnendoor naar Helle

voetsluis; 
b. binnendoor naar Zierikzee, 

Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 
en tusschengelegen ha

vens en plaatsen ; 
3°. van de onder 2° b genoemde havens en 

plaatsen (of derzelver reeden) binnendoor naar 
Brouwershaven. 

Indien daarteo te Vlissingen geen loodsen 
beschikbaar zijn, kunnen de binnenloodsen van 
de standplaats Dordrecht tevens worden aan
gewezen voor het loodsen ·van schepen van de 
in het eerste lid onder 2° b genoemde havens 
en plaatsen (of derzelver reeden) : 

a. naar Dordrecht; 
b. binnendoor naar Hellevoetsluis, 
en tusschengelegen havens en plaatsen ." 
Art. 9 vervalt. 
De artikelen 10, 11, 12 en 13 worden genum

merd onder cheidenlijk 9, 10, 11 en 12. 
In het nieuwe artikel 10 wordt in de plaats 

van "nabij Middensteenbank" gelezen : ,,tus
schen de lichtbrulboeien van de M'.iddelbank en 
van de Noordsteenbank". 

Art. 14 vervalt. 
Art. 15 wordt artikel 13. 

Districts-Loodsreglement 6e district. 

Art. 1. Het laatste lid wordt gelezen als volgt: 
,,De zeeloodsen zijn te Vlissingen geplaatst ; 

de binnenloodsen op de standplaatsen Vlis
singen en Ter Neuzen." 

Art. 3. In punt a onder I worden de woorden 
,,in de havens van Veere of Zierikzee" ver
vangen door: ,, in de haven van Zierikzee" . 

Het gestelde onder II wordt gelezen als volgt: 
"IL het naar zee loodsen van de reede van 

Ter Neuzen , van Rammekens, van Vlissingen, 
van Veere of van Zierikzee, of wel uit het kanaal 
van Ter euzen naar Gent, de havens van 
Vlissingen, Veere en Zierikzee, zonder op de 
reede te ankeren." 

Art. 4 vervalt. 
Art. 5 wordt artikel 4. In dit a rtikel vervalt 

in punt c "Brouwershaven,". 
Art. 6 wordt artikel 5. 
Art. 7 wordt artikel 6. 
Art. 8 wordt vervangen door een nieuw a rti

kel 7, hetwelk luidt als volgt: 
"Schepen, bestemd voor een reede of haven 

aan de Ooster-Schelde, dan wel voor Dordrecht 
of Hellevoetsluis ( of tusschengelegen reeden of 
havens), worden, indien zij door het zeegat 
van Zi e rikzee uit zee binnenkomen, door de n 
zeeloods geloodst tot Zierikzee. Wenschen 
zij voor het verdere traject van de diensten 
van eenen binnenloods gebruik te maken, 
dan behooren zij , onder opgaaf van de plaats 
waar en den datum en het uur waarop zij dien 
loods wenschen, daartoe eene aanvraag te 
richten tot den Commissaris van het Loods
wezen, enz. te Vlissingen . Deze aanvraag kan 
desgewenscht geschieden door tusschenkomst 
van het stoomloodsvaartuig kruisende tusschen 
de lichtbrulboeien van de Middelbank en van 
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de Noordsteenbank, welk vaartuig het verzoek 
radiotelefonisch kan overbrengen." 

Een nieuw art. 8 wordt ingevoegd, luidende 
als volgt: 

"Schepen, welke van af de reede of de haven 
van Zierikzee of Veere door het zeegat van Zie
rikzee naar zee wenschen te vertrekken, kun
nen desgewenscht aldaar eenen zeeloods be
kom\)n, waartoe zij tijdig, onder opgaaf van de 
plaats waar en den datum en het uur waarop 
zij dien loods wenschen, eene aanvraag be
hooren te richten tot deu Commissaris vanhet 
Loodswezen, enz. te Vlissingen. " 

Vóór het slotartikel wordt een nieuw artikel 
10 ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Het aan boord brengen en van boord af
halen der loodsen geschiedt slechts ter reede 
Vlissingen en Ter Neuzen door de zorgen van 
het loodsbestuur."· 

I nhoud der Districtsreglementen op den Loods-
dienst. 

In de kolom "4 en 5" wordt: 
,,3 t /m 9" vervangen door "3 t /m 8", 
,, 10, 11" ,,9, 10", 
;,12, 13 , 14" ,,11 , 12", 
,,15" ,, ,,13". 
In de kolom "6" wordt : 
,,4- t/m 6" vervangen door "4, 5, 7", 
,,7" ,,6, 10". 
Onze Minister van Defensie is hela t met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 7den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Defensie a. i . 

s. 590. 

H. Co lijn. 
(Uitgeg. 28 April 1936). 

11 F ebruari 1936. BESLUIT tot vas tstelling 
van den datum van inwerkingtreding der 
wet van den 12den December 1935 (Staats
blad n°. 700), tot wijziging van de Lucht
va-artwet. 

(Inwerkingtreding 1 Maart 1936). 

s. 591. 

26 ~Maart 1936. BESLUIT, houdende vast
stelling van den datum, bedoeld in artikel 
80a van de Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 294). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van F inanciën van 12 Maart 
1936, La. A., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, 
23 Maart 1936, n°. 115 I, Afdeeling Pensioenen 
en Wachtgelden, en 25 Maart 1936, n°. 236, 
Generale Thesanrie, Afdeeling Algemeene Za
ken; 

Gelet op artikel 80a van de Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad no. 
294), zooals dit is ingevoegd bij de wet van 22 
Februari 1936 (Staatsblad n°. 520) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den in artikel 80a van de Pensioenwet voor 

de Spoorwegambtenaren 1925 (Staatsblad n°. 
294) bedoelden nader te bepalen datum van 
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herziening der pensioensgrondslagen en invoe
ring der pensioenkorting vast te stellen op 1 
April 1936. 

Onze M:inister van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Financiën zijn belast 
.met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Mini ter van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i l d e. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 28 Maart 1936.) 

s. 592. 

27 Maart 1936. BESLUIT tot vaststell ing 
van den datum van in werking treden va n 
paragraaf 47 der wet vau 29 November 
1935 (Staats"blad N °. 685) tot verlaging 
va n de openbare uitgaven. 

l nwerkingt1·eding 1 April 1936. 

s. 600. 

26 Maart 1936. WET tot regeling van den 
invoer van waterglas. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 J anuari 1936 
N o. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 31 Ja
nuari /1 Februari 1936, 0 • 22) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 ( taatsblad N°. 596), de invoer van water
glas aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is t e verstaan onder : 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf 
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,, Onzen Minister", de M:inister van Handel 
ij verheid en Scheepvaart. 
3. ,,Waterglas", kali- en natronwa t erglas. 
2. l. Gedurende het tijdvak van 6 maanden, 

aanvangende l Februari 1936 en eindigende 
31 Juli 1936 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Min_ister zal worden 
bepaald, is de invoer ui t ieder land verboden 
van: 

a. vast waterglas ; 
b. vloeibaar waterglas, 
telkens voorzoover deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 6 maanden in het jaar 1934 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
in~evolge het vorig lid bepaalde contingenten 
biJzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan t e wijzen landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de termijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet ver-
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streken gedeelte van dien termijn de bijzondere 
contingenten in de plaats treden van de in het 
eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden va-stge
steld een lij t van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde . 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel ge
noemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daart oe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van Onzen 
Minister regelen gesteld betreffende de voor
waarden, krachtens welke en de wijze waarop 
eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, wordt 
verstrekt, alsmede betreffende de vaststelling 
van bedragen, welke t er bestrijding van kosten, 
aan de uitvoering van dat besluit verbonden, 
aan belanghebbenden worden in rekening ge
bracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
t en aanzien van de in dat beslujt gestelde rege
lingen, alsmede op grond van bijzondere om
standigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een beslwt, als in rut artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend
gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen va-ststellen betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10.000.- terwijl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de overtre
ding plaat" had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of t en verkoop of ter afl evering in 
voorraad heeft , waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de ar tikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar ge
steld bij deze wet, zijn, behalve de bij of krach
tens artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, zoo
mede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffen 
de de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
11°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 

-S . 601. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel,, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 28 April 1936.) 

26 Maart 1936. WET tot regeling van den in
voer van klompen en klompenmakerswerk. 

Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in __ overw~ging genomen hebben, 

dat door Ons b1J beslmt van 28 Januari 1936 
n°. 16 (N ederlandsche Staatscourant van 30 
Januari 1936, n°. 21) ingevolge art ikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet'' 1931 (Staatsblad n°. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van klompen 
en klompenmakerswerk wederom aan eene 
'tijdelijke beperking is onderworpen en dat arti
kel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat beslui t geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer ' ' , invoer in het vrije verkeer recht-

streeks uit het buitenland of na voorafgaanden 
opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Handel 
Nijverheid en Scheepvaart. ' 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1936 en eindigen
de 31 Januari 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal wor
den bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van klompen en klompenmakerswerk, voor
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van het bruto-gewicht, dat gedurende het jaar 
1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen lan 
den . 

3. Indien en in_ zooverre op _den dag, waarop 
deze wet m werking treedt, b1Jzondere contin 
gente? van kracht zijn, waarvan de termijn nog 
met 1s verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van dien termijn de bijzon
dere contingenten in de plaats treden van de 
in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door _Onzen l\'[inist-er kan worden vastge
st eld een bJst van goederen , welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel ge
noemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikel niet zijn toegestaan, tenzij daar
bij wordt overgelegd eene daar toe door of van 
wege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 
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3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, na dere voorschriften vast te stellen 
t_en aanzien van de in dat besluit gestelde rege
hngen, alsmede op grond van bijzondere om
~tandigheden daarvan en van het bepaalde 
m het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 
_ 5. _l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
m stnJd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft m et gevange
nisstraf van ten hoogst e 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10,000.- terwijl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of t en ver koop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een ver bod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks - en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betrnffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
m0 • 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgenden op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 

s. 602. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 28 April 1936.) 

26 Maart 1936. WET tot regeling van den in
voer van rubber slangstukken . 

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

dat door Ons bij beslui t van 6 J anuari 1936 
n°. 9 (Nederlandsche S taatscourant van 7 Januari 
1936 n°. 4) ingevolge artikel 2 der "Crisisinvoer
wet" 1931 (Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij 
de wet van 17 November 1933 (S taatsblad n°. 
596), de invoer van rubber slangstukken aan 
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eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,, Onze Minister", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. · 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 7 maanden, 
aanvangende 1 Januari 1936 en eindigende 31 
Juli 1936 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht v.an Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van rubber slangstukken, naar samenstelling 
en afmetingen geschikt voor de fabricage van 
rijwielbinnenbanden, zoowel in afgepaste stuk
ken als in fabricagelengten, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van het 
aantal strekkende meters, hetwelk in de eerste 
zeven· maanden van het jaar 1935 uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vastge
steld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel ge
noemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de voor
waarden, krachtens welke en de wijze waarop 
eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, wordt 
verstrekt, alsmede betreffende de vaststelling 
van bedragen, welke ter bestrijding van kosten, 
aan de uitvoering van dat besluit verbonden, 
aan belanghebbenden worden in rekening ge
bracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde rege
lingen, alsmede op grond van bijzondere om
standigheden daarvan en van het bepaalde in 
het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewjjs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is ver boden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachten~ de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraH met gevange
nisstraf van te)l .hoogste 6 maaµden of geld
boete van ten hoogste f ,10,000.- ,. ,terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2 . . Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
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die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het- opsporen van feiten, strafbaar ge
steld bij deze wet, zijn, behalve de bij of krach
tens artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, zoo
mede de ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens deze 
wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 5, 
6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
n°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 

s_ 603_ 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 28 April 1936.) 

26 Maart 1936. WET tot regeling van den 
invoer van porselein, fijn en sanitair aarde
werk en van muur- en wandtegels. 

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

dat door Ons bij besluit van_ 28 Januari 1936 
n°. 17 (Nederlandsche Staatscourant van 30 J anu
ari 1936, n°. 21) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsb/,ad n°. 535), gewijzigd 
bij de wet van 17 November 1933 (Staatsblad 
no. 596), de invoer van porselein, fijn en sanitair 
aardewerk en van muur-en wandtegels wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze \.-Vet is te verstaan · onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer recht-

streeks uit het buitenland of na voorafgaanden 
opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1936 en eindigen
de 31 Januari 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal wor
den bepaald, is de invoer uit ieder land verbo
den van: 

a. porselein (wit, gekleurd , gedecoreerd, be
drukt of beschilderd), voor zoover deze meer 
bedraagt dan 45 ten honderd van de waarde, 
welke in het jaar 1934 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, met dien verstande, dat niet 
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meer ten invoer zal worden toegelaten dan 40 
ten honderd van het bruto-gewicht, dat in het 
jaar 1934 van die goederen uit dat land is inge
voerd ; 

b. fijn aardewerk (wit, gekleurd, gedeco
reerd, bedrukt of beschilderd, inclusief bespoten 
en/of beschilderd terra cotta, doch met uitzon
dering van sanitair aardewerk) en biscuit 
(aardewerk onverschillig va,n welke kleur, het
welk éénmaal is gebakken) voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1929 en 1930 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, met dien verstande, dat niet 
meer ten invoer zal worden t oegelaten dan 50 
ten honderd van het bruto-gewicht, dat gemid
deld per 12 maanden in de jaren 1929 en 1930 
van die goederen uit dat land is ingevoerd ; 

c. sanitair aardewerk, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk in het jaar 1934 van die goe
deren uit dat land is ingevoerd ; 

d. muur- en wandtegels (verglaasd of met 
gekristalliseerde glazuren) , voor zoover deze 
meer bedraagt dan 70 ten honderd van den 
invoer van die goederen, berekend naar het ge
glazuurde oppervlak, gedurende het jaar 1934. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer ujt nader door hem aan te wijzen landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de termijn oog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet ver
streken gedeelte van dien terrrujn de b,jzondere 
contingenten in de plaats treden van de in het 
eerste lid bedoelde pontingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vastge
steld een lijst van goederen , welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, t enzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwa!l,rden, krachtens welke en de mjze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten :.i.an de uitvoering van.dat be
sluit verbonden, aan belanghebbenden worden 
in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend , nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit $estelde rege
lingen, alsmede op grond van btizondere om
standigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Swatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betreffende 
het levPren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aange~even goederen. 

2. Invoer, m strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
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in str,jd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10,000.- termjl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen, 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of krach
tens artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen , belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepoli tie, zoo
mede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisin voerwet" 1931 ( Swatsblad 
n°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (St,aatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. WILHELMINA. 

s. 604. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s Il e n. 
( Uit,geg. l Mei 1936.) 

26 Maart 1936. WET tot regeling van den in
voer van gresbuizen en hulpstukken. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Januari 1936, 
n°. 8 (Nederlandsche St,aatscourant van 31 J anu
ari/! Februari 1936, n°. 22) ingevolge artiktl 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°.535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van gresbuizen 
en hulpstukken wederom aan eene tijdelijke 
beperkmg is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorzjening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer' ' , invoer in het vrije verkeer recht-

streeks uit het buitenland of na voorafgaanden 
opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Handel · 
Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Februari 1936 en eindigende 31 
Januari 1937 of zooveel eerder als door Ons op 
voprdracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
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van gresbuizen en hulpstukken (bouwaarde
werk), voor zoover deze meer bedraagt dan 50 
ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1933 en 
1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
gen ten van kracht zijn, waarvan de termijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van dien termijn de bijzon
dere contingenten in de plaats treden van de in 
het eerste Jid bedoelde contingenten . 

4. Door Onzen Minister kan worden vastge
steld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel ge
noemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit , als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde rege
lingen , alsmede op grond van bijzondere om
standigheden daarvan en van het bepaalde in 
het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan Onze 
Minister bepalingen vaststellen betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach-
tens het vorig lid, is verboden. · 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstrnf van ten hoogste 6 maanden of ~eld
boet e van t en hoogste f 10,000.- t erwiJI de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af. 
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 
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7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
n°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 

s. 605. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 1 Mei 1936.) 

23 April 1936. WET houdende eenige wette
lijke regelen nopens het afbetalingsbedrijf. 

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

dat het wenschelijk is bij de wet eenige regelen 
te stellen nopens het afbetalingsbedrijf ; 

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

Paragraaf 1. A lgemeene bepalingen. 
Art. 1. 1. Het is verboden het beroep of 

bedrijf van kleinverkooper op afbetaling uit 
te oefenen, behoudens krachtens vergunning 
als in paragraaf 2 is bepaald. 

2. Deze wet verstaat onder kleinverkoopers 
op afbet aling alle natuurlijke of rechtspersonen, 
die, onder welken naam of in welken vorm ook, 
al of niet met het oogmerk om winst te behalen, 
een beroep of een bedrijf maken van het ver
koopen op afbetaling, uitsluitend of voor een 
overwegend deel van zaken ter uitvoering van 
deze bepaling bij algemeenen maatregel van 
bestuur omschreven. · 

2. 1. Onverminderd het in artikel 1 be
paalde, is het verboden als afbetalingscolporteur 
werkzaam te zijn, behoudens krachtens ver
gunning als in paragraaf 3 is bepaald. 

2. Deze wet verstaat onder afbet alings
colporteurs alle natuurlijke personen, die, 
onder welken naam of in welken vorm ook, 
al of niet met het oogmerk om winst te behalen, 
een beroep of een bedrijf maken van het, voor 
zich of voor anderen, colporteeren met zaken 
op afbetaling. 

3. Onder colporteeren met zaken op afbe . 
taling verstaat deze wet het door persoonlijk 
bezoek anderen trachten t e bewegen eenige zaak 
op afb'etaling te koopen. 

3. 1. Onder koop en verkoop op afbetaling 
verstaat deze wet de overeenkomst, omschreven 
in artikel 1576 van het Burgerlijk Wetboek. 

2. Onder koop en verkoop op afbetaling 
wordt voor de toepassing van deze wet begrepen 
de koop en verkoop op crediet, 

a. na het sluiten waarvan de verkooper 
toestaat of gedoogt, dat de koopprij s in ter
mijnen wordt betaald, 

b. bij of na het sluiten waarvan de verkooper 
zoodanige voorwaarden stelt of aanvaardt, dat 
de nakoming van deze voorwaarden redelijker-
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wijs geacht moet worden betaling van den 
koopprijs in t ermijnen in t e sluiten. 

Paragraaf 2. Van de vergunning tot kleinverkoop. 

4. 1. De vergunning, bedoeld in het eerste 
lid van artikel l , wordt, onder betaling van een 
bedrag van één gulden, schriftelijk gevraagd 
aan de K amer van K oophandel en Fabrieken , 
in welker gebied de woonplaats van den aan• 
vrager gelegen is. Heeft de aanvrager hier t e 
lande geene woonplaats , dan wordt voor de 
toepassing van deze paragraaf als woonplaat s 
van den aanvrager beschouwd zijne laatst e 
woonplaats hier te lande en, zoo ook deze 
ontbreekt, de gemeente Amsterdam. 

2. De vergunning wordt alleen geweigerd, 
indien op grond van de persoonlij ke eigen
schappen of gedragingen van den aanvrager 
misbruiken ten nadeele van de koopers zijn 
t e vreezen. 

3. Van het verzoek wordt door de K amer 
t en spoedigste kennis gegeven aan Burgemeester 
en Wethouders van de woonplaats van den 
aanvrager. Burgemeester en Wet houders voor• 
noemd verstrekken voor zooveel doenlijk t en 
spoedigst e aan de K amer alle t er zake dienende 
inlicht ingen omtren t de persoonlijke eigen . 
schappen of gedragingen van den aanvrager . 

4. I s de aanvrager eene naamlooze vennoot• 
schap, eene coöperatieve of andere rechts
persoonlijkheid bezit t ende vereeniging of eene 
sticht ing, dan word t de plaats van vestiging als 
woonplaats in den zin van deze paragraaf 
beschouwd. Als per soonlijke eigenschappen 
of gedragingen van den aanvrager worden dan 
beschouwd de eigenschappen of gedragingen 
van ieder der bestuurders. 

5. 1. Binnen t wee maanden wordt door de 
Kamer van Koophandel en Fa br ieken op de 
aanvrage schriftelijk beschikt. De beschikking 
wordt onverwijld in afschrift ter kennis van 
den aanvrager gebracht . 

2. Een besluit t ot weigering der vergunning 
wordt met r edenen omkleed. 

3. Tegen de weigering kan de belanghebben
de binnen een maand na de dagteekening van 
het besluit bij Onzen Minist er van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaar t schriftelijk in beroep 
komen. Onze Minister beslist binnen twee 
maanden na den dag, waarop de voorziening 
is gevraagd. 

4. Van elk beroep en van elke beslissing 
hier op geeft Onze Minist er binnen acht dagen 
kennis aan de K amer van Koophandel en 
Fa brieken. 

5. Indien de weigering onherroepelijk is 
geworden, kan eene vergunning aa n denzelfden 
persoon niet verleend worden, voordat één 
jaar is ver streken. 

6. De vergunning, aan eene natuurlijke 
persoon verleend, geldt mede voor hem, die na 
het overlijden van den vergunninghouder diens 
bedrijf voortzet , gedurende drie maanden na 
het overlijden en, indien door hem binnen dien 
termijn vergunning is aangevraagd , tot de 
beslissing op zijn verzoek. 

7. De vergunning kan door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken , in welker gebied de 
woonplaat s van den vergunninghouder gelegen 
is , worden ingetrokken, indien omstandigheden 
zich voordoen of feiten bekend worden, op 
grond waarvan, zoo zij zich vóór de aanvrage 
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hadden voorgedaan of bekend waren geweest , 
de vergunning zou zijn geweigerd. 

8. 1. Een besluit t ot intrekking eener 
vergunning wordt met redenen omkleed en 
onverwijld in afschrift ter kennis van den 
vergunninghoudèr gebracht. 

2. Tegen de intrekking kan de vergunning• 
houder binnen veert ien dagen bij Onzen Minister 
van H andel, Nijverheid en Scheepvaart in 
beroep komen. Onze l'.lfinister beslist binnen 
twee maanden. na den dag, waarop de voor
ziening is gevraagd. 

3. Gedurende den t ermijn voor het beroep 
en de behandeling daarvan blijft de intrekking 
buiten werking. 

4. Van elk beroep, en van elke beslissing 
hierop, geeft Onze l'.lfinister binnen acht dagen 
kennis aan de K a mer van K oophandel en 
Fabrieken. 

5. Indien de intrekking onherroepelijk is 
geworden, kan een nieuwe vergunning aan den
zelfden persoon niet verleend worden, voordat 
één jaar is verstreken. 

9. 1. De K amer van K oophandel en 
Fabrieken kondigt iedere onherroepelijk ge. 
worden intrekk ing van eene vergunning onver
wijld af in een of meer nieuwsbladen. 

2. Zoowel van weigerin~ als van intrekking 
eener vergunning geeft ziJ, zoodra de beslis
singen dienaangaande onherroepelijk zijn ge. 
worden, schriftelijk kennis aan de overige 
Kamers van K oophandel en Fabrieken. 

10. 1. De K amer van K oophandel en 
Fabrieken doet opstellen en bijhouden eene lijst, 
vermeldende alle houders van door haar ver
leende vergunningen tot kleinverkoop. 

2. Deze lijst ligt t en kant ore van de K a mer 
van K oophandel en Fa brieken voor een ieder 
t er inzage. 

Paragraaf 3. Van de colportage-vergunning. 
11. 1. Het bepaalde in paragraaf 2, met 

uitzondering van het vierde lid van artikel 4, 
vindt op de colportage-vergunning overeen
komstige toepassing. 

2. De K amer van K oophandel en Fabrieken 
kan den aanvrager eener colportage-vergunning 
eene voorloopige vergunning verleenen, welke, 
hangende de aanvrage voor de K amer, voor de 
toepassing van artikel 2 met eene vergunning 
wordt gelijkgesteld. 

12. 1. De K amer van K oophandel en 
Fabrieken verstrekt den verkrijger van eene 
colportage-vergunning onverwijld daarvan een 
bewijs, geldig voor het kalenderjaar, waarin de 
vergunning is verleend. Den verkrijger van eene 
voorloopige vergunning wordt eveneens onver
wijld een bewijs daarvan verstrekt. 

2. Telken jare, van den eersten dag der 
maand December af, verstrekt de K amer van 
Koophandel en Fabrieken aan eiken houder 
eener colportage-vergunning, in haar gebied 
woonachtig, op diens verzoek, daarvan een 
bewijs, geldig voor het eerstkomende kalender • 
jaa r. 

3. De modellen van de in dit artikel bedoelde 
bewijzen worden door Onzen l'.lfinister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

13. De houder eener colportage-vergunning 
is verplicht, bij de uitoefening der colportage, 
het in het vorig artikel bedoelde, voor het 
loopende kalenderjaar geldige, bewijs bij zich 
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te dragen en, op verlangen, aan de in artikel 17 
bedoelde ambtenaren te toonen. Deze verplich
ting geldt op overeenkomstige wijze voor den 
houder . van eene voorloopige colportage
vergunnmg. 

Paragraaf 4. Strafbepalingen. 

14. Overtreding van artikel 1 of van artikel 2 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes m.aanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

15. Overtreding van artikel 13 wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden. 

16. Indien overtreding van artikel 1 ge
schiedt door of vanwege eene naamlooze 
vennootschap, eene coöperatieve of andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
of eene stichting, wordt de strafvervolging 
inge teld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. Geene straf wordt uit
gesproken tegen hem.; van wien blijkt, da t de 
overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd. 

17. l. Met het opsv.oren van de over
tredingen van deze wet zijn, behalve de ambte
naren , aangewezen bij artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering, belast de ambtenaren 
der gemeentepolitie. 

2. De voormelde ambtenaren zijn te allen 
tijde bevoegd de uitlevering te vorderen van al 
hetgeen .redelijkerwijze vermoed kan worden 
gediend te hebben of be temd te zijn gewee t tot 
het plegen van eene overtreding van deze wet 
en in beslag te nemen alles, wat dienen kan tot 
bewijs van de overtreding. 

3. De voormelde ambtenaren hebben te 
allen tijde vrijen toegang tot alle localiteiten en 
tot alle plaatsen, waar in strijd met de artikelen 1 
en 2 dezer wet gehandeld wordt, of waar 
redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zulks 
het geval is. 

4. I ndien de voormelde ambtenaren bij de 
toepassing van dit artikel eene woning moeten 
bin nentreden, doen zij da t t egen den wil vao 
den bewoner niet dan op schriftelijke lastgeving 
van den burgemeester. Van dit binnentreden 
wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, 
dat binnen twee maal vier-en-twintig uren 
aan hem, wiens woning is binnengetreden, in 
afschrift wordt medegedeeld. 

18. De feiten, bij de artikelen 14 en 15 
strafbaar gesteld, worden beschouwd als over
t redingen. 

Paragraaf 5. Slotbepalingen. 
19. Deze wet kan worden aangehaald 

onder den titel "Wet op het Afbetaling bedrijf". 
20. Deze wet treedt in werking op een door 

Ons te bepalen tijdstip. 
Echter beginnen de verboden, bedoeld bij 

het eerste lid van artikel 1 en het eerste lid van 
artikel 2, eerst vier maanden na dat tijdstip 
te werken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten April 

1936. 
WILHELl\ITNA. 

De .Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge I i s sen. 
De .Minister van Justitie, van Scha ik. 

(Uitgeg. 5 Mei 1936.) 

158 

s. 640. 

22 Februari 1936. BESLUIT, bepalende de 
wijze van openbaarmaking van beschik
kingen vao den Minister van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart krachtens de ar
tikelen 2, 3, 5 en 6 van de Wet op het 
algemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 
1935. 

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

Handel , ij verheid en Scheepvaart van 21 
December 1935, n°. 59984 N., Directie van 
Handel en ij verheid; 

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de WeL 
op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondernemersovereenkomsten 
1935 ; 

De vaste Commi ie van den Economischen 
Raad gehoord (advies van deb 6den December 
1935, n°. 621 ); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
21 J anuari 1936, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Februar i 1936, n° . 
4553 N ., Directie van Handel en Nijverhe id; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Beschikkingen van Onzen Minister van H an

del, Nijverheid en Scheepvaart krachtens de 
artikelen 2, 3, 5 en 6 van de Wet op het Al
gemeen verbindend en onverbindend verkla
ren van ondernemersovereenkomsten 1935, wor. 
openbaar gemaakt door plaatsing in de Neder
landsche Staatscourant, alsmede door neder
legging van een afschrift ten kantore van de 
K amers van Koophandel en Fabrieken. Van 
deze nederlegging wordt door de K amers aan
kondiging gedaan in de voornaamste binnen 
haar gebied versch ijnende nieuwsbladen. 

Onze Minister van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in a fschr ift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 

s. 641. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
( 7.lit geg. 10 Maart 1936.) 

5 JJfei 1936. BESLUIT tot herziening van 
het tarief van ijkloonen voor gasmeters. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 6 April 
1936, n°. 13193 J.A., Directie van H ande en 
Nijverheid; 

Gelet op artikel 17 der IJkwet, zooals dat 
artikel laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
25 Juni 1919, taatsblad no. 522; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
28 April 1936, n°. 2 ) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart van 2 Mei 1936, no. 19675 J.A., 
Directie van H andel en Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1, sub 1 letter D onder a 
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van Ons besluit van 23 October 1919, Staatsblad 
no. 611, betreffende het ijkloon voor maten, 
gewichten en gasmeters, zooals dat werd vast
gesteld bij Ons besluit van 17 Februari 1932, 
Staatsblad n°. 52, wordt vervangen door het 
volgende: 

,,D. Gasmeters : 
a. Bij onderzoek aan een ijkkantoor: 

Gasmeters met een meet- bij aanbieding ten 
vermogen per uur van : ijk of herijk : 

7,000 dm3 en daar beneden . f 1.65 
7,001 tot en met 9,000 dm3 " 5.-
9,001 11,500 " 6.-

11,501 ,, ,, ,, ,, 14,000 ,, ,, 7.-
Gasmeters met een grooter meetvermogen : 
bovendien voor elke 14,000 dm3 meer 

of gedeelte daarvan . . . . . . f 1.-'' 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 5den Mei 1936. 

s. 642. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 11 M ei 1936.) 

5 .ilfei 1936. BESLUIT houdende vaststelling 
van een nieuw Reglement betreffende het 
optreden als gemachtigde voor den Octrooi
raad. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 6 April 
1936, n°. 15433 J.A., Directie van Handel en 
Nijverheid; 

Gezien de artikelen 20, lid 1, 25, lid 4 en 5, 
27, lid l, 29, onder g, 32, lid 3. en 34, lid 4, van 
de Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 313 , laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, 
Staatsblad n°. 685; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Octrooigemachtigden-reglement 1912, Staatsblad 
n°. 106, vastgesteld bij Ons besluit van 18 Maart 
1912, Staatsblad n°. 106, en gewijzigd bij Ons 
besluit van 1 Mei 1914, Staatsblad n°. 190, door 
een nieuw Reglement betreffende het optreden 
als gemachtigde voor den Octrooiraad te ver
vangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1936, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Mei 1936, n°. 18972 
J.A., Directie van Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onder intrekking van Onze besluiten 

van 18 Maart 1912, Staatsblad n°. 106, en 1 Mei 
-1914, Staatsblad n°. 190, wordt vastgesteld het 
bij dit besluit gevoegde "Reglement betreffende 
het optreden a1s gemachtigde voor den Octrooi
raad", houdende voorschriften ter uitvoering 
van de artikelen 20, lid l, 25, lid 4 en 5, 27, lid l, 
-29, onder g, 32, lid 3, en 34, lid 4, van de 
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Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 313, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, 
Staatsblad n°. 685. 

2. Zij, die op het tijdstip van inwerking
treding van dit besluit als octrooibezorger zijn 
ingeschreven in het register, genoemd in artikel 2 
van het Octrooigemachtigden-reglement 1912, 
Staatsblad n°. 106, worden door den Octrooiraad 
onverwijld ingeschreven in het register van 
octrooigemachtigden, in artikel 2 van het bij 
dit besluit gevoegde Reglement genoemd. 

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, 
lid 3, van het bij dit besluit gevoegde Reglement, 
wordt bovendien tot het daarbedoelde examen 
toegelaten hij, die, ingevolge dat artikel niet 
voor toelating in aanmerking komende, de 
noodige bewijsstukken overlegt, op ~rond 
waarvan hij tot het examen, geregeld bij het 
bij dit besluit ingetrokken Reglement zou zijn 
toegelaten, mits ruj daarbij tevens ten genoegen 
van de commissie aantoont, dat ruj gedurende 
ten minste drie maanden, voorafgaande aan 
het tijdstip van inwerkingtreding van dit 
besluit, in Nederland is werkzaam geweest op 
het kantoor van iemand, die van het behandelen 
van octrooiaanvragen zijn gewoon beroep 
maakt. 

4. 1. De Voorzitter van den Octrooiraad 
roept zoo spoedig mogelijk na de in artikel 2 
bedoelde inschrijving de leden der Orde van 
Octrooigemachtigden, genoemd in artikel 9 
van het bij dit besluit gevoegde Reglement, 
in vergadering bijeen. ' 

2. In deze vergadering wordt een voorloopig 
bestuur der Orde gekozen. 

3. De verkiezing geschiedt bij schriftelijke 
stemming, voor elk lid afzonderlijk en met 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte, geldige 
stemmen. Blanco stemmen worden als niet 
geldig uitgebracht beschouwd. Wanneer de 
vereischte meerderheid niet is verkregen, 
wordt herstemd tusschen de twee personen, 
die de meeste stemmen op zich hebben ver
eenigd. Gekozen is hij, op wien bij de herstem
ming de meeste stemmen zijn uitgebracht. 
Komen door gelijkheid van stemmen meer dan 
twee personen voor de herstemming in aan
merking, dan zal eerst in een tusschenstemming 
worden uitgemaakt, tusschen welke twee 
personen zal worden herstemd. Staken de 
stemmen bij deze tusschenstemming, dan beslist. 
het lot, wie aan de herstemming zullen deel-

. nemen. Indien bij de herste=ing de stemmen 
staken, beslist het lot. 

4. Het voorloopig bestuur treedt af, zoodra, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 
van het bij dit besluit gevoegde Reglement, 
een definitief bestuur is gekozen. 

5. De behandeling van de zaken, op het 
tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit 
aanhangig bij den Raad van Toezicht voor de 
Gemachtigden in octrooiaangelegenheden, inge
steld ingevolge artikel 8, lid l, van het Octrooi
gemachtigden-reglement 1912, Staatsblad no. 
106, gaat over op den Raad van Toezicht voor de 
Octrooigemachtigden, bedoeld in artikel 11, 
lid 1, van het bij dit besluit gevoegde Reglement. 

6. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

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

Het Loo, den 5den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Schee'[)'Vaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 15 Mei 1936.) 

UE GLl{<ILE ."l.' 
betreffende het optreden als gemachtlg·de 

voor den Octroolraa1l. 

Art. 1. 1. Als gemachtigde kunnen, be
houdens het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel, voor den Octrooiraad alleen optreden : 

a. zij, die als octrooigemachtigd zijn in
geschreven in het in artikel 2 bedoelde register 
van octrooigemachtigden ; 

b. zij, die als advocaat zijn ingeschreven bij 
een der rechterlijke colleges hier te lande. 

2. In bijzondere gevallen kan de Octrooi 
raad ook aan andere personen toestaan als 
gemachtigde op te treden, mits zij van zulk 
optreden niet hun beroep maken. 

Art. 2. 1. Bij den Octrooiraad wordt een 
r egister van octrooigemachtigden gehouden, 
waarvan de inrichting door dien Raad wordt 
vastgesteld. De inschrijvingen en doorhalingen 
in dit register geschieden ingevolge besluit van 
d en Octrooiraad en worden door den Voor
zitter van den Octrooiraad openbaar gemaakt. 

2. Hij, die als octrooigemachtigde in het 
register van octrooigemachtigden wenscht te 
worden ingeschreven, moet : 

a. ingezetene zijn van het Koninkrijk, 
m eerderjarig en niet staande onder curateele ; 

b. niet ontzet zijn uit het recht om als 
gemachtigde voor den Octrooiraad op te treden. 

3. Bij zijn verzoek aan den Octrooiraad 
moet hij overleggen het bewijs, dat hij met goed 
gevolg het in artikel 3 bedoelde examen heeft ' 
afgelegd, en verder ten genoegen van den 
Octrooiraad doen blijken : 

a. dat hij gedurende ten minste een jaar 
practisch in de nijverheid is werkzaam geweest; 

b. dat hij bovendien gedur ende ten minste 
een jaar in ederland is werkzaam geweest 
op het kantoor van iemand, die van het behan
delen van octrooiaanvragen zijn gewoon beroep 
maakt. 

4. Het bepaalde in het vorige lid is niet van 
toepassing op hem, die het ambt van technisch 
lid van den Octrooiraad heeft bekleed. Het in 
het vorige lid onder a en b bepaalde is niet 
van toepassing op hem , die gedurende ten 
minste zes jaren als vooronderzoeker bij den 
Octrooiraad en/of in ederland op het kantoor 
van iemand, die van het behandelen van 
octrooiaanvragen zijn gewoon beroep maakt, 
i s werkzaam geweest. Voorts is het in het 
vorige lid onder b bepaalde niet van toepassing 
op hem, die gedurende ten minste drie jaren 
als · vooronderzoeker bij den Octrooiraad is 
werkzaam geweest. 

5. Van de inschrijving in het register wordt 
d en octrooigemachtigde een bewijs verstrekt. 
Dit bewijs wordt telken jare in de maand 
Januari door den Octrooiraad kosteloos ge
viseerd. 

Art. 3. 1. Op tijdstippen, door den Minister 
van H andel, Nijverheid en Scheepvaart te 
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bepalen, wordt door een door dien Minister 
te benoemen commissie, bestaande uit leden 
van den Octrooiraad, een of meer octrooi
gemachtigden en zoo noodig een of meer andere 
technische en rechtsgeleerde deskundigen, een 
examen afgenomen. 

2. Om dit examen met goed gevolg af te 
leggen, moet hij, die zich daaraan onderwerpt, 
daarbij doen blijken, dat hij de noodige kennis 
bezit van de ederlandsche en de voornaamste 
vreemde wetgevingen en van de voornaamste 
internationale regelingen betreffende den indu
strieelen eigendom, de voorschriften dier wet
gevingen en regelingen practisch weet toe te 
passen en bekend is met de beginselen van het 
Nederlandsche burgerlijk en handelsrecht, voor 
zoover deze kennis noodig is voor een goed 
begrip van de Nederlandsche wetgeving betref
fende den industrieelen eigendom. 

3. Om aan dit examen te kunnen deel
nemen moet de candidaat aan de commissie 
doen toekomen : 

a. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd doctoraal examen in de faculteit der 
wis- en natuurkunde met hoofdvak natuur
kunde, scheikunde, geologie of pharmacie aan 
een Rijksuniversiteit of daarmede wettelijk 
gelijkgestelde inrichting ; 

b. het diploma van ingenieur, verworven 
aan de Technische Hoogeschool te Delft of de 
voormalige Polytechnische School ; of 

c. het bewijs, dat hij als beroepsofficier bij 
het wapen der genie der Koninklijke Landmacht 
of van het Nederlandsch-lndische Leger is 
benoemd tot tweede- luitenant en de bekwaam
heid heeft verworven om daadwerkelijk als zoo
danig bij het wapen te worden ingedeeld, dan 
wel dat hij bij de Koninklijke ederlandsche 
Marine tot zeeofficier of tot officier van den 
Marinestoomvaartdienst is benoemd. 

4. Met het getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd. doctoraal examen of diploma 
gan ingenieur kan door de commissie worden 
velijkgesteld een d iploma eener academie, 
universiteit of technische hoogeschool buiten 
het Rijk in Europa. 

5. De werkzaamheden der commissie, het 
tijdstip, waarop belanghebbenden zich tot het 
afleggen van het examen bij den voorzitter der 
commissie moeten hebben aangemeld, de plaats, 
waar het examen zal worden afgenomen, en het 
voor de deelneming aan het examen te storten 
bedrag worden geregeld door den in het eerste 
lid genoemden Minister ; deze doet van een en 
ander openbare mededeeling. 

Art. 4. De inschrijving in het register van 
octrooigemachtigden kan door den Octrooiraad, 
na inwinning van het advies van den in artikel 
11 bedoelden Raad van Toezicht voor de Oc
trooigemachtigden, worden geweigerd aan hem, 

a. die ter zake van misdrijf is veroordeeld 
tot gevangenisstraf ; 

b. die in staat van faillissement verkeert; 
c. ten aanzien van wien gegronde vrees 

bestaat, dat de inschrijving de eer van den 
stand van octrooigemachtigde zal schaden. 

Art. 5. Alvorens als gemachtigde overeen
komstig artikel 1 op te treden, leggen de 
octrooigemachtigden in handen van den Voor
zitter van den Octrooiraad de volgende belofte 
af: 

,,Ik beloof, dat ik het beroep van octrooi-
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"gemachtigde nauwgezet zal vervullen, met 
"inachtneming van de desbetreffende wettelijke 
,,voorschriften, de mij als zoodanig toever
" trouwde belangen met ijver en eerlijkheid zal 
"behartigen en geheimhouding zal bewaren 
"omtrent alle uitvindingen, die in mijn praktijk 
"als octrooigemachtigde te mijner kennis 
,,komen, zoolang en voor zoover de desbetref
"fende aanvragen om octrooi niet op de bij de 
"wet voorgeschreven wijze zijn openbaar 
,,gemaakt. 

,,Dat beloof ik.". 
Art. 6. Ingeval een advocaat krachtens 

artikel 1 als gemachtigde voor den Octrooiraad 
wenscht op te treden, kan van hem, alvorens 
hij als zoodanig wordt toegelaten, door den 
Octrooiraad worden gevorderd de vertooning 
van zijn acte van beëediging als advocaat, 
behoorlijk geviseerd naar de voorschriften van 
artikel 11 van het Reglement n°. III, in vol
doening aan artikel 19 der Wet op de rechter
lijke organisatie vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 17 Augustus 1929, Staatsblad n°. 422, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 October 
1932, Staatsblad n°. 488. 

Art. 7. 1. De Octrooiraad besluit tot door
haling van de inschrijving in het register van 
octrooigemachtigden : 

a. op verzoek van den ingeschrevene ; 
b. bij overlijden of onder curateele stelling 

van den ingeschrevene ; 
c. indien de ingeschrevene ophoudt inge

zetene van het Koninkrijk t e zijn ; 
d. indien een beslissing tot ontzetting van 

den ingeschrevene uit het recht om als gemach
tigde voor den Octrooiraad op te treden onher
roepelijk is geworden ; 

e. indien de ingeschrevene heeft verzuimd 
zijn bewijs van inschrijving binnen den daarvoor 
gestelden t~jd aan den Octrooiraad ter viseering 
aan te bieden, en na aanmaning dit verzuim 
niet heeft hersteld. 

2. De Octrooiraad kan, na het advies van 
den Raad van Toezicht ingewonnen te hebben, 
tot doorhaling besluiten, indien een der gevallen 
zich voordoet, bedoeld in artikel 4, onder a en b. 

3. Binnen acht dagen na de doorhaling van 
de inschrijving wordt daarvan aan den inge
schrevene of zijn erfgenamen of zijn curator 
kennis gegeven. 

Art. 8. Elk octrooigemachtigde is verplicht 
ten aanzien van hem gedane opdrachten, uit de 
Octrooiwet 1910, S taatsblad n°. 313, voort 
vloeiende, op behoorlijke wijze aanteekening 
te houden en over het algemeen de hem toe
vertrouwde zaken zoo te beheeren, dat deze 
desnoods dadelijk door een plaatsvervanger of 
opvolger kunnen worden overgenomen. 

Art . 9. 1. Er zal zijn een Orde van Octrooi
gemachtigden, die alle octrooigemachtigden 
omvat. 

2. Deze Orde stelt een huishoudelijk_ regle
ment vast, dat de goedkeuring van den M:inister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart behoeft. 

Art. 10. 1. Het bestuur der Orde bestaat 
uit vijf leden, gekozen uit en door de Orde ; 
zij trederi om de twee jaar af en zijn terstond 
herkiesbaar. 

2. De verkiezing van het bestuur wordt 
geregeld bij het in artikel 9, lid 2, bedoelde 
huishoudelijk reglement. 

Art. ll. 1. De octrooigemachtigden staan, 
L. & S. 1936. 
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wat betreft hun werkzaamheden als zoodanig, 
onder toezicht van een Raad van Toezicht 
voor de Octrooigemachtigden. 

2. De Raad van Toezicht wordt gevormd 
door het bestuur van de Orde van Octrooi
gemachtigden. 

3. Uit en door de Orde worden ten minste · 
drie plaatsvervangende leden van den Raad 
van Toezicht gekozen ; zij treden om de twee 
jaar af en zijn terstond herkiesbaar; hun aantal 
wordt bepaald in het in artikel 9, lid 2, bedoelde 
huishoudelijk reglement, dat tevens hun ver
kiezing r egelt. 

4. De leden en de plaatsvervangende leden 
van den Raad van Toezicht treden niet op in 
gevallen, waarin zij zelf of met hen samen
werkende gemachtigden betrokken zijn. 

Art. 12. 1. De Raad van Toezicht is in het 
algemeen belast met het toezicht op de wijze, 
waarop de octrooigemachtigden hun beroep 
uitoefenen , neemt kennis van klachten ter zake 
en treedt onder meer op, ingeval een octrooi
gemachtigde zich in de uitoefening van zijn 
beroep in strijd met zijn plicht of op onwaardige 
wijze gedraagt. 

2. Als zich op onwaardige wijze gedragen 
kan onder meer worden aangemerkt het in 
octrooiaangelegenheden samenwerken met een 
persoon: 

a. van wien hem bekend is, dat dezen, 
krachtens het in artikel 4, onder a en c, bepaalde, 
de inschrijving in het register van octrooi
gemachtigden is geweigerd ; 

b. die uit het recht om als gemachtigde voor 
den Octrooiraad op te treden is ontzet ; 

c. die, hoewel onbevoegd oin als gemachtigde 
voor den Octrooiraad op te treden, toch in 
Nederland er zijn gewoonte van maakt, op
drachten tot de behandeling van octrooiaan
gelegenheden uit te lokken of adv:ies omtrent 
octrooizaken te geven. 

3. De Raad van Toezicht geeft voorts advies 
aan den Octrooiraad in de in dit Reglement 
voorgeschreven gevallen. 

Art. 13. Indien ter kennis van den Raad 
van Toezicht voor de Octrooigemachtigden 
aanwijzingen mochten komen, dat een advocaat 
bij de behandeling van octrooiaangelegenheden 
zich in strijd met zijn plicht of op onwaardige 
wijze gedraagt of heeft gedragen, geeft de Raad 
hiervan kennis aan den Raad van Toezicht en 
Discipline, aan welks toezicht de advocaat 
ingevolge het Reglement n°. III, hierboven in 
artikel 6 vermeld, is onderworpen. 

Art. 14. 1. De Raad van Toezicht kan n a 
verhoor, althans behoorlijke oproeping van den 
belanghebbende en desgeraden na verhoor van 
getuigen en deskundigen, aan een octrooi
gemachtigde, naar gelang van omstandigheden, 
een der volgende straffen opleggen : 

a. wa~rschu,ving ; 
b. berisping ; 
c. schorsing in de uitoefening der praktijk 

als octrooigemachtigde voor den tijd van ten 
hoogste een jaar; 

d. ontzetting uit het recht om als gemachtig
de voor den Octrooiraad op te treden. 

2. Bij de bepaling der straffen wordt 
rekening gehouden met de omstandigheid, of 
de schuldige al dan niet heeft vergoed de schade, 
door zijn vergrijp aan een ander toegebracht. 

3. De Raad van Toezicht zendt van elke 
11 
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genomen besli ing onverwijld een afschrift 
aan den betrokken octrooigemachtigde en, 
indien beslist werd naar aanleiding van een 
klacht, aan den klager. Indien d e R aad bij zijn 
beslis ing een straf oplegt, wordt tevens een 
afschrift van de beslissing onverwij ld aan den 
Octrooiraad gezonden. 

4. Indien de opgelegde straf bestaat in 
schorsing of ontzetting, wordt daarvan, zoodra 
de daartoe strekkende beslissing onherroepelijk 
is geworden , door den Voorzitter van den 
Octrooiraad openbare kennisgeving gedaan. 

Art. 15. 1. Van een beslissing, als bedoeld 
in het derde lid van art ikel 14, kan de betrokken 
octrooigemachtigde en , indien beslist werd naar 
aanleiding van een klacht, de klager, gedurende 
een maand na de dagteekening der beslissing 
in beroep komen bij den Raad van Beroep 
inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden. 

2. De Raad van Beroep bestaat uit drie 
leden en drie plaatsvervangende leden. De Voor
zitter van den Octrooiraad is voorzitter van den 
Raad van Beroep; zijn plaatsvervanger wordt 
door de Koningin uit de overige rechtsgeleerde 
leden van den Octrooiraad benoemd. Een der 
andere 1 den van den Raad van Beroep en zijn 
plaat svervanger worden door de K oningin uit 
de leden van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
benoemd. Het derde lid en zijn plaatsvervanger 
worden door en uit de Orde van Octrooi
~emachtigden gekozen ; zij treden om de twee 
Jaar af en zijn terstond herkiesbaar; hun ver
kiezing wordt geregeld bij het . in ar tikel 9, 
lid 2, bedoelde huishoudelijk reglement; het 
vierde lid van artikel 11 is op hen van toe
passing. 

3. Artikel 14 is van overeenkomstige toe
passing met dien verstande, dat van elke 
genomen beslissing eveneens onverwijld een 
afschrift wordt gezonden aan den Raad van 
Toezicht. 

Art. 16. Dit R eglement kan worden aan
gehaald onder den titel van "Octrooigemach
tigden-reglement", met bijvoeging van den jaar
gang en het nummer van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1936, 
Staatsblad n°. 642. 

s. 737. 

Mij bekend, 
De JJfinister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Geli sse n. 

20 December 1935. WET tot regeling van den 
invoer van rijwielen, frames, electrische 
rijwiellampen en rijwielonderdeelen. 

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

dat door Ons bij beslui t _van 31 Juli 1935, 
No. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 31 Juli 
1935 N°. 147) ingevolge . artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewijzigd 
bij de wet van 17 November 1933 (Staatsblad 

o. 596), de invoer van rijwielen, frames, 
electrische rijwiellampen en rijwielonderdeelen 
wederom aan eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel van 
wet tot voorziening van het in dat besluit ge
verbod van invoer zal worden gedaan ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer ", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Augustus 1935 en eindi 
gende 31 Juli 1936 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van : 

a. voetrijwielen, al dan niet voorzien van 
daaraan bevestigd toebehooren, voor zoover 
dit bij een normaal twee- of driewielig rijwiel, -
t ransportrijwielen inbegrepen - behoort, als
mede voetrijwielframes, voorzien van andere 
onderdeelen dan sub b zijn genoemd , voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke per 12 maanden in het 
jaar 1934 uit dat land is ingevoerd; 

b. voetrijwielfra mes, al dan niet voorzien 
van achtervork, achterspatbord, kettingkast 
of kettingscherm en volledig trapasstel, t.w. 
bracketas (trapas), cranks, kettingwiel met 
bijbehoorende kogellagers en stofkap, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke per 12 maanden 
in het jaar 1934 uit da t land is ingevoerd; 

c. electrische rijwiellampen, waaronder zijn 
te verstaan rijwieldynam,o 's , al dan niet voor
zien van reflectors en ander toebehooren, als
mede ankers en buizen voor deze rijwiel
dynamo's, voor zoover deze meer bedraagt dan 
50 ten honderd van de hoeveelheid, welke per 
12 maanden in het jaar 1934 uit dat land is 
ingevoerd; 

d. rijwielbuis, zoowel afgepast als op 
fabricagelengte, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd ; 

e. rijwielvorken, vorkscheden, binnenbal
hoofdbuizen, zadelpennen, rijwielsturen en 
-stuurbochten, expanders voor sturen, cranks, 
groote kettingwielen, kleine kettingwielen of 
tandwielen (kettingrandjes), rijwielvelgen en 
-spatborden, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd ; 

/. rijwielzadels, rijwielzadelonderstellen, rij
wielzadelveeren, rijwielzadelstroppen, ketting
kasten, kettingschermen, rijwielzadel- , stuur-, 
bagagedrager- en frametasschen, rok-, jas - en 
handbeschermers, alsmede koordnetten en 
zadeldekken, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 50 t en honderd van de hoeveelheid, welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd ; 

g. rijwielpompen (hand- en voet-), rijwieJ
bagagedragers , rijwielsloten, spaken, nippels en 
nippelplaatjes, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 50 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
per 12 maanden in het jaar 1934 uit dat land 
is ingevoerd ; 

h. andere rijwielonderdeelen (benevens on
derdeelen van rijwielonderdeelen en -toebe
hooren, alsmede combinaties van onderdeelen) , 
waaronder pedaal- en remrubbers, voorzoover 
deze bij invoer niet zijn gemonteerd in de 
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pedalen, velg- of bandremmen, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke per 12 maanden in het 
jaar 1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t e stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, wa.arvan de termijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van d ien termijn de bijzon
dere contingenten in de plaats treden van de in 
het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig ar t ikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
stelling van bedragen, welke ter bestrijding van 
kosten, aan de uitvoering van dat besluit ver
bonden, aan belanghebbenden worden in, 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in da t besluit gestelde 
regelingen, alsmede op grond van bijzondere 
omstandigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een beslui t, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde 
krachtens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10.000.- t erwijl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen . 

7. Op feiten, vallende in ecne strafbepaling 
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dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" l93l(Staatsblad 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging_ 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten 

December 1935. 

s. 740. 

WILHELMINA. 
De J.lfinister van Handel,. 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge 1 i s se n. 
( Uitgeg. 3 .Maart 1936.) 

3 Januari 1936. BE LUIT tot wjjziging van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

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

Landbouw en Visscherij van 27 November 1935, 
n°. 17473, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op artikel 13 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit J 933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 15 November 1935, no. 579); 

Gehoord den Raad van State (advies van den 
17 December 1935, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 31 December 1935, 
n°. 20441, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Crisis-Organisatiebesluit 1933 te 

wijzigen in dier voege, dat : 
a. artikel 3, onder 10°, wordt gelezen als 

volgt : 
,,dat voor zoover aan bestuurs- en commissie

leden, adviseurs en aan personeel der crisis
organisatie salaris of vacatiegeld of andere 
vergoedingen worden toegekend, dit salaris of 
vacatiegeld of andere vergoedingen voor ieder 
hunner door Onzen Minister worden vast
gesteld ; ' ' ; 

b. in het in artikel 5, lid 1, onder c, en 
artikel 11, lid 3, onder d, bepaalde tusschen de 
woorden: ,,genomen besluit" en "voor de toe
lating" worden ingevoegd de woorden : ,,of 
eenige door Onzen Minister ter uitvoering van 
artikel 8 der wet genomen beschikking''; 

c. artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Het bestuur of een ander daartoe bij 

statuten of reglement aan te wijzen orgaan 
beslist over de toelating als georganiseerde 
binnen een bij statuten of reglement te bepalen 
termijn. Indien zich geen der omstandigheden, 
als bedoeld in artikel 7, lid l, onder b, c, d en e 
ten aanzien van den aanvrager voordoet, is het 
bestuur of ander orgaan bevoegd een voor
loopige toelating te verleenen. Deze voorloopige 
toelating kan slechts worden verleend voor een 
termijn van ten hoogste drie maanden en vervalt 
van rechtswege, zoodra over de toelating is 
beslist. 
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2. De beslissing over de toelating wordt 
aan den aanvrager schriftelijk medegedeeld en 
is in geval van weigering met redenen om
kleed."; 

d. in het in artikel 7, lid 1, onder/., bepaalde 
achter de woorden : ,,van rechtswege is ge
schrapt", worden gevoegd de woorden: ,,met 
ontzegging van het r echt om opnieuw als zoo
danig te worden toegelaten voor een bepaalden 
tijd, welke tijd nog niet is verstreken.'' ; 

e. artikel 7, lid 3 en 4, worden gelezen als 
volgt: · 

"3. Indien toelating als georganiseerde is 
geweigerd heeft de aanvraser recht van beroep 
op Onzen Minister, tenziJ in de statuten of 
eenig reglement een andere beroepsinstantie is 
aangewezen. Wordt door een zoodanige beroeps

i nstantie op het beroepschrift afwijzend beslist 
dan staat den aanvrager hooger beroep open op 
Onzen Minister . Onze Minister beslist, na de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 3, 
onder 8°, te hebben gehoord. De beslissingen in 
beroep en hooger beroep zijn met redenen 
omkleed. . 

4. Zoowel het beroep als het hooger beroep 
moeten schriftelijk worden ingesteld binnen tien 
dagen na den dag, waarop de schriftelijke mede
deeling van weigering onderscheidenlijk de 
beslissing in beroep, aan den belanghebbende 
is verzonden.'' ; · 

/. in artikel 7, lid 5, worden de woorden 
,,in hooger beroep'' vervangen door "in beroep'' ; 

g. in het in artikel 11, lid 1, bepaalde achter 
de woorden: ,,genomen besluit'' de punt vervalt 
en wordt toegevoegd: ,,of in eenige door Onzen 
Minister ter uitvoering van artikel 8 der wet 
genomen beschikking"; 

h. het tweede lid van artikel 11 vervalt en de 
leden 3, 4, 5 en 6 worden hernummerd in 2, 3, 
4 en 5; 

i. aan artikel 11, lid 4, wordt het volgende 
toegevoegd : 

Een voorloopige toelating kan worden ver
leend voor een termijn van ten hoogste drie 
maanden, welke voorloopige toelating van 
rechtswege vervalt, zoodra over de toelating is 
beslist. 

j. artikel 12, lid 1, wordt gelezen als volgt: 
,,Indien toelating tot een groep is geweigerd, 

heeft de aanvrager recht van beroep op Onzen 
Minister, tenzij in de statuten of eenig reglement 
een andere beroepsinstantie is aangewezen. 
Wordt door een zoodanige beroepsinstantie op 
het beroepschrift afwijzend beslist, dan staat 
den aanvrager hooger beroep open op Onzen 
Minister. Onze Minister beslist, na de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 3, onder 8°, te 
hebben gehoord. De beslissingen in beroep en 
hooger beroep zijn met redenen omkleed. Zoo
wel het beroep als het hooger beroep moeten 
schriftelijk worden ingesteld binnen tien dagen 
na den dag, waarop de schriftelijke mededeeling 
van weigering, onderscheidenlijk de beslissing 
in beroep, aan den belanghebbende is ver
zonden''; 

k. in artikel 12, lid 2, de woorden : ,,artikel 
11, lid 3, onder c", worden gewijzigd in "ar
tikel 11, lid 2, onder d, · en de woorden : ,,in 
hooger beroep" vervangen door "in beroep"; 

l. in het in artikel 15, onder 5°, bepaalde 
de woorden: ,,het onder a bedoelde bedrag" 
worden vervangen door : ,,het in 3°, onder a, 
bedoelde bedrag" ; 
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m. aan artikel 45 achter de woorden : ,,in 
hooger beroep" wordt toegevoegd: ,,met dien 
verstande, dat door den Secretaris tevens een 
door hem gewaarmerkt afschrift der uitspraak 
aan den Secretaris der Co=issie, welke de zaak 
in eerste instantie behandelde, wordt gezonden''. 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staat8blad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . N. D e c k e r s . 

( Uitgeg. 30 Januari 1936.) 

s. 741. 

24 Januari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Fabrieksturfbesluit 1935 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 7 J anuari 1936, 
n°. 248, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 en op de artikelen 6 en 7 van het Crisis
Fabrieksturfbesluit 1935 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Land,bouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 21 December 1936, n°. 588) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
14 Januari 1936, n°. 52) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Januari 1936, n°. 1129, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. In artikel 6 van het Crisis-Fabrieksturf

besluit 1935 I wordt voor de woorden "De 
georganiseerden'' het cijfer 1 geplaatst en aan 
dit artikel wordt toegevoegd een tweede lid , 
luidende : 

"2. De georganiseerden zijn verplicht, indien 
de arbeidsvoorwaarden van hun personeel niet 
bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld 
met dat personeel een schriftelijke arbeids
overeenkomst aan te gaan. Een door den werk
gever en den werknemer geteekend afschrift 
van een zoodanige arbeidsovereenkomst moet 
worden overgelegd bij de aanvrage, genoemd 
in artikel 4 van dit besluit ." 

B. In artikel 7 van het Crisis-Fabrieksturf
besluit 1935 I wordt in plaats van " 1936" 
gelezen "1937". 

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

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

's-Gmvenhage, den 24sten Januari 1936 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij , 
L. N. Deckers. 

( Uitgeg. 30 Januari 1936.) 
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s. 742. 

24 J anuari 1936. BESLUIT tot toepass ing 
van de artikelen 9, 10 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 
op ansjovis. 

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

Landbouw en Visscherij van 7 Januari 1936, 
n°. 249, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de ar tikelen 9, 10 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie 
besluit 1933, he t Crisis-Heffingsbesluit 1933, 
alsmede op het Crisis-Ansjovisbesluit 1934 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 21 December 1935, n°. 589) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
14 J anuari 1935, n°. 53) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Januari 1936, n°. 1133, 
Afdeeling La ndbouw-Crisis -Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termi

nologie van ar t ikel l van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

"crisis-organisatie'': een door Onzen Minister 
aan t e wijzen crisis -organisatie. 

2. De uitvoer van ansjovis, die in Neder
landsche wateren is gevangen en in Nederland 
is gezouten, alsmede van vr eamde ansjovis, 
die in Nederland is ingevoerd , is slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie. 

3. Ansjovis, als genoemd in artikel 2 van dit 
besluit, mag alleen worden ingevoerd : 

a. in een verpakking en voorzien van het 
contrólemerk, beide bedoeld in artikel 1 der 
Rijksvoorschriften voor de Ansjovis-Contróle
vereeniging ; 

b. voorzien van een stempelmerk en - voor 
zooveel betreft de ansjovis, welke in Neder
landsche wateren is gevangen en in Nederland 
is gezouten en voldóet aan de eischen gesteld in 
de Rijksvoorschriften voor de Ansjovis
Contrólevereeniging - bovendien in een ver
pakking, beide door Onzen Minister vast te 
stellen, waarvan het stempelmerk moet worden 
aangebracht door of vanwege de crisis-organi
satie. 

4. De uitvoer van ansjovis, als genoemd in 
artikel 2 van dit besluit, is slechts toegestaan 
tegen betaling aan de crisis-organisatie als 
vertegenwoordigster van het F onds, van een 
door Onzen Minister te bepalen bedrag, hetwelk 
verschillend kan zijn al naar gelang het betreft 
ansjovis, als genoemd onder a dan wèl onder b 
van het vorig artikel. 

5. H et zouten van ansjovis is gedurende 
door Ons te bepalen tijdvakken verboden. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Ansjovisbesluit 1936". 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Februari 1936 en is geldig t ot 1 Februari 
1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
h etwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift zal worden gezonden naar den 
Raad van State. 

's- Gravenhage, den 24sten Januari 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en V isscherij , 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 30 J anuari 1936.) 

s. 743. 

28 J anuari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Bloembollensaneeringsplan 1935 (Teelt). 

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

Landbouw en Visscherij van 15 November 1935, 
n°. 17303, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 
1933, het Crisi -Heffingsbesluit 1933 en het 
Bloembollensaneeringsplan 1935 (Teelt); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van den 15 November 1935, n°. 581); 

Gehoord den R aad van State (advies van den 
3 December 1935, n°. 63); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 J anuari 1936, 
n°. 19295, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. het Bloembollensaneeringsplan 1935 

(Teelt) t e wijzigen in dier voege, dat: 
I. in het intit ulé achter het woord: ,, bloem

bollen'' wordt de punt vervangen door de 
woorden : ,,en op producten van de bloemen
teelt."; 

II. artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
" Dit beslui t neemt over de terminologie van 

artikel 1 van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en van artikel 1 van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en verstaat voorts onder : 

1°. ,,bloembollen": bollen van hyacinthen, 
die va.n tulpen en die van narcissen ; 

2°. ,,vergunning": de vergunn ing bedoeld 
in artikel 2, lid 1 van dit besluit ; · 

3°. ,,telen van bloembollen": het telen van 
bloembollen op den open grond, ongeacht of 
zulks geschiedt ter verkrijging van een oogst 
aan bloembollen dan wel aan bloemen; 

4°. ,, t eeltjaar": het jaar, loopende van 
1 Augustus van eenig kalenderjaar t ot 1 Augus 
tus van het daaropvolgend kalenderjaar; 

5°. ,,Centrale'' : een door Onzen Minister 
aan te wijzen crisisorganisatie ; 

6°. ,,soorten": soorten , kwaliteiten, varië
teiten en maten van bloembollen; 

7°. ,,aangeslotene" : hij, die als georgani
seerde is aangesloten bij de Centrale en is toe
gelaten tot de groep telers van bloem bollen ; 

8°. ,,zuivere bloembollenkweeker" : den
gene, die van zijn oogst aan bloembollen 1934 
en 1935 geen bloembol aanwendde en tevens 
van zijn oogst 1936 geen bloembol aanwendt als 
grondstof voor zijn eigen trekkersbedrijf en 
evenmin van zijn oogst aan bloemen 1933 
van de door hem geteelde bloembollen eenige 
bloem verhandeld ; 

9°. ,,bloembollenkweeker in gemengd trek
kersbedrijf '' : dengene, die zijn oogst aan bloem
bollen sinds 1934 gedeeltelijk aanwendde als 
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grondstof voor zijn eigen trekkersbedrijf en 
tevens een gedeelte verhandelde ; 

10°. ,,bloembollenkweeker in gemengd bloe
misterijbedrijf" : dengene, die in 1933 bloem
bollen teelde en de daarbij verkregen bloemen 
gedeeltelijk verhandelde en tevens bloembollen 
verhandelde.'' ; 

III. artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Het telen van bloembollen is verboden 

tenzij door een aangeslotene met een door of 
vanwege Onzen Minister te verleenen ver
gunning, waarvan het model door hem wordt 
vastgest eld. 

2. Het verbod, gesteld in het vorig lid, 
geldt niet ten aanzien van een kweeker te wiens 
opzichte aannemelijk is , dat hetzij : 

a. door hem niet geteeld wordt om de te 
verkrijgen producten uiteindelijk geheel of ge
deeltelijk te verhandelen, hetzij : 

b. door hem zijn geheele oog t aan bloem
bollen 1936 wordt aangewend als grondstof 
voor het eigen trekkersbedrijf en de geheele 
oogst aan bloembollen 1935 en 1934 daartoe 
werd aangewend, hetzij : 

c. door hem uitsluitend van de door hem 
geteelde bloembollen de oogst aan bloemen 1936 
wordt verhandeld en de geheele oogst aan 
bloemen 1935 en 1934 werd verhandeld. 

3. Het model, bedoeld in het eerste lid, 
kan verschillend zijn al naar mate het betreft 
den zu iveren bloembollenkweeker, den bloem
bollenkweeker in gemengd trekkersbedrijf of den 
bloembollenkweeker in gemengd bloemisterij
bedrijf. ' ' ; 

IV. artikel 3 wordt gelezen a ls volgt : 
,, 1. De vergunning word t uitsluitend ver

leend aan een aangeslotene, die voldaan heeft 
aan de volgende vereischten: 

a. dat hij aan de Centrale heeft betaald ten 
behoeve van het Fonds een door Onzen Minister 
vast te stellen bedrag per door hem t e bepalen 
oppervlakte-eenheid, over de oppervlakte, 
welke mag worden beteeld, welk bedrag ver
schillende ka n zijn voor verschillende soorten, 
dan wel terzake dier betaling met en t en genoege 
der Centrale een regeling heeft getroffen ; 

b. dat hij zich heeft verplicht met telers, 
exporteurs en handelaren van bloembollen en 
met bloernkweekers, welke bloembollen als 
grondstof voor hun t rekkersbedrijf bezigen, 
voorzoover deze als georganiseerde zijn aan
gesloten bij de Centrale een overeenkomst te 
zullen aangaan tot het verleenen van een 
korting op de verkoopnota 's tot een door Onzen 
Minister vast te stellen percentage van den prijs, 
bedoeld in a rtikel 9, lid 1, onder b, van dit 
besluit, voorzoover betreft bloembollen, welke 
voldoen aan door Onzen Minister ingevolge 
artikel 9, lid 1, onder b, van dit besluit vast te 
stellen exportvereischten ; 

c. dat hij heeft betaald zijn achterstallige 
schulden aan de Centrale terzake van het telen 
van bloembollen dan wel terzake dier betal i11g 
met en ten genoege der Cent rale een regeling 
heeft getroffen. 

2. Tot de in het vorig lid bedoelde groep 
wordt door de Centrale toegelaten degene, die 
in het t eelt jaar 1932/1933 bloembollen teelde 
en kan worden toegelaten degene, die aan di t 
vereischte niet voldoet." ; 

V. artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
,,De vergunning geldt uit sluitend : 
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a. Voor den duur van een kalenderjaar met 
uitzondering van den tij d gedurende welken 
de persoon , vermeld in het bewijs der vergun
ning, niet voldoet aan de vereischten voor het 
uitreiken der vergunning gesteld, nadat hij 
in gebreke is gesteld; 

b. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewij s der vergunning ; 

c. voor het perceel of de perceelen gronds, 
vermeld in het bewijs der vergunning of in 
eenig ander door of vanwege Onzen Minister 
uitgereikt bewijsstuk, op grond van door de 
Centrale ingevolge door Onzen Minister te 
stellen regelen goedgekeurde opgave van den 
aangeslotene ; 

d. voor de soor ten vermeld in het bewijs der 
vergunning.' ' ; 

VI. artikel 5 wordt gelezen a ls volgt : 
"1. De vergunning moet inhouden de 

oppervlakte, welke door den in de vergunning 
genoemden persoon mag worden beteeld , 
berekend naar : 

A. ten aanzien van den zuiveren bloem
bollenkweeker: een door Onzen Minister vast 
te st ellen percentage van de oppervlakte gronds, 
welke hij op 31 Juli 1935 ingevolge de toen 
geldende wettelijke voor3chriften met onder 
scheidenlijk bollen van hyacinthen, bollen van 
tulpen en bollen van narcissen mocht betelen; 

B. ten aanzien van den bloembollenkweeker 
in gemengd trekkersbedrijf, dan wel ten aanzien 
van den bloembollenkweeker in gemengd 
bloemisterijbedrijf : een door Onzen Minister 
vast te stellen pe ,·centage van de oppervlakte 
gronds, waarop hij in het teelt jaar 1932/ 1933 
onderscheidenlijk bollen van hyacinthen, bollen 
van tulpen en bollen van narcissen t eelde ; 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste lid, 
kan verschillend zij n voor verschillende soorten, 
alsmede naar gelang het betreft den zuiveren 
bloembollenkweeker, den bloembollenkweeker 
in gemengd trekkersbedrijf of den bloembollen
kweeker in gemengd bloemisterij bedrijf." ; 

VIL artikel 6 wordt gelezen als volgt : 
" 1. In afwijking van het bepaalde in het 

voorgaande a r tikel kan door of vanwege Onzen 
Minister voor dengene, die is toegelaten tot 
de groep telers van bloembollen en die in het 
teelt jaar 1932/1933 niet bloembollen t eelde, 
de oppervlakte gronds worden vastgesteld, 
welke door den toegelatene mag worden beteeld 
met de onderscheiden door of vanwege Onzen 
Minister aan te wijzen soorten. 

2. In ahvijking van het bepaalde in artikel 5 
van dit besluit kan door of vanwege Onzen 
Minister in de daarvoor in aanmerking komende 
gevallen of groepen van gevallen vergunning 
worden verleend tot het betelen van een opper
vlakte, berekend naar een hooger percentage, 
als in genoemd artikel bedoeld. 

3. Bij· toepassing van het in de twee vorige 
leden van dit a rtikel bepaalde kunnen aan den 
betrokkene, onder goedkeuring van Onzen 
Minister , voorwaarden worden gesteld, welke 
voorwaarden mede kunnen inhouden het betalen 
van een door hem te bepalen geldsom aan de 
Centrale ten behoeve van het Fonds.'' ; 

VIII. in a r t ikel 7 vervalt de komma na het 
woord: ,,Minister" alsmede de komma na het 
woord: ,,Advies", alsmede de komma na het 
jaartal "1933 ", terwijl tevens vervallen de 
woorden : ,,gehoord de Commi sie van Advies , 
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bedoeld in artikel 3 van het Crisis-Organisatie
besluit 1935" ; 

IX. artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
"Volgens door Onzen l\finister nader te stellen 

regelen en onder door hem te bepalen voor
waarden kan : 

1. de vergunning geheel of gedeeltelijk 
worden overgeschreven op een of meer andere 
perceelen dan waarvoor de vergunning geldt ; 

2. de vergunning geheel of gedeeltelijk 
worden overgedragen op naam van een anderen 
aangeslotene.' ' ; 

X. artikel 9 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Het is den georganiseerden verboden 

bloembollen te verhandelen, tenzij : 
a. ten aanzien van groen te verhandelen 

bloembollen door de georganiseerden een bewijs 
is verkregen van een door Onzen Minister aan 
te wijzen rechtspersoonlijkheid bezittende 
instelling, dat voldaan is aan de voorwaarden 
door deze instelling terzake van het groen 
verhandelen van bloembollen gesteld ; 

b. . ten aanzien van andere dan groen te ver
handelen bloembollen, deze hetzij niet voldoen 
aan de door Onzen Minister t e stellen export
vereischten, hetzij worden verhandeld te~en of 
boven een door hem vast te stellen priJS per 
eenheid. 

2. De exportvereischten en de prijs, bedoeld 
in het vorig lid, sub b, kunnen verschillend zijn 
voor verschillende oogstjaren alsmede voor 
verschillende soorten." ; 

B. te bepalen : 
dit beslui t treedt in werking met ingang van 

den tweeden dag na dien der afkondiging. 
Onze Minister van Landbouw en Visscherij 

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

's -Gravcnhage, den 28sten Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 5 F ebruari 1936.) 

s. 744. 

22 F ebruari 1936. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 op waddenzeeharing. 

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

Landbouw en Visscherij van 24 Januari 1936, 
no. 1602, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisi wet 1933 en op het Crisis-Organisatie
besluit 1933 ; 

Gehoord d e Centrale Commissie , genoemd jn 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 24 Januari 1936, n°. 603); 

Geboord den Raad van State (advies van 
4 Februari 1936, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Februari 1936, 
n°. 2643, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino-
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logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder : 

"crisis-organisatie'' : een door Onzen Minister 
aan te wijzen crisis-organisatie; 

" Waddenzee": de wateren, genoemd in 
artikel 1, lid 1 en lid 2, van het Waddenzee
visscherijreglement 1932 (Staatsblad n°. 316) ; 

"waddenzeeharing": de haring, welke in de 
Waddenzee is bemachtigd; 

" waddenzeeharingvisscher" : een ieder, die 
met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde 
als georganiseerde is aangesloten bij de crisis
organisatie en als zoodanig is toegelaten tot de 
groep "waddenzeeharingvisschers '' ; 

"waddenzeeharinghandelaar" : een ieder, die 
als georganiseerde is aangesloten bij de crisis
organisatie en als zoodanig is toegelaten tot de 
groep " waddenzeeharinghandelaars' '. 

2. 1. Het aanvoeren van waddenzeeharing 
is slechts toegestaan aan waddenzeeharing
v isschers en in de aanvoerplaatsen Harlingen, 
Den Helder, Den Oever (gemeente Wieringen) 
en W onseradeel. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel is het aanvoeren van wadden
zeeharing slechts toegestaan met vaartuigen, 
welke in eigendom toebehooren aan of ter be
schikking staan van waddenzeeharingvisschers 
en ten aanzien waar van door de crisis-organisatie 
een uitvaarcert ificaat is verstrekt. 

3. Het ni tvaarcert ificaat, genoemd in het 
tweede lid van dit ar t ikel, wordt niet verstrekt, 
dan nadat de aanvrager ten genoegen van de 
crisis-organisatie heeft aangetoond, dat het 
uitvaarcertificaat wordt aangevraagd ten aan
zien van een vaartuig, hetwelk vóór 1 J·anuari 
1936 hem. reeds in eigendom toebehoorde of ter 
beschikking stond en waarmede het v isschen op 
en het aanvoeren van waddenzeeharing in het 
jaar 1935 daadwerkelijk is uitgeoefend, of ten 
aanzien van een vaartuig , dat dient t er ver
vanging van een vaartuig als hiervoor genoemd. 

4. Het uitvaarcertificaat , genoemd in het 
tweede lid van dit artikel, wordt eveneens 
verstrekt ten aanzien van door Onzen Minister 
aan te wijzen vaartuigen, welke niet behooren 
tot de vaartuigen, genoemd in het derde lid 
van dit artikel. 

3. Door de crisis -organisatie kunnen in de 
groep "waddenzeeharingvisschers" slechts wor
den toegelaten degenen, die in het jaar 1935 
het visschen op haring in de Waddenzee daad
werkelijk hebben uitgeoefend of hiertoe door 
Onzen Minister zijn toegelaten. 

4. l. H et afleveren van waddenzeeharing 
door waddenzeeharingvisschers is slechts toe
gestaan onder de volgende voorwaarden : 

a. dat de aflevering geschiedt voor of boven 
door Onzen Minister vast te stellen minimum
prijzen, welke prijzen verschillend kunnen 
worden vastgesteld voor verschille nde soorten 
en voor verschillende tijden des jaars; 

b. dat de wacj.denzeeharing, welke wordt 
afgeleverd, is verkocht over den afslag in een 
der in artikel 2 genoemde aanvoerplaatsen ; 

c. dat de aflevering pla.ats vindt onder con
t róle van een door of vanwege Onzen Minister 
aan te wijzen persoon ; 

d. dat de t er aflevering aangeboden wadden
zeeharing voor menschelijke consumptie ge-
schikt is. · 

2. Waddenzeeharing, welke niet voor men-
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schelijke consumptie geschikt is, alsmede d·e 
waddenzeeharing, welke bij verkoop over den 
afslag niet den minimumprijs, genoemd in het 
onder a bepaalde van het eerste lid van dit 
artikel, opbrengt, moet terstond in eigendom 
worden overgedragen aan de crisisorganisatie 
tegen een door Onzen Minister te bepalen prijs 
of worden vernietigd. 

3, De koopprijs van de waddenzeeharing, 
genoemd in het tweede lid van dit artikel, 
wordt door de crisis-organisatie betaald aan den 
onder c van het eerste lid van dit artikel 
genoemden persoon. 

5. 1. Het verhandelen van waddenzee
haring, met uitzondering van het verkoopen 
in het klein aan verbruikers, is slechts toegestaan 
aan waddenzeeharinghandelaars, die in het 
bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister voor een door hem te bepalen tijdvak 
af te geven vergunning: 

2. De houder eener vergunning, als genoemd 
in het eerste lid van dit artikel, is verplicht : 

a. slechts waddenzeeharing van waddenzee
haringvisschers te betrekken, indien bij de 
aflevering de voorwaarden, in artikel 4 gesteld, 
zijn in acht genomen ; 

b. de koopprijs van de door hen betrokken 
waddenzeeharing te betalen aan den in het eerste 
lid van artikel 4 onder c genoemden persoon. 

6. 1. De koopsommen van voor mensche
lijke consumptie geschikte partijen waddenzee
haring, welke hetzij aan de crisisorganisatie in 
eigendom zijn overgedragen, hetzij slechts den 
prijs, genoemd in het onder a bepaalde van het 
eerste lid van artikel 4 hebben opgebracht, 
a lsmede de koopsommen van voor menschelijke 
consumptie geschikte partijen waddenzeeharing, 
welke meer dan den prijs, genoemd in het 
onder a bepaalde van het eerste lid van artikel 4, 
hebben opgebracht voor wat betreft het bedrag, 
dat gelijk is aan den hiervoor genoemden prijs, 
worden door den in het onder c bepaalde van 
het eerste lid van artikel 4 genoemden persoon 
verdeeld onder de waddenzeeharingvisschers, 
die dienzelfden dag waddenzeeharing hebben 
afgeleverd. 

2. De verdeeling , genoemd in het eerste lid 
van dit artikel, geschiedt naar verhouding 
van de door de betrokken waddenzeeharing
visschers aangevoerde hoeveelheden voor men
schelijke consumptie geschikte waddenzee
haring, met dien verstande, dat in de aanvoer
plaatsen Harlingen, Den Oever (gemeente 
Wieringen) en Wonseradeel de gelden, ontvangen 
voor de waddenzeeharing, welke in het morgen
getij is aangevoerd, en de gelden, ontvangen 
voor de waddenzeeharing, welke in het middag
getij is aangevoerd, afzonderlijk zullen worden 
verdeeld . 

3. Onder morgengetij, a ls genoemd in het 
tweede lid van dit artikel, wordt verstaan de 
tijd van O tot 14 uur ; onder middaggetij, als 
genoemd in het tweede lid van dit artikel, 
wordt verstaan de tijd van 14 tot 24 u ur. 

7. Het model van het uitvaarcertificaat , 
genoemd in het tweede lid van artikel 2, en het 
model der vergunning, genoemd in het eerste lid 
van artikel 5, wordt door Onzen Minister vast-
gesteld. · 

8. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Crisis-Waddenzeeharingbesluit 1936' '. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 

168 

van den tweeden dag na dien van zijn afkon
d iging en is geldig tot 1 J anuari 1937. 

Onze Mini ter van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden naar den Raad van 
State. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936 
WILHELMINA. 

De .Mini ter van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D eck ers. 

(Uitgeg. 2 J,foart 1936.) 

s. 745. 

17 Maart 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het Crisis-Mosselbesluit 1934 I en tot toe
passing van de artikelen 9, 10 en 13 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 en het Crisis
Organ isatiebesluit 1933 op mosselen. 

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

Landbouw en Visscherij van 31 J anuari 1936, 
n°. 1885, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 10 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatie
besluit 1933, alsmede op het Crisis-Mosselbesluit 
1934 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 24 Januari 1936, n°. 604); 

Gehoord den Raad van State (advies van. 
25 Februari 1936, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Maart 1936, n°. 4738, 
afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. in te trekken het Crisis-Mosselbesluit 

1934 I, behalve ten aanzien van begane straf
bare feiten ; 

B. te bepalen : 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termi

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

,, mosselen" : alle soorten consumptie-mos-
selen ; 

"crisis-organisa tie": een door Onzen Minister 
aan te wijzen crisis-organisatie ; 

"Verkoopkantoor'': de Stichting Centraal 
Verkoopkantoor van Mosselen, gevestigd te 
Bergen op Zoom ; 

,,mosselvisschers en mosselkweekers " : zij, 
die met inachtneming van het in artikel 2 
bepaalde al georganiseerden zij n aangesloten 
bij de crisis.organisatie en als zoodanig z.ijn 
toegelaten tot de groep "mosselvisschers en 
mosselkweekers' ' ; 

,,mosselzaadvisschers en mosselzaadhande
laren" : zij, die met inachtneming van het in 
artikel 7 bepaalde als georganiseerden zijn aan
gesloten bij de cri sis-organisatie en al zoodanig 
zijn toegelaten tot de groep " mosselzaad
visschers en mosselzaadhandelaren' '. 

2. 1. Het uitzaaien en kweeken van mos
selen, zoomede het visschen op mosselen, is 
slechts toege taan aan mosselvisschers en 
mosselkweekers, die in het bezit zijn van een 
door of vanwege Onzen Minister voor een door 
hem te bepalen tijdvak af t e geven vergunning. 

2. In de groep "mosselvisschers en mossel
kweekers" kunnen door de crisis-organisatie 
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slechts worden toegelaten zij, die in het tijdvak 
van 1 Juni 1934 tot 1 Juni 1935 het bedrijf van 
mosselvisscher en/of mosselkweeker regelmatig 
hebben uitgeoefend, of door Onzen Minister 
als zoodanig zijn toegelaten. 

3. De vergunning, genoemd in het eerste lid 
van dit artikel, wordt slechts uitgereikt, nadat 
de aanvrager zich verbonden heeft niet meer 
of ander mosselzaad te zaaien en niet meer en 
andere mosselen te kweeken dan een hem 
toegestane hoeveelheid en/of van een hem 
toegestane soort. 

3. 1. Het is aan mosselvisschers en mossel
kweekers verboden hun mosselen te verkoopen 
aan anderen dan aan het Verkoopkantoor. 

2. Het Verkoopkantoor is verplicht slechts 
in Nederlandsche wateren gekweekte en/of 
gevischte mosselen in t e koopen en t e ver
koopen. 

3. Mosselvisschers en mosselkweekers, moe
ten de mosselen, a fkomstig van hun perceelen 
of van de publieke visscherij leveren aan het 
Verkoopkantoor met inachtneming van de voor
waarden, vastgesteld door het Verkoopkantoor. 

4. 1. Het vervoeren en uitvoeren van 
eenige partij mosselen is slechts toegestaan aan 
diegenen, die in het bezit zijn van een vanwege 
Onzen :M:inister door het Verkoopkantoor af te 
geven vervoer- en/of ui tvoervergunning. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel ten 
aanzien van het vervoer van mosselen bepaalde 
is niet van toepassing op hen , die op een afstand 
van ten minste 15 K.M. buiten de in het volgend 
lid van dit artikel genoemde gebieden mosselen 
ten verkoop aanbieden, gaan of doen aanbieden. 

3. De gebieden, bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel zijn : 

a. de provincie Zeeland, alsmede het eiland 
Goeree en Overflakkee ; 

b. het niet afgesloten gedeelte van de 
Zuiderzee en de Waddenzee. 

5. 1. Door het Verkoopkantoor wordt bij 
aankoop van mosselen aan den leverenden 
mosselvisscher of mosselkweeker tenminste een 
door Onzen Minister vast te stellen minimum
prijs betaald, welke prijs verschillend kan 
worden vastge teld voor verschillende soorten 
en/of kwaliteiten van mosselen ; 

2. Indien de ter levering aangeboden soort 
of kwaliteit afwijkt van den gestelden eiscb, 
kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel, de betrokken partij worden 
geweigerd of de aankoopprijs worden verlaagd 
tot een door Onzen Minister vastgestelden prijs. 

6. Het vervoeren en uitvoeren van mosselen 
beneden een door Onzen :Minister vast te stellen 
maat, is verboden. 

7. 1. Het visschen op en het verhandelen 
van halfwas-mosselen en mosselzaad, is slechts 
toegestaan aan mosselzaadvisschers en mossel
zaadhandela1·en~ di e in het bezi t zijn van een 
door of vanwege Onzen :Minister voor een door 
hem te bepalen tijdvak af te geven vergunning. 

2. In de groep "mosselzaadvisschers en 
mosselzaadhandelaren' ' kunnen door de crisis
organisatie slechts worden toegelaten zij, die 
eveneens zijn toegelaten tot de groep "mossel
visschers en mosselkweekers", of door Onzen 
Minister als zoodanig zijn toegelaten. 

3. Voor het afgeven eener vergunning, 
genoemd in het eerste lid van dit artikel kunnen 
door Ons voorwaarden worden gesteld. 
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8. Het model der vergunning, genoemd in 
artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 7, lid l , 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald onder
de titel "Crisis-Mosselbesluit 1936". 

10. Dit besluit treedt in werking met ingang· 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 Mei 1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift gezonden aan den Raad van State .. 

's-Gravenhage, den 17den Maar t 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscher-ij,. 

s. 746. 

L. N. D e c k e r s. 
(Uitgeg. 30 Maart 1936. ► 

26 111aart 1936. BE LUIT tot wijzig ing van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1935 L 

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

Landbouw en Visscherij van 28 Februari J 936, 
n°. 4685, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ;' 

Gelet op art ilrnl 10 van het Con umptie
Garnalenbesluit 1935 I ; 

Gehoord de Cent rale Commissie, genoemd in_ 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advie 
van 22 Februari 1936, n°. 618) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
17 Maart 1936, no. 40) ; . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Maart 1936, n°. 7024, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A. in artikel 10 van het Consumptie

Garnalenbeslui t 1935 I wordt in plaats van 
,, 1936" gelezen " 1937" . 

B. dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staat blad zal worden geplaatst en 
in afschrift gezonden aan den Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 26sten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De .Minister van L andbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 30 Jlfaart 1936.) 

s. 747. 

25 .iJiaart 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

Landbouw en Visscherii van 4 Februari 1936, 
n°. 2101, Afdeeling Landbouw-Crisis -Aange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9, 12 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Monopolie
besluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landhouw-Crisiswet 1933 
(adviezen van 24 Januari 1936, nos. 608 en 609, 
en van 25 Januari 1936, n°. 611); 
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Gehoord den Raad van State (advies van 
3 Maart 1936, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Maart 1936, n°. 5511, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 te 

wijz igen in d ier voege, dat: 
A. in artikel l , onder 11°., in stede van 

,,Crisis-Dcnaturatiebesluit 1935'' wordt ge
lezen: ,,Crisis-Denaturatiebesluit 1936"; 

B. in de artikelen 2 en 4 telkenmale na het 
woord "peulvruchten", vervalt het woord 
"benevens' ' en telkenmale na de woorden 
"gelij kende waren" , worden ingevoegd de 
woorden : ,,alsmede spinaziezaad en radijs
zaad'' · 

C.' i; artikel 3 in stede van de woorden 
,,kangzaad, sago" worden gelezen de woorden : 
,,kangzaad, alfalfameel, sago"; 

D. aan artikel 7a wordt toegevoegd oen 
nieuw lid 4, luidende als ,-olgt : 

"4. Onverminderd het bepaalde in de leden 
2 en 3 van d it ar tikel, is de in het vorig lid 
bedoelde Stichting bevoegd het aangaan van 
monopolieovereenkomsten, met betrekking tot 
een bepaald monopolieproduct voor den invoer 
uit, onderscheidenlijk den uitvoer naar een 
bepaald land, onder goedkeuring van Onzen 
Minister, te beperken tot georganiseerden, die 
ten aanzien van het betreffende monopolie
product hun beroep of bedrijf maken van den 
invoer uit, onderscheidenlijk den uitvoer naar 
het betreffende land.'' ; 

E. ar t ikel 9, lid 3, wordt gelezen als volgt : 
,,3. De vergunning zal a lleen worden ver

leend aan hen, die : 
a. als georganiseerden zijn toegelaten bij een 

of meer der door Onzen Minister daartoe aan 
te wijzen Crisis-Organisaties ; 

b. ten behoeve van het fonds aan een dier 
Crisis-Organisaties , als vertegenwoordigsters 
van dat fonds, hebben betaald - of met goed
vinden van die Crisis-Organisaties volgens door 
Onzen Minister te stellen regelen de verplichting 
hebben aangegaan om te betalen - een bedrag, 
hetwelk op door Onzen Minister vast te stellen 
grondslag wordt berekend over de bij de ver
gunning toegewezen oppervlakte, · voorzoover 
d eze overschrijdt een door Onzen Minister te 
bepalen oppervlakte, welke verschillend kan 
zijn naar gelang van de grootte der bij de ver
gunning toegewezen oppervlakte en naar gelang 
van de grondsoort , waarop de aardappelen 
worden geteeld ; 

c. het onder b bedoelde bedrag over het 
vorige jaar hebben betaald. "; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
t reedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zjjn afkondiging. 

Onze Mmister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het S taatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's -Gravenhage, den 25sten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De ~JJ1inister van Landbouw en Visscher-ij, 
L. D ec k ers. 

( Uitgeg. 3 April 1936.) 
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s. 748. 

25 Maart 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Cri is-Akkerbouwgroepenbesluit 1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 4 Februari 1936, 
n°. 2101, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden ; 

Gelet op het Cr isis-Akkerbou wbesluit 1934, 
zooals dit laat telijk is gewijzigd, en op het 
Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 25 Januari 1936, n°. 612); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
25 Februari 1936, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden ~fini ter van 20 Maar t 1936, n°. 4739, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedaevonden en verstaan : 
I . het Cri is-illerbouwgroepenbe luit 1936 

te wijzigen in dier voege, dat: 
A. in artikel 2 aan het einde van het bepaal

de onder 1 de punt wordt vervangen door een 
punt-komma en aan dit ar tikel worden toege
voegd twee nieuwe bepalingen onder m en n, 
luidende als volgt : 

"m. voor zoover betreft den invoer van 
spinaziezaad en radijszaad : de groep van 
importeurs van spinaziezaad en radijszaad ; 

n . voor zoover betreft den uitvoer van 
spinaziezaad en radij szaad : de groep van 
exporteurs van spinaziezaad en radijszaad.'' ; 

B. in artikel 3 aan het einde van het 
bepaalde onder 1 de punt wordt vervangen 
door een punt-komma en aan dit artikel worden 
toegevoegd twee nieuwe bepalingen onder m 
en n, luidende als volgt : 

"m. voor zoover betreft de groep van 
importeurs van spinaziezaad en radijszaad : 
het invoeren in Nederland van spinaziezaad en 
radijszaad; 

n. voor zoover betreft de gr oep van expor
teurs van spinaziezaad en radij zaad : het uit
voeren uit Nederland van spinaziezaad en 
radij szaad." ; 

C. in artikel 3, onder b, in stede van de 
woorden" brouwmout, bestemd voor verwerking 
tot bier, en" worden gelezen de woorden: 
,,brouwmout voor bier bereidingsdoeleinden en" ; 

II. te bepalen , dat dit besluit in werking 
t reedt met ingang van den tweeden dag na dien 
van zijn afkondiging. 

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

's -Graveuhage, den 25sten Maar t 1936. 
WILHE LMINA. 

De Minister van L andboiiw en Visscherij , 
L . N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 3 April 1936.) 

s. 749. 

27 Maart 1936. BE SLUIT tot wijziging van 
het Bloembollensaneeringsplan 1935 
(E xpor t). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Landbouw en Visscherij van den 4den Februari 
1936, n°. 1881, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op het Bloembollensaneeringsplan 1935 
(Export); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
ar t ikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 24sten Januari 1936, n°. 601); 

Gehoord den Raad van State (advies van den 
25 Februari 1936, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Landbouw en Visscherij van den 25 Maart 
1936, n°. 4740, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. Het Bloembollensaneeringsplan 1935 

(Export) te wijzigen als volgt: 
I. artikel 1, onder 2°., wordt gelezen als 

volgt: 
Centrale' ' : een door Onzen Minister aan 

te '\rijzen Crisis-Organisatie;'' ; 
II. artikel 1, onder 4°., wordt gelezen als 

volgt: . . 
,, ,,Stichting'': een door ()nzen M1mster aan 

te wijzen rechtspersoonhJkheid bezittende 
instelling, waarvan de statuten door hem zijn 
goedgeken rd." ; . . . . 

III. in de artikelen 2, lid l , en 3, lid 1, 
onder a en b, vervallen de woorden: ,,uit 
oogst 1935'' ; 

IV. in artikel 2, l id 1, worden de woorden: 
" hetzij door Onzen Minister, hetzij d?,or de 
Centrale'' vervangen door : ,,door haar ; 

V. artikel 2, lid 2, wordt gelezen als volgt : 
" Tot de in het vorig lid bedoelde groep wordt 

d oor de Centrale toegelaten degene, die m het 
j aar 1934 de export van bloembollen heeft uit
geoefend en kan door haar worden toegelaten 
degene, d ie aan dit vereischte n iet voldoet. '' ; 

VI. in artikel 3, lid 2, wordt de punt ver
vangen door een punt-komma, terwijl wordt 
toegevoegd: ,,d. naar gelang het bloemboll,~n 
u it oogst 1935, dan wel uit oogst 1936 betreft . ; 

VII. in artikel 4 : 
a. wordt in het eerste lid, onder a. , het 

woord : ,,gevraagd'' vervangen door : ,, verleend, 
behoudens het recht van den betrokken expor 
t eur op restitutie der door hem betaalde heffing 
over de hoeveellieid bloembollen, ten aanzien 
waarvan door hem wordt aangetoond, dat 
export in feite niet plaats vond.'' ; 

b. ven7alt in het t weede lid het onder a. 
bepaalde, terwij\ , de letter: ,,b' ',, word~ v~}·: 
vangen door : ,,a en de let ter : ,,c door . ,,b , 

c. ver valt het vierde lid. 
B. Dit besluit t reedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. . .. 

Onze Min ister van Land bouw en VisschenJ 
is belast met de uitvoering van dit besluit , 
hetwelk in het S taatsblad zal worden geplaat st 
en waarvan afschr ift zal worden toegezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Maart 1936. 

WILHELMINA. 
De .M. inister van L andbouw en V isscherij , 

L . N . D e c k e r s. 
( Uitgeg. 6 April 1936. ) 
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s. 750. 

6 A pril 1936. BESLUIT tot toepass ing van 
ar t ikel 11 der Landbouw-Crisiswet 1933 
op koffie. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw en Visscherij en van F inanciën van 
den 23 Maart 1936, n°. 7290, Afdeeling Land
bouw-Crisis -Aangelegenheden, en van den 
23 Maart 1936, n°. 153, afdeeling Invoerrechten; 

Gelet op artikel 11 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en het Koninklijk Besluit van den 
7 April 1936, n°. 18 ; 

Gehoord de Centrale Com missie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 20 Maart 1936 n°. 642); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 31 Maart 1936 n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
voornoemd van den 4 April 1936, n°. 8541, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
en van den 4 April 1936, n°. La. A., afdeeling 
Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Ar t. 1. Dit besluit verstaat onder : 
,,wet" : de Landbouw-Crisiswet 1933; 
"Onze Minister": Onzen_ met de zaken van 

den Landbouw belasten Mmister; 
het Fonds": het Landbouw-Cris isfonds, 

bedoeld in artikel 2 van de wet ; 
koffie'' : natuurlijke koffie, koffie-extracten 

en'li:offie-essences, zoomede door Onzen Minister 
van F inanciën aan te wij zen andere producten, 
waarin koffie is ver werkt; 

"natuurlijke koffie'' : natuurlijke koffie, al d:1n 
niet ontdaan van de hoornschil , al dan met 
gebrand, al dan niet vermengd met koffie
surrogaten of andere vreemde zelfstan<iigheden, 
terwij l daaronder mede begrepen z1Jn afval
producten, residu 's en resten van natuurlijke 
koffie, voorzoover deze nog als koffie kunnen 
worden gebezigd; 

"extractgehalt e'' : het ~e~ inachtneming ".,:m 
hieromtrent door Onzen Mim ster van Fmancien 
te ge..;.en voorschr iften, volgens de ond_er
zoekingsmethoden, welke voor de toepassmg 
van de Warenwet 1935 (Staatsblad n°. 793) 
gelden, bepaalde gewichtspercentage van a~e 
in koffie-extracten en koffie-essences aanwezig 
bevonden, al of niet van natuurlijke koffie 
afkomstige, extractstoffen, met uitzondering 
van suiker . · 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
met ingang van den dag van het in werking 
treden van dit besluit en eindigende op 31 De
cember 1936 is de invoer van koffie slechts toe
gestaan na betaling, bij het in het vrije verkeer 
brengen van die koffie, van een door Onzen 
Minister telkens voor een door hem te bepalen 
tijdvak vast t e stellen bedrag per door hem 
daarbij t e noemen eenheid, welk bedrag ver
schillend kan zijn naar gelang van de ve rschil
lende bewerkingen en verwerkingen, welke de 
koffie heeft ondergaan . 

2. Voor de toepassing van het in bet voor 
gaande lid bepaalde wordt ongebrande koffie, 
welke minder dan 6 percen t water bevat, als 
gebrande koffie aangemerkt. 

3. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
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voor de berekening van de heffing nadere voor
schriften te geven. 

3. 1. De wettelijke bepalingen en daarop 
gegronde voorschriften omtrent heffing, vriJ
stelling en teruggaaf van invoerrechten zijn 
van overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot koffie, als ware de heffing volgens dit besluit 
als een invoerrecht opgenomen in het bij de 
Tariefwet 1934 behoorende tarief naast de 
overigens volgens dat tarief verschuldigde 
invoerrechten. Voor de betaling kan ook op 
gelijken voet als voor de invoerrechten zeker
heid gevorderd worden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 2 en 5 is het invoeren, vervoeren, doen 
vervoeren, voorhanden of in voorraad hebben 
van koffie ( doorvoer en entreposeering hier
onder begrepen) slechts toegestaan, mits zulks 
geschiedt met inachtneming van de bepalingen 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) en van de te dezer zake 
ingevolge artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), artikel 1 der wet van 
28 December 1879 (Staatsblad n°. 250), artikel 1 
der wet van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°. 318) en 
artikel 52, eerste lid, letter i der Luchtvaartwet 
gegeven voorschriften, alsof koffie bij het in 
het eer te lid bedoelde tarief aan invoerrecht 
is onderworpen tot een gelijk bedrag als de 
volgens dit beslwt va tgestelde heffing. 

4. 1. De inning en teruggaaf van de volgens 
dit besluit te heffen bedragen geschieden door 
de ontvangers der invoerrechten als vertegen
woordigers van het Fonds en ten behoeve 
hiervan. 

2. De saldi worden volgens door Onzen 
Minister van Financiën te stellen regelen met 
het Fonds verrekend. 

5. 1. Het in voorraad of voorhanden 
hebben van ongebrande koffie in fictief entrepot 
en het vervoeren, doen vervoeren, voorhanden 
of in voorraad hebben ook buiten een fictief 
entrepot van ongebrande koffie, voor zoover 
deze dan nog vergezeld is van een document 
tot uitslag uit fictief entrepot anders clan met 
bestemming ten invoer in het vrije verkeer, 
een bewijs als vermeld is in artikel 98, vierde lid, 
van voornoemde Algemeene wet daaronder 
begrepen, is slechts toegestaan, indien de koffie 
niet meer steenen of andere vreemde bestand
deelen. en niet meer water bevat dan bij den 
inslag in het entrepot daarin aanwezig waren, of, 
indien het gehalte aan vreemde bestanddeelen of 
het watergehalte bij den inslag niet is op
genomen, dan bij partijen koffie van dezelfde 
soort en herkomst onder normale omstandig
heden kan voorkomen. Een stijging met niet 
meer dan 5 percent van het bij den inslag 
bepaalde watergehalte blijft buiten aan
merking. 

2. Onverminderd het in artikel 9, lid 3 der 
wet bepaalde is Onze Minister van Financiën 
bevoegd voor de toepassing van de in het eerste 
lid van dit artikel vervatte bepalingen noodige 
voorschriften vast te stellen. Het is verboden 
ongebrande koffie tezamen met steenen, koffie
surrogaten en andere stoffen, geschikt om met 
ongebrande koffie te worden vermengd, in een 
fictief entrepot in voorraad te hebben, tenzij 
met een door Onzen Mini ter van Financiën 
te verleenen vergunning. Deze vergunning 
wordt slechts verleend onder zoodanige voor-
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waarden, dat bij nakoming hiervan naar het 
oordeel van voornoemden Minister de noodige 
waarborgen tegen vermenging van een en ander 
worden verkregen. Bij bevinding, dat de ge
stelde voorwaarden niet zijn nagelrnmen of dat 
toch vermenging heeft plaats gehad, wordt de 
vergunning geacht niet te zijn verleend. 

6. 1. Indien van een als ongebrande koffie 
ten invoer aangegeven of in entrepot opgeslagen 
partij het gehalte aan vreemde bestanddeelen 
of het watergehalte ambtelijk wordt opge
nomen, zal het bevonden gehalte aan den 
aangever of den entrepositaris worden mede
gedeeld. Voor de wijze van vaststelling van dit 
gehalte kunnen door Onzen Minister van 

' Financiën voorschriften worden gegeven. 
2. Indien de belanghebbende zich niet kan 

vereenigen met een overeenkomstig het vorig lid 
bepaald gehalte, kan hij binnen acht dagen 
nadat hem de ambtelijke bevinding is mede
gedeeld, een bezwaarschrift indienen bij den 
inspecteur der invoerrechten en accijnzen in 
wiens dienstkring de aangifte is gedaan of het 
entrepot is gevestigd . 

3. Het ge chil wordt alsdan beslist door 
deskundigen, te benoemen op den voet van 
artikel 151 van meergenoemde Algemeene wet, 
met dien verstande, dat voor den aldaar be
doelden directeur de in het vorig lid vermelde 
inspecteur in de plaats treedt. 

4. De ko ten van het onderzoek komen ten 
laate van belanghebbende, indien de beslissing 
van de deskundigen voor hem niet voordeeliger 
is, dan die waartegen hij is opgekomen. 

7. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den titel "Crisis-Koffiebesluit 
1936 I'' treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze :Ministers van Landbouw en Visscherij 
en van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Apri l 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. De c k e r s. 

s. 751. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 14 April 1936.) 

15 April 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Crisis-Boomkweekerijbesl uit H/35. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen .J)1inister Yan 

Landbouw en Visscherij van den 4den :Haart 
1936, n°. 4684, Afdeeling Lanclbouw-CriEis
Aaugelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 Yan de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933, 
het C1·isis-Monopoliebesluit 1933 en het Crisis
Boomkweekerijbesluit 1935; 

Gehoord de Centrale Commis ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 22sten Februar i 1936, n°. 
619); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 17clen Maart 1936, 11°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen l\Iini~ter 
, van Landbouw en Visscherij van 8 April 1936, 
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n°. 7111, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Boomkweekerijbeslui t 1935 te 

wijzigen in dier voege, dat: 
I. ar t ikel 1, 1 ° wordt gelezen als volgt: 
,,producten van de boomkweekerij": ,,w in

terharde houtgewassen, die in hun geheel, in 
levenden staat, al dan n iet in pot of kuip, al 
dan niet in winterrust, doch n iet in trek- of 
koelruimten vervroegd of verl aat, worden ge-
leverd ·" · ' 

II . 'artikel 4, lid 1, onder b., wordt gelezen 
als volgt: 

,,aan de Centrale, ten behoeve van het fonds, 
heeft betaald de door Onzen Minister vast te 
stellen bedragen per door hem te bepalen op
pervlakte-eenheid over: 

1. de oppervlakte, vermeld in het bewijs 
der vergunning; 

2. de oppervlakte, door den aangeslotene in 
het kalenderjaar 1935 beteeld met producten 
van de boomkweekerij , onder aftrek van de 
oppervlakte door hem in dat jaar beteeld met 
door Onzen Minister aan te wijzen soorten, 
variëteiten en kwa li teiten dezer producten, 

dan wel met en ten genoegen der Centrale 
ten aanzien dier betaling een regeling heeft 
getroffen."; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
trnedt met ingang van· den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 15den April 1936. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 21 April 1936.) 

s. 752. 

28 April 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Waddenzee-haringbesluit 1936. 

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

Landbouw en Vis cherij van 26 Maart 1936, 
n°. 7561, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op de artikelen 2 en 6 van het 
Crisis-Waddenzeeharingbesluit 1936 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
a rtikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 20 Maart 1936, n°. 638); 

Gehoord den Raad van State ( advies van 
16 April 1936, n°. 33); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 23 April 1936, n°. 
10731, Afcleeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. In artikel 2, l id 1, van het Crisis-Wad

denzeeharingbesluit 1936 wordt vóór het woord 
"Wonseradeel" het woord "en" vervangen 
door een komma, wordt achter het, woord 
"Wonseradeel" de punt vervangen door een 
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komma en worden toegevoegd de woorden 
" Zoutkamp (gemeente Ulrum) en andere door 
Ons aan te wijzen aanvoerplaatsen." 

B . In artikel 6, lid 2, van het Crisis-Wad
denzeeharingbesluit 1936 wordt vóór het woord 
"Wonseradeel" het woord "en" vervangen 
door een komma en worden tusschen de woor
den "Wonseradeel" en "de gelden" ingev<>egd 
de woorden " Zoutkamp (gemeente U lrum) en 
de andere door Ons aan te wijzen aanvoer
plaatsen" . 

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

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift gezonden naar den 
Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten April 1936. 
WILHELM! -A. 

De Minister van Landbouw en Vissche1-ij, 
L. N. D e c k e r s. 

{Uitgeg. 6 Mei 1936.) 

s. 753. 

1 M ei 1936. BESLPIT tot toepass ing van de 
artikelen 9, 13 en 14 der Landbouw-Crisis
wet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
haring. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen !linister van 

Landbouw en Visscherij van 26 Maart 1936, 
n°. 7565, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van 20 Maart 1936, n°. 6~5) ; 

Gehoord den Raad van State {advies van 16 
April n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1936, n°. 
10732, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedge\'onden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. Dit besluit neemt over de termino

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

,,crisis-organisatie" : een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisatie; 

,,reeders" reeders van haringdrij fn43tvisschers
vaartuigen, di e a ls georganiseerden zijn aan
gesloten bij de crïsis-organisatie en als wo
danig zijn toegelaten in de gr-oep "reeders van 
haringdrijfnetvisschersvaartuigen''. 

2. 1. De aanvoer van pekel- en steurharing 
in Nederland is met inachtneming van het in 
de volgende leden van dit artikel bepaalde 
slechts toegestaan aan reeders en met schepen, 
welke aan hen in eigendom toebehooren of ter 
beschikking staan en welke ter haringvangst 
zijn uitgevaren tot een door Onzen Minister te 
bepalen aantal, op door dezen te bepalen tijd-
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stippen, met een vleet van een eveneens door 
dezen te bepalen speerreeplengte, welke ver
schillend kan worden bepaald voor de verschil
lende hiervoren bedoelde t ijrlstippen, met dien 
verstande, dat tusschen twee opeen vol gen de 
re izen van elk schip, dat ter har ingvangst ui t 
vaart, telkens een door Onzen M inister te be
palen tijdsruimte moet zijn verloopen. 

2. De aanvoer van pekel - en steurhar ing in 
Nedei-land met schepen a ls genoemd in het 
eerste 1 id van dit artikel, is slechts toegestaan 
voor het t ijdvak, aanvangende 11 Mei 19 36 en 
ei ndi gende op een nader door Ons te bepalen 
t ijdstip . 

3. Onverminderd het bepaalde ir. de vori ge 
leden van dit artikel kan door Ons worden 
bepaald , dat de aanvoer van pekel- en steur
haring slechts is toegestaan tot een door Onzen 
Mi niste r voor iederen reeder te bepal en hoe
veelhe id, welke hoeveelhe id verschillend kan 
worden vastgesteld naar gelang van het aantal 
en de soort der schepen, welke deze in de 
vaart brengt. 

3. Onverminderd het bepaalde in art ikel 2 
ka n door Ons worden bepaald. dat de aanvoe r 
van pekel- en steurharing in N ecledand slechts 
is toegestaan met dezelfde schepen, aan boord 
waarvan deze haring is verwerkt, en tegen 
betali ng ten behoeve van het F onds aan de 
Crisis-Organisatie als vertegenwoordigste r van 
het Fonds van een door Onzen Ministe r te 
bepalen bedrag. 

4. 1. H et in het eerste I id van artikel 2 
genoemde aantal schepen, dat op door Onzen 
Minister te bepalen t ijdstippen ter har ing
vangst mag uitvaren, wot·dt, onder goedkeu-
r ing van Onzen Ministe ,·, voor elk de r tijd 
stippen onder de reeders door de cr isis-orga
nisatie verdeeld. 

2. Door de crisis-organisatie wordt aan de 
reeders een certificaat verstrekt, waarin voor 
ieder hunner schepen de datum, waarop dit 
mag uitvaren , benevens de speerreepl engte 
van de vleet, welke te r haringvangst mag 
worden meegenomen, is vermeld. 

3. De reeders, aan wie een certificaat, a ls 
genoemd in het vorig li d van di t artikel is 
verstrekt, zijn verplicht de aan boord van hun 
schepen tot pekel- en steurharing verwerkte 
haring in N ederland aan te voeren. 

4. Het model van het certif icaat, genoemd 
in het vorig l id van dit a rtikel, wordt door 
Onzen M inister vastgesteld. 

5. 1. H et kaken en het gebruiken van zout 
ter verduurzaming van all e soorten haring in 
ve rsch en, gekoe lden of bevroren toestand is 
verboden. 

2. H et bepaalde in het vorig lid van di t 
artikel v indt geen toepass ing, indien het ge
bruiken van zout geschiedt aan boord van 
haringsdrijfnetvisschersvaartuigen tijdens de 
uitoefening van de haringdrijfnetv isscherij en 
wolang a lle gevangen haring zich nog aan 
boord bevindt. 

6 Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den t itel: ,,Crisis-Haringbeslui t 1936". 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 Mei 1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de ui tvoering van di t besl ui t, 
hetwelk .in het Staatsblad zal word"'n geplaatst 
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en in afschr ift gewnden n,iar den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L . De c k ers. 

(lfitgeg. 6 M ei 1936.) 

s. 754. 

l M ei 1936. BESLUIT tot wij ziging van arti
kel 2 van het Bloembollensaneer ingsplan 
1934 (Invoermonopolie). 

Wij WIT, HELMINA, enz.: 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Landbouw en Visscherij van den 30 Maart 
1936, · A fdeel ing L a ndbouw-Cris is-Aangelegen
heden, n° . 7564; 

Gelet op a rtikel 12 der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Cr is is-Organisatiebesluit 1933, het 
Cris is-Monopoliebesluit 1933 en het Bloembol 
lensaneeringsplan 1934 (Invoermonopol ie): 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a rtikel 27 van de Landbouw-Cris iswet 19:rn 
(advies van den 20 M aart 1936, n°. 631) ; 

Gehoord den R aad van Sta te (a dvies van 
den 7 Apri l 1936, n°. 52) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28 April 1936, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
n° 9958 · 

· H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
I. in artikel 2 van het Bloemboll ensanee-

ringsplan 1934 (Invoermonopolie) wordt 
,, 1936" vervangen door ,,1937"; 

II. di t besluit treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na dien va n zijn afkon
di g ing. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de u itvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gewnden 
aan den R aad van Sta te . 

' s-Gravenhage, den l sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Landbouw en Visscher-ij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg . 19 M ei 1936. ) 

s. 780. 

31 Januari 1936. BESLUIT ter u itvoer ing 
van a rtikel 1, derde I id, der J ach twet 1923. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onze n J\1ini ster van 

L andbouw en Visscherij van 28 J a nuar i 1936, 
Directie van den L andbouw, Afd. Ila., n°. 
744· 

G~zien artikel 1, derde lid, der J ach twet 
1923; 

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

te behooren tot het wild in het gehee le Rijk , 
met uitwnder ing van de navolgende gebieden, 
te weten de gemeenten Egm.ond-B innen en 
Egmond aan Zee. 

2. Dit beslui t wordt herzien vóór 1 Maart 
1937. 

3. Door dit Besluit vervalt Ons besluit van 
11 F ebruari 1935 (Staat.sblad n ° . 45 ) , ter u it-
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voering van artikel 1, derde lid , der Jachtwet 
1923, met uitwndering van artikel 3 van 
laatstgenoemd Beslui t . 
. Onze Minister va~ Landbouw en Visscherij 
1s belast met de uitvoering van dit Beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 31sten J anuari 1936. 
WILHETJMIN A. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitg eg. 18 Februari 1936.) 

s. 781. 

25 Maart 1936. BESLUIT houdende bevoeo-d. 
verklaring van instel! i~gen om certifi caten 
u i.t te reiken als bedoeld in artikel 4 van 
het Koninklijk besluit van 15 MaHrt 1934 
(Staatsbla.d. n°, 107) tot toepassing van 
artikel 8 der Landbouwui tvoerwet 192.9 
met betrekking tot andere dan gepasteu
riseerde en gesterili~eerde melk en room, 
alsmede tot ondermelk en karnemelk. 

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

Landbouw en Visscherij van 19 Maart 1936 
Direct_ie van ~en Landbouw, n°. 3533, Afd. V; ' 

Gezien artikel 5 van het Koninklijk besluit 
van 15 Maart 1934 (Staatsblad n°. 107) tot toe
passing van artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 
1929 met betrekking tot andere dan gepasteuri
seerde en gesteriliseerde melk en room, alsmede 
tot ondermelk en karnemelk ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van het tijdstip, bedoeld in artikel 

25 van Ons bovengenoemd besluit, bevoe<Yd te 
verklaren met betrekking tot andere da; ge
pasteuriseerde en gesteriliseerde melk en room, 
alsmede tot ondermelk en karnemelk, in ver
band met contróle certificaten uit te reiken als 
bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit van 
15 Maart 1934 (Staatsblad no, 107): 

a, op den voet van het bepaalde in artikel 
5 onder a van dat besluit de Vereeniging Het 
Contrólestation voor Melkproducten (C. v.'M.)" 
te 's-Gravenhage ; 

b. op den voet van het bepaalde in artikel 5 
01:der b _van dat besluit de Vereeniging "Con
trolestat10n voor Zuivelproducten te Leiden 
(C.Z.L.)" te Leiden. 
, Onze Minister :van Landbouw_ en Visscherij 
1s belast met de mtvoermg van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer, 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. De c k ers. 

( Uitgeg . 3 April 1936.) 

s. 782. 

25 Maart 1~~6 . . BESL~IT tot vaststelling 
van het t1Jdst1p van mwerkingtreding van 
het Koninklijk besluit van 15 Maart 1934 
(Staatsblad n°. 107) , tot toepassing van 
artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929 
met betrekking tot andere dan gepasteu
riseerde en gesteriliseerde mei k en room 
alsmede tot ondermelk en karnemelk. ' 

I nwerkingtreding 15 April 1936. 

1936 

s. 840. 

11 F ebruari 1936. BESLUIT tot uitvoering 
van de wet van 26 October 1935 (Staatsblad 
n°. 626) tot regeling van het sanitair toe
zicht op de luchtvaart. 

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

Sociale Zaken en van Waterstaat van 11 No
vember 1935, n°. 1816 H /Dossier 21 Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 19 Nove~ber 1935 
n°. 471, Luchtvaartdienst; ' 

Gelet op de artikelen 2, 9, 11 en 12 der wet 
van 26 October 1935 (Staatsblad no, 626) tot 
regelmg van het sanitair toezicht op de lucht
vaart; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 2~ 
December 1935, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers: 
van Sociale Zaken en van Waterstaat van 14 
Januari 1936, n°. 2074 H /Dossier 21, Afdeeling 
Volksgezondheid, en van 30 Januari 1936 
n°. 472, Luchtvaartdienst; • 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

§ 1. Algemeen. 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan: 
onder "wet": de wet van 26 October 1935 

(Staatsblad n°. 626) tot regeling van het sanitair 
toezicht op de luchtvaart; 

onder "inspecteur" : de geneeskundige in
specteur van _het ambtsgebied, waarin het 
luchtvaartterrem of de gemeente van aankomst 
en (of) vertrek van een luchtvaartuig is gelegen; 

onder " Verdrag'': het Internationaal Sanitair 
yerdrag voor de Luchtvaart, gesloten te 
s-Gravenhage op 12 April 1933 (Staatsblaá 

1934, n°. 168) ; 
onder "luchtvaartuig'': elk toestel dat zich in 

den dampkring kan houden door toedoen van 
den weerstand der lucht en dat bestemd is voor 
het luchtverkeer; 

onder " luchtvaartterrein" : een ingevolge de 
Luchtvaartwet voor het internationale lucht
verkeer aangewezen of daarmede gelijkgesteld 
terrem; 

onder "luchtvaartterrein met gezondheidsdienst'' 
een luchtvaartterrein, dat is ingericht en uitge
rust overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 
van het Verdrag en als zoodanig door Ons is 
aangewezen ; 

onder "anti-amaril-luchtvaartterrein": een 
luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 40 van 
het Verdrag ; 

onder "bemanninp'': ieder persoon, die door 
of vanwege den eigenaar of houder van een 
luchtvaartuig is aangewezen tot het verrichten 
van diensten aan boord daarvan ; 

. onder "lering'': eenig gebied in het buiten- of 
bmnenland als bedoeld in artikel 1, onder V, 
van het Verdrag ; 

onder "waarneming' ' : afzondering der daar
a:tn onderworpen personen in een daartoe ge
eigende rmmte ; 

onder "toezicht" : geneeskundige contróle der 
daaraan onderworpen personen, die, behoudens 
de verphch_ting zich aan het voorgeschreven 
geneesk,und1g onderzoek te onderwerpen, tot 
het VrJJe verkeer worden toegelaten ; 

onder "dag'': een tijdruimte van vier en 
twintig uur; 

onder "bevoegd gezag op het luchtvaartterrein" : 
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den havenmeester of dengene die dezen ver
vangt. 

2. Voor de toepassing der wet wordt het 
incubatietijdperk berekend op : 

zes dagen in geval van pe t ; 
vijf dagen in geval van cholera ; 
zes dagen in geval van gele koorts ; 
twaalf dagen in geval van vlektyphus ; 
veertien dagen in geval van pokken. 

§ 2. Van gevaUen, bedoel.d in artikel 2 der wet. 

3. Een luchtvaartuig, dat ingevolge artikel 2, 
-eerste lid, onder a, 1°. van de wet een gezond
heidsonderzoek zou moeten ondergaan, is 
krachtens het derde lid van dat artikel van dit 
gezondheidsonderzoek vrijgesteld. 

1°. indien het geen andere gemeenschap met 
-den aangeta;;ten kring heeft gehad dan tot : 

a. het ontschepen van reizigers en hun baga
_ge op het luchtvaartterrein ; 

b. het aan boord nemen van reizigers - al 
-of niet voorzien van bagage - die op het lucht
vaartterrein ingescheept wordende, geen ge
meenschap met het overige deel van den aan
getasten kring hebben gehad; 

c. het afgeven en innemen van poststukken ; 
d. het toelaten van personen, die ambtshalve 

.aan boord zijn gekomen ; 
P.. het inladen van goederen, welke niet aan 

besmetting hebben blootgestaan of afdoende 
-ontsmet of gereinigd zijn, of levensmiddelen 
welke geen gevaar voor besmetting opleveren ; 

2°. indien het een anti-amaril luchtvaart
terrein heeft aangedaan uitsluitend om bedrijfs
stoffen en · (of) proviand in te nemen, mits 
-daarvan uit het journaal blijkt. 

§ 3. Van het gezondheidsonderzoek. 

4. Het gezondheidsonderzoek vindt op zoo 
-danige wijze plaats, da t het luchtverkeer zoo 
min mogelijk wordt gestoord. 

5. De vragen, ingevolge het bepaalde in het 
vierde lid van artikel 7 der wet door den inspec
teur of den met het gezondheidsonderzoek be
lasten geneeskundige te doen aan den gezag
voerder van een luchtvaartuig, dat een gezond
heiclsonderzoek moet ondergaan, worden gedaan 
volgens het bij dit besluit behoorende model I. 

6. Indien de gezagvoerder van een luchtvaar
tuig een zieke heeft te ontschepen, moet hij 

,daa rvan, zooveel mogelijk, tijdig vóór de landing 
kennis geven aan het bevoegd gezag op het 

l uchtvaartterrein van aankomst. 

§ 4. Van de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 9 der wet. 

7. 1. Wanneer de gezagvoerder van een 
,luchtvaartuig met bestemming naar het buiten
land, dat een gezondheidsonderzoek moet 
ondergaan, zi()h niet wil onderwerpen aan de in 
-of krachtens de wet gegeven voorschriften en 
wederom wenscht op te stijgen, kan hem worde1i 
toegestaan reizigers te ontschepen en lading en 
poststukken te lossen onder de volgende voor
waarden: 

10. het luchtvaartuig, de bemanning en de 
reizigers blijven afgezonderd ; 

20. de te ontschepen reizigers moeten een 
_geneeskundig onderzoek ondergaan, en moeten 
zich onderwerpen aan maatregelen, welke in dit 
,besluit zijn vastgesteld voor personen, die ten 
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opzichte van het gevaar van overbrenging van 
besmetting geacht moeten worden in dezelfde 
omstandigheden te verkeeren ; 

3°. de te Jo sen goederen worden zoo noodig 
onderworpen aan de bij dit besluit voor over
eenkomstige gevallen vastgestelde maatregelen. 

2. De gezagvoerder mag, mits het luchtvaar 
tuig in afzondering blijft, brandstof, reserve
dee!en, levensmiddelen en water innemen. 

3. Aan de reizigers kan, tegen het storten 
van een waarborgsom voor het betalen der 
kosten, vergund worden zonder oponthoud 
onder geleide door te reizen om het grondgebied 
te verlaten in afzonderlijke voertuigen, vaartui
gen, dan wel luchtvaartuigen ; deze worden na 
gebruik terstond ontsmet of gereinigd, voor zoo
ver zulks naar het oordeel van den inspecteur 
of den met het gezondheidsonderzoek belasten 
geneeskundige noodig is. 

4. Reizigers, die niet bereid zijn zich aan de te 
hunnen aanzien gestelde voorwaarden te onder
werpen, of, in het geval bedoeld in het vorige 
lid, weigeren een waarborgsom te storten, 
worden niet ontscheept. 

5. De kosten , aan de vervulling der in het 
eerste lid van dit artikel aangewezen voorwaar
den verbonden, komen voor rekening van den 
eigenaar of houder van het luchtvaartuig. De 
gezagvoerder stelt, vóór tot ontscheping of 
lossin~ wordt overgegaan, de door den Burge
meester noodi~ geachte zekerheid, dat de gelde
lijke verplichtrngen, voortvloeiende uit de ver
vullin/î der voorwaarden, zullen worden nage-

::~eln het schriftelijk advies, bedoeld in artikel 
10 der wet. 

8. 1. Het schriftelijk advies, da1, hij , die het 
gezondheidsonderzoek doet, aan den Burge
meester geeft, is ingericht volgen8 het bij dit 
besluit! behoorende model II. 

2. I11geval de beslissing van den Burgemees
ter omtrent het gevolg , dat aan het in het vorig 
lid bed~lde advies zal worden gegeven, van dat 
advies afwijkt, doet de Burgemeester hiervan 
terston,d en op de snelste wijze mededeeling 
aan hem, die het gezondheidsonderzoek heeft 
gedaan. 

§ 6. Van de maatregelen, bedoel.d in artikel 11 
der wet. 

A. Bij aankomst. 

Algemeene bepalingen. 

9 . 1. Onverminderd h et bepaalde in h et 
tweede lid van dit artikel mogen luchtvaartui
gen op alle luchtvaartterreinen landen, zelfs als 
zij komf n uit een kring, welke aangetast is door 
een de1 ziekten, in of krachtens artikel 4 der 
wet aangewezen. 

2. ühze Minister van Sociale Zaken kan, zoo 
dikwijls daartoe aanleiding bestaat, voorschrij
ven dail luchtvaartuigen, afkomstig uit bepaalde 
gebieden, uitsluitend mogen landen op daarvoor 
in het bijzonder aangewezen luchtvaartterreinen 
met of zonder gezondheidsdienst. Een besluit, 
als hier bedoeld, zoomede de wijziging of de 
int rekking daarvan, wordt door dien Minister 
zoo sp9edig mogelijk medegedeeld aan Onze 
Ministers van Waterstaat en van Buitenlandsche 
Zaken. 
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3. Op luchtvaartterreinen, welke niet ~ge
lijkertijd _luchtvaartteneine_n met gezondheuls
dienst zJJn, mogen wtshntend genees½unclig 
onderzoek van de bemanning en van de reizigers 
worden ingesteld en zieken worden ontscheept 
en afgezonderd. 

10. 1. Voor zoover ingevolge dit besluit toe
zicht wordt gevorderd kan dit, behc:mdens het 
bepaalde in artikel 18, door waarnemmg worden 
vervangen : . . . 

10. in de omstandigheden, waarm toezicht 
geoordeeld mocht worden niet met voldoende 
doeltreffendheid uitvoerbaar te zijn; 

20. indien de kans op invoer van besmetting 
a ls bijzonder ernstig word~ beschouw_d ; 

30_ indien de persoon, die aan toezicht moet 
worden onderworpen, niet voldoende waar
borgen uit gezondheidsoogpunt biedt. .. 

2. Onder toezicht gestelde personen ziJn on
derworpen aan de voorschriften van artikel 8 
van Ons besluit van den lsten October 1929 
(Staatsblad n°. 448)ter uitvoering van de Besmet
telijke-Ziektewet (Staatsblad 1928, n°. 265). 

Ingeval waarneming wordt toegepast, gelden 
de voorschriften van de artikelen 6 en 7 van dat 
·besluit. 

11. De geneeskunclige hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid zorgt er voor: 

10. dat aan het bevoegde gezag van alle 
luchtvaartterreinen de inlichtingen worden 
verstrekt, welke vervat zijn in de ~pidemiologi
sche kennisgevingen en mededeelingen, welke 
van het Internationaal Gezondheidsbureau 
worden ontvangen ter uitvoering van de bepa
lingen van het Internationaal Sanitair Verdrag 
van 21 Juni 1926 (Staat~blad 1930, n°. 325) en 
welke van dien aard zijn, dat zij invloed zouden 
kunnen hebben op het_ o~ die h~chtvaartterrei
nen uit te oefenen samtair toezicht ; 

20. dat aan het bevoegd gezag van alle lucht
vaartterreinen ten spoeclig~te mededeelmg _wordt 
gedaan van de kringen, die mgevolge artikel 2, 
tweede lid, van de wet als besm.e~ . moet~n 
worden beschouwd, zoomede van WIJzigmgen m 
de vaststelling van die kringen. · 

12. 1. Personen, die bij aankomst op een 
luchtvaartterrein aan toezicht worden onder
worpen, mogen nochtans hun reis voortzetten, 
mits van dit feit wordt kenms gegeven aan het 
bevoegd gezag op de volgende terreinen van 
tusschenlanding en aan dat op de plaats van 
bestemming ; deze kennisgeving wordt gedaan 
door een aanteekening in het journaal en zoo 
noodig tevens door eenig ander middel, waar
borgende, dat de personen op elk der volg~nde 
op hun reisroute gelegen luchtvaartterremen 
onderworpen zullen kunnen worden aan genees
kundig onderzoek. 

2. Aan personen, die bij aankomst op een 
luchtvaartterrein aan waarnemmg worden 
onderworpen~ mag voortzetting van de reis niet 
worden toegestaan dan na afloop van het w~ar
nemingstijdperk, tenzij het met de gezondhei~s
zorg belaste gezag van de plaats van bestemmu:1g 
toestemming geeft tot voortzettmg van de reis. 

3. Aan geen enkelen maatre~el zijn onder
worpen brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, papieren. Dit is eve~eens 
het geval met postpakketten_ en alle zerni~ngen 
per post, mits deze geen v1sch, sch_elpclieren, 
fruit en groenten bevatten, afkomstig mt een 
met cholera besmetten kring. 

L. & S. 1936. 
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13. Bij het vaststellen van de sanitaire maat
regelen, . welke moeten worden. toegepas~ met 
betrekking tot een luchtv!1B'r_tmg, dat wt e~n 
besmetten kring afkomstig 1s, zal zoo rwm 
mogelijk rekening worden gehouden met de 
maatregelen, welke ten aanzien van dat luch_t
vaartuig reeds op een ander luchtvaartterrem 
zijn toegepast, mits daarvan naar behooren aan
teekening is gehouden in het journaal. 

Verdere bepalingen. 

Van maatregelen tegen pest. 

14. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met 
pest besmetten kring, doch aan boord waarvan 
zich geen vastgesteld of verdacht geval van 
pest heeft voorgedaan, worden aan de volgende 
maatregelen onderworpen : 

10. geneeskundig onderzoek van de be-
manning en de reizigers ; . . 

20. ontratting en verdelgmg van msecten, 
voor zoover die maatregelen noodig geoordeeld 
worden en deze nog niet waren toegepast op het 
luchtvaartterrein van vertrek ; 

30_ de bemanning en de reizigers kunnen 
onderworpen worden aan een toezicht van niet 
meer dan zes dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het luchtvaartuig den besmetten kring 
heeft verlaten ; 

40_ de koopwáren, welke ratten of vlooien 
kunnen bevatten, worden gelost onder het nemen 
van de noodige voorzorgen, waarna deze dieren 
worden gedood op de wijze door den gezond
heidsdienst te bepalen. 

15. Luchtvaartuigen aan boord waarvan zich 
een vastgesteld of een verdacht geval van pest 
voordoet worden aan de volgende maatregelen 
onderworpen : 

10. geneeskunclig onderzoek van de beman-
ning en de re!zigers ; .. 

20. iedere zieke wordt onverWIJld ontscheept 
en afgezonderd ; 

30_ alle personen, die met een zie½e in aanra
king zijn geweest en de personen, die door den 
geneeskunclige, met het gezondheidsonderzoek 
belast als verdacht worden beschouwd, kunnen 
onder;vorpen worden a.an een toezicht voor een 
tijdsverloop, dat zes dagen, te rekenen van ~et 
tijdstip van aankomst van het luchtvaartuig, 
niet te boven gaat ; 

40_ de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed 
en alle overige voorwerpen, die, naar het oor
deel van den geneeskundige, met het gezond
heidsonderzoek belast, als besmet worden be
schouwd, worden gezuiverd van insecten en, 
inclien er aanleiding toe is, ontsmet; 

50_ de verdachte gedeelten van het luchtvaar
tuig kunnen gezuiverd worden van insectt:n ; 

60. in buitengewone gevallen kan ontrattmg 
worden toegepast, indien er reden is om de 
aanwezigheid van ratten aan boord te veron
derstellen en hij het vertrek geen ontratting 
heeft plaats gehad. 

Van maatregelen tegen cholera. 

16. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met 
cholera besmetten kring, doch aan boord waar
van zich geen ziektegeval heeft voorgedaan, 
waarbij zich klinische verschijnselen van cholera 
hebben vertoond, worden aan de volgende 
maatregelen onderworpen : 

12 
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1 °. geneeskundig onderzoek van de beman 
ning en de reizigers ; 

2°. de bemanning en de reizigers kunnen 
onderworpen worden aan een toezicht voor een 
tijdruimte van niet meer dan vijf dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het luchtvaartuig 
den besmetten kring heeft verlaten. 

17. Luchtvaartuigen aan boord waarvan 
zich een ziektegeval heeft voorgedaan, waarbij 
zich klinische verschijnselen van cholera hebben 
vertoond, worden aan de volgende maatregelen 
onderworpen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de reizigers ; 

2°. iedere zieke wordt onverwijld ontscheept 
en afgezonderd ; 

3°. de bemanning en de reizigers worden 
onderworpen aan toezich t voor een tijdsverloop, 
dat vijf dagen, te rekenen van het tijdstip van 
aankomst van het luchtvaartuig, niet te boven 
gaat; 

4°. cl.e gebruiksvoorwerpen, het linnengoed 
en alle overige voorwerpen, die, naar het oordeel 
van den geneeskundige . met het gezondheids
,:mderzoek belast, als besmet worden beschouwd, 
worden ontsmet ; 

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, 
waarin de zieken verblijf hebben gehouden of 
die vermoed worden besmet te zijn, worden 
ontsmet; 

6°. wanneer het drinkwater aan boord als 
verdacht wordt beschouwd, wordt het ontsmet, 
zoo mogelijk geloosd, en, na ontsmetting van de 
waterbergplaat , vervangen door water van 
goede hoedanigheid. 

•18. Personen, die kunnen bewij zen minder 
dan zes maanden en meer dan zes dagen geleden 
tegen cholera ingeënt te zijn, mogen slechts aan 
toezicht worden onderworpen. Dit bewijs moet 
bestaan uit een geschreven en door een genees
kundige onderteekende verklaring, wiens hand
teekening moet zijn gelegaliseerd ; bij gebreke 
van legalisatie moet de verklaring mede onder
teekend zijn door : of den geneeskundige, die 
verbonden is aan een luchtvaartterrein met 
gezondheidsdienst, of een niet met het bewerk
stelligen van de inen t ingen belast persoon, die 
bjlvoegd is tot het waarmerken van paspoorten. 

Van maatregelen t egen vlektyphus. 
19. Luchtvaartuigen , afkomstig uit een met 

vlektyphus besmetten kring, doch aan boord 
waarvan zich geen ziektegeval heeft voorgedaan, 
worden, wanneer de reizigers en (of) de beman
ning minder dan twaalf dagen geleden een kring, 
waarin de vlek typhus epidemisch is , hebben 
verlaten, aan de volgende maatregelen onder
worpen: 

10. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de reizigers ; 

2°. de bemanning en de reizigers kunnen 
onderworpen worden aan een toezicht van niet 
meer dan twaalf dagen, t e rekenen van den dag, 
waarop het luchtvaartuig den besmetten kring 
heeft verlaten. 

20. Luchtvaartuigen aan boord waarvan 
zich een geval van vlektyphus voordoet, worden 
aan de volgende maatregelen onderworpen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de reizigers ; 

2°. iedere zieke wordt onverwijld ontscheept, 
afgezonderd en zoo noodig on tluisd ; 
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3°. de overige personen, die aanleiding moch
ten geven tot het vermoeden, da t zij met luizen 
zijn behept, of aan besmetting blootgesteld zijn 
geweest , worden ont luisd en kunnen onder
worpen worden aan een t oezicht, waarvan de 
duur nimmer twaalf dagen, te rekenen van den 
dag der ontluiz ing, mag overschrijden ; 

4°. de gebruiksvoorwerpen , het linnengoed 
en alle overige voorwerpen, die, naar het oordeel 
van den geneeskundige met het gezondheids
onderzoek belast, als besmet worden beschouwd, 
worden gezuiverd van insecten; 

5°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waar 
de vlektyphuslijder zijn verblijf heeft gehad en 
die, naar de meening van den geneeskundige 
met het gezondheidsonderzoek belast, als besmet 
worden beschouwd, worden gezuiverd van 
insecten. 

Van maatregelen tegen pokken. 
21. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met 

pokken besmetten kring, doch aan boord waar
van zich geen ziektegeval heeft voorgedaan, 
worden, wanneer de reizigers en ( of) de beman
ning minder dan veertien dagen geleden een 
kring, waarin de pokken epidemisch zijn, heb
ben verlaten, aan de volgern:Ie maatregelen 
onderworpen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de reizigers ; 

2°. de bemanning en de reizigers kunnen, 
wanneer zij naar de meening van den genees
kundige, met het gezondheidsonderzoek belast, 
niet voldoende tegen de ziekte zijn gevrijwaard, 
worden onderworpen, hetzij aan toezicht, hetzij 
aan inenting al of niet gevolgd door toezicht ; 
dit toezicht mag een tijdsduur van veertien 
dagen, te rekenen van den dag van aankomst 
van het luchtvaartuig, niet overschrijden. 

22. 1. Luchtvaartuigen aan boord waarvan 
zich een geval van pokken voordoet worden 
aan de volgende maatregelen onderworpen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman 
ning en de reizigers ; 

2°. iedere zieke wordt onverwij ld ontscheept 
en afgezonderd ; 

3°. de bemanning en de reizigers, die aanlei
ding geven tot het vermoeden, dat zij aan be
smetting blootgesteld zijn geweest en die naar 
de meening van den geneeskundige, met het 
gezondheidsonderzoek belast, niet voldoende 
tegen de ziekte zijn gevrijwaard, kunnen wor
den onderworpen hetzij aan inenting, hetzij 
aan toezicht, hetzij aan inen t ing al of niet ge
volgd door toezicht; dit t oezicht mag een tijds
duur van veertien dagen, te rekenen van d e n 
dag van aankomst van het luchtvaartuig, n iet 
overschrijden ; . 

4°. de gebruiksvoorwerpen, het linnengoed 
en de overige voorwerpen, die, naar het oordeel 
van den geneeskundige, met het gezondheids
onderzoek belast, beschouwd worden als kort 
geleden besmet te zijn, worden ontsmet ; 

50_ de gedeelten van het luchtvaartuig, 
waarin de poklijder zijn verblijf heeft gehad , of 
die, naar het oordeel van den geneeskundige, 
met het onderzoek belast , als besmet worden 
beschouwd, worden ontsmet . 

2. Als tegen de ziekte gevrijwaard, in den 
zin van dit artikel, worden beschouwd personen: 

a. die kunnen bewij zen , da t zij vroeger een 
aanval van de ziek te gehad hebben of, minder 
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dan drie jaar en meer dan twaalf dagen geleden, 
ingeënt zijn; . 

b. die plaatselijke kenteekenen van vroeg
reactie na de inenting vertoonen, welke van een 
voldoende beveiliging tegen de ziekte getuigen. 
Wanneer die kenteekenen niet bestaan, moet 
het bewijs worden geleverd door een geschreven 
geneeskundige verklaring gelegaliseerd op de 
wijze als bepaald in artikel 18. 

Van maatregelen tegen gele koorts. 

23. Luchtvaartuigen, afkomstig uit een met 
gele koorts besmetten kring, worden aan de 
volgende maatregelen onderworpen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de r eizigers ; 

2°. onderzoek van het luchtvaartuig en zijn 
lading naar de aanwezigheid van muskieten ; 
zoo noodig geschiedt verdelging der muskieten. 

B. Bij vertrek. 

24. Bij vertrek van een luchtvaar tuig uit een 
met een der ziekten aangewezen bij of krachtens 
artikel 4 van de wet besmetten kring worden, 
met inachtneming van het bepaalde in de arti
kelen 9, derde lid, 12 en 13, de volgende maat
regelen genomen : 

1°. geneeskundig onderzoek van de beman
ning en de reizigers ; 

2°. het afzonderen van ieder persoon, die 
verschijnselen van een der bedoelde ziekten 
vertoont, alsmede van de personen uit de omge
ving der zieken, die zich in zoodanigen toestand 
bevinden, dat zij de ziekte kunnen overbrengen; 

30_ grondige reiniging van het luchtvaartuig, 
in het bijzonder van de deelen , die kunnen bloot
staan a.an besmetting ; 

40_ onderzoek van de goederen, die de per
sonen bij zich hebben; deze worden slechts 
toegelaten indien zij in voldoend zindelijken 
toestand verkeeren ; 

50_ in geval van pest, ontratting, indien er 
reden is om te veronderstellen, dat er ratten 
aan boord zijn ; 

50_ in geval van vlektyphus, verdelging van 
insecten ; deze wordt beperkt tot de personen 
waarvan, ingevolge het geneeskundig onder
zoek, kan worden aangenomen dat zij besmet
ting kunnen overbrengen en tot het reisgoed 
van die personen, wanneer dit niet in voldoend 
zindelijken toestand verkeert. 

Het journaal wordt voorzien van de noodige 
aanteekeningen met betrekking tot de toege
paste maatregelen. 

§ 7. Van de afgifte en den vorm der verklaringen 
door den B urgemeester af te geven ingevolge 

artikel 12 der wet. 

25. De Burgemeester geeft op hun verzoek 
kosteloos de volgende verklaringen af : 

A. aan de eigenaars van lading of van andere 
goederen, of aan hun vertegenwoordigers : een 
schriftelijke verklaring, omtrent de maatrege
len , waaraan die lading of die andere goederen 
onderworpen zijn geweest. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit 
besluit behoorende model III. 

B. Aan den gezagvoerder of diens vertegen
woordiger, dan wel aan de directie van de lucht
vaartonderneming : een schriftelijke verklaring 
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omtrent de maatregelen, welke het luchtvaart
tuig, zijn lading en zijn opvarenden hebben 
ondergaan. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende model IV. 

C. Aan de reizigers, die aangehouden zijn 
met een luchtvaartuig, dat maatregelen heeft 
ondergaan : een schriftelijke verklaring nopens 
het tijdstip hunner aankomst en de maatregelen, 
welke zij en hun goederen hebben ondergaan. 

Deze verklaring is ingericht volgens het bij 
dit besluit behoorende model V. 

§ 8. Slotbepalingen. 

26. De personen, op wie de in dit besluit 
aangewezen maatregelen van toepassing zijn, 
zijn verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen. 

27. Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Waterstaat zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

I gls, den llden Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. SLINGENBERG. 

De Minister van Waterstaat, 
VAN L!DTH DE J EUDE. 

( Uitgeg. 10 Maart 1936.) 

MODEL I. (Vragenlijst.) 

VRAGEN, ingevolge het bepaalde bij artikel 5 
van het K oninklijk besluit van ll Februari 
1936 (Staatsblad n°. 840) te stellen door den 
I nspecteur of den met het gezondheidsonder
zoek belasten geneeskundige aan den gezag
voerder van het luchtvaartuig, da een gezond-
heidsonderzoek moet ondergaan. · 

1. Hoe is uw naam en voornaam ? 
ame of the commander ? 

Nom du commandant ? 
ame des Kommandanten ? 

2. Welke zijn de nationaliteits- en 
inschrijvingskenmerken van het 
luchtvaartuig ? 
Nationality and registration Marks 
of the aircraft ? 
Marque de nationalité et d ' imma
triculation de l 'aéronef? 
Hohheits - und Eintragungszei
chen des Flugzeugs ? 

3. Waar is Uw reis begonnen en op 
welke andere luchtvaartterreinen 
hebt gij een tusschenlanding ge
daan? 
Aerodrome of departure ? 
Intermediate aerodrome? 
Aérodrome de départ ? 
Aérodrome d'escale? 
Abfahrtsfiughafen ? 
Einlaufflughafen ? 

4. Op welken dag en op welk uur is 
de reis begonnen en wanneer hebt 
gij de onder 3 bedoelde luchtvaart-
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terreinen van tusschenlanding 
verlaten ? 
pate and hour of beginning of the 
iourney? 
DeP,arture from the interm.ediate 
aerodromes ? 
Date et heure, du commencement 
du voyage? 
Départ des aerodromes d'escale? 
Datum und Stunde vom Anfang 
der Reise? 
Abfahrt von Einlaufhafen ? 

5. Hoeveel personen zijn aan boord? 
a. Bemanning ? 
b. Reizigers ? 
a. Crew ; number ? 
b. Passengers; number? 
a. Equipage; nombre? 
b. Passagers ; nombre ? 
a. Mannschaft; Zahl ? 
b. Passagiere ; Zahl ? 

6. Zijn personen in luchtvaartterrei
nen van tusschenlanding achter
gebleven of aan boord gekomen? 
Zoo ja, hoeveel en waar ? 
Hoevelen van hen behoorden tot 
de bemanning ? 
Hoevelen tot de reizigers ? 
a. um.bef of crew left in inter

mediate aerodromes, and where? 
b. Number of crew shipped in 

interm.ediate aerodromes, and 
where? 

c. Number of passengers disem
barked in intermediate aero
dromes, and where ? 

d. Number of passengers em.bar
ked in intermediate aerodro
mes, and where ? 

a. Nombre de personnes del'équi
page restées en escale et dans 
q uels aérodrom.es ? 

b. N ombre de personnes del 'équ.i
page débarquées en escale et 
dans quels aérodromes? 

c. ombre de i:iersonnes débar
quées en escale et dans quels 
aérodromes ? 

d. ombre de passagers embar
quées en escale et dans quels 
aérodromes ? 

a. Zahl der Mannschaft in Ein
lauffiughäfen zurüokgeblieben 
und wo? 

b. Zahl der Mannschaft an Bord 
genommen in Einlauffiug
häfen und wo !/ 

c. Zahl der Passagiere in Einlauf
fiughäfen von Bord gegangen 
und wo? 

d. Zahl der Passagiere in Ein
laufllughäfen an Bord gekom
men und wo? 

7. Welke is de volgende plaats van 
bestemming van het luchtva-ar
tuig? 
Next aerodrome? 
Aérodrome suivant ? 
Nächster Flughäfen ? 

8. Waren er zieken aan boord ge- 1 

durende de reis ? 
Zoo ja, hoevele ? 
Welke waren de verschijnselen der 
ziekte? 
a. ~ad you sicks on board during 

JOurney? 
b. How many cases ? 
c. Which were the symptoèns ? 
a. Y-avait-il quelques malades à 

bord pendant Ie voyage ? 
b. ombre de cas ? 
c. Quels étaient les symptomes? 
a. Sind während der Fahrt Per

sonen erkrankt ? 
b. Zahl der Fälle ? 
c. Welche waren die K.rankheits

erscheinungen ? 

9. Zijn er gedurende de reis perso
nen overleden en zoo ja onder 
welke verschijnselen ? 
a. Deaths during journey, how 

many ca es? 
b. Which were the symptoms ? 
a. Nombre de décès pendant le 

voyage? 
b. Quels étaient les symptomes ? 
a. Zahl der Personen während 

der Fahrt gestorben ? 
b. Welohe waren die Erschei

nungen? 

10. Zijn er nog zieken aan boord ? 
Zoo ja, hoevele ? 
How many sicks have you at 
present? 

ombre de malades en ce mo
ment? 
Wieviel Kranken sind augen
blicklioh an Bord ? 

11. Heeft uw luchtvaartuig in lucht
vaartterreinen van tusschenlan
ding gezondheidsmaatregelen on
dergaan? 
Zoo ja, waar, en welke waren die 
maatregelen ? 
Did your_ a!rcraft p~ss sanitary 
measures m mtermediate aerodro
mes? 
In which aerodrome ? 
Which were the measures ? 
Est-ce-que votre aéronef a été 
l'objet de mesures sanitaires appli
quées en aérodrome d'escale? 
Dans quels aérodromes? Et 
q uelles étaient les mesures ? 
Ist das Flugzeug in Einlauffiug
häfen an Gesundheitsmassregeln 
unterworfen gewesen ? 
Wo? Und welche waren die Mass
regeln? 

12. Verdere bijzonderheden. 
Genera! ramarks. 
Observations générales. 
Allgemeine Bemerkungen. 
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Bovenstaande vragen naar waarheid beant-
woord den ___ 19 _ _ , te ______ _ 
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Present declaration done to the best of my 
knowledge ___ at ___ ___ _ 

La déclaration ci-dessus faite sincèrement 
et conforme la vérité Ie ____ à ___ _ _ 

Obiges nach bestem Wissen bescheinigt 
den ___ ___ zu 

De Gezagvoerder. 
The èommánder. 
Le Commandant. 
Der Kommandant. 

De ondergeteekende 
geneeskundig inspecteur van de Volksgezonl 
heid. 

Geneeskundige, ingevolge het bepaalde· bij 
artikel 7 der wet van 26 October 1935, Staats
blad n°. 626, met het gezondheidsonderzoek 
belast, verklaart op bovenstaande vragen de 
daarnevens gestelde antwoorden te hebben 
ontvangen. 

-------,den ____ 19_ 

Opmerkingen van hem, die het gezondheids
onderzoek heeft verricht. 1 

1 N.B. Hieronder o.m. te vermelden alle 
waargenomen afwijkingen van de hierboven 
vermelde antwoorden . 

MODEL II. (Advies aan den burgemeester.) 

No . ...... . 

ADVIES, bedoeld in artikel 8 van het Konink
lijk besluit van 11 Februari 1936 (Staats
blad n°. 840) aan den burgemeester der 
gemeente _______ omtrent de in 
het belang der volksgezondheid te nemen 
maatregelen, welke het luchtvaartuig, ge
merkt -----, van 
nationaliteit, zijne lading en zijn inzittenden 
dienen te ondergaan. 

De onderget eekende 
geneeskundig inspect eur van de Volksgezond'. 
heid; 

geneeskundige, aangewezen voor het onder
zoek van luch t vaartuigen, die een gezondheids
onderzoek moet en ondergaan, verklaart: heden, 
den _______ 19.·-••··- aan een ge-
zondheidsonderzoek, bedoeld in de wet van 

te hebben 
onderworpen het luchtvaartuig, gemerkt .. _, __ , 
van ______ nationaliteit, den ___ _ 
19--··-·- aangekomen op het luchtvaartterrein 
van 

Gezagvoerder: ___________ _ 
luchtvaartterrein van vertrek ____ _ _ 
aangedane luchtvaartterreinen van tusschen-

landing ---------------~ 
aantal leden der bemanning ------, 

getal reizigers ---~ lading ------, 
luchtvaartterrein, waar drinkwater is ingeno
men 

Maatregelen, bedoeld in artikel 9 van het 
Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staats
blad n°. 840), welke het luchtvaartuig vóór 
zijn aankomst heeft ondergaan op het lucht-
vaartterrein van ___________ _ 

Bij het gezondheidsonderzoek is aan onder
geteekende het volgende gebleken : 
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Op grond van het bovenstaande adviseert 
ondergeteekende, gelet op de wet van ___ _ 
_ ___ den burgemeester der gemeente _ _ 

tot het toepassen van de volgende 
maatregelen : 

(volgen de maatregelen.) 

te bepalen dat de gezagvoerder zich met het 
luchtvaartuig begeeft naar het luchtvaartter
rein 

het luchtvaartuig, zijne lading en zijn inzitten
den onmiddellijk tot het vrije verkeer toe te 
laten. 

Ç}egeven den _____ 19 _ _ , te ___ _ 

Inspecteur 
De Geneeskundige voornoemd, 

N.B. Aan dit advies wordt een afschrift ge
hecht vàn de aan den gezagvoerder gedane 
vragen en de daarop door hem gegeven ant
woorden. 

Beslissing van den burgemeester op boven
staand advies . 1 

Gegeven den _____ 19.- ... -.... , te ___ _ 
De burgemeester van ______ _ 

1 Indien de beslissing van den burgemeester 
afwijkt van het advies van hem, die het ge
zondheidsonderzoek heeft gedaan, wordt daar
van aan dezen terstond en op de snelste wijze, 
zoo mogelijk telefonisch of telegrafisch, door den 
burgemeester mededeeling gedaan (2e lid van 
artikel 8 van het Koninklijk besluit van __ 
--------)-

MODEL III. (Verklaring ten behoeve van 
eigenaars van lading en van andere goederen.) 

No· ···-··- -
VERKLARING, bedoeld in artikel 25, onder 

A, van het Koninklijk besluit van 11 Febru
ari 1936 (Staatsblad n°. 840) omtrent de 
maatregelen, welke de lading en de andere 
goederen van het luchtvaartuig, gemerkt 

van 
nationaliteit, op het luchtvaartterrein van 

hebben ondergaan. 
De burgemeester van ________ ; 
Gelet op het bepaalde onder A van artikel 25 

van het Koninklijk besluit van 11 F ebruari 
1936 (Staatsblad n°. 840); 

Gezien het schriftelijk rapport, d.d. ___ _ 
19-·--·-• n°. --·-• van --------~ 

Verklaart: 
dat de lading en andere goederen van het 

luchtvaartuig, gemerkt --------, 
nationaliteit, den van 

19 .... ·-··- · aangekomen op het 
luchtvaartterrein van - --------, 
gezagvoerder : ------------, 
luchtvaartterrein waar de reis is aangevangen 

luchtvaartterrein van tusschenlanding ___ _ 
volgend luchtvaartterrein van 

bestemming -------------
de volgende maatregelen hebben ondergaan : 

Afgegeven den ----, 19 _ _ , te ____ _ 
De burgemeester voornoemd, 
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MODEL III. (Verklaring ten behoeve van eige
(Engelsch) naars van lading en van andere 

goederen.) 

DECLARATION, mentioned under A of 
article 25 of the Royal Decree of ---
as to the sanitary measures to which the 
cargo and other goods of the aircraft indica-
ted _ _ ___ of 
nationality in the aerodrcnne of _____ _ 
have been submitted. 

·The Burgomaster of 
having regard to what is appointed under A of 
article 25 of the Royal Decree of ------ ; 

having seen the written report, dated __ _ 
__ 19- - , n°. - ---,of _______ ; 

hereby declares : 
that the cargo and other goods of the aircraft 

indicated ______ of 
nationality, which arrived on the _____ _ 
day of 19 ______ in the aerodrome of -----, 
Commander ----- -, aerodrome of de
parture - -----, intermediate aerodro-
mes _______ , next aerodrome of 
destination _ _ ____ , have been submitted 
to the following sanitary measures: 

Delivered on the _____ day of __ 
19 ____ , at _____ _ 

The Burgomaster, 

MODEL III. (Verklaring ten behoeve van eige
(Fransch) naars van lading en van andere 

goederen.) 

DÉCLARATION stirrulée à la section A de 
l'article 25 de /,'Arrêté Royal du ___ _ 
concernant les mesures sanitaires auxquelles 
la cargaison et les autres marchandises de 
l'aéronef désigné _____ de 
nationaiité ont été soumises dans l'aérodrome de ______ _ 

Le Bourgemestre de -------, en 
vertu-de la disposition arrêtée par la section A 
de l'article 25 de l'Arrêté du ______ _ 

vu Ie r apport éorit en date du _____ _ 
19--, n°. -----, de _________ _ 

déclare: 
que la cargaison et les autres marchandises de 

l'aéronef désigné - ----, de ------
nationalité, _____ _ arrivé dans l'aéro-
drome _______ de ___ ___ _ 
le ___ ____ 19 ____ , commandant: 
______ , aérodrome de départ : ___ _ 
----, escales effectuées : ______ _ 
aérodrome de destination suivant _____ _ 
ont été soumises aux mesures sanitaire suivan
tes: 

Délivré Ie ______ 19 __ , à ____ _ 

Le Bourgmestre, 
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M ODEL III. (Verklaring ten behoeve van eige
(Duitsch) naars van lading en van andere 

goederen.) 
No. __ 

ERKLÄRUNG, behandel tunter A des 
Artikels 25 des Königlichen B eschlusses 
vom _ ________ bezuglich der 
Gesundheitsmassregeln, welchen die Ladung 
und die anderen Guter des Flugzeugs ange-
deutet _ _____ von ___ _ ___ _ 
Nationalität im Flughafen von ____ _ 
unterworfen gewesen sind. 

Der Bürgermeister von _______ _ 
verwiesen auf die Bestimmung unter A des 
Artikels 25 des Königlichen Beschlusses vom 

nach Einsichtnahme in d~n schriftlichen Be-
richt, d.d. _________ 19 __ , no. _ 
vom· 

~rklärt : 
dasz die Ladung und die 

F lugzeugs angedeutet 
andere Güter des 

Nationalität, am von 
19 angekommen 

im Flughafen von 
Kommandant ____ _ _ ; Flughafen de; 
Abfahrt : ; Einlauffiugha-
fen: folgender Bestim-
mungsflughafen : ; folgenden 
Gesundheitsmassregeln unterworfen gewesen 
sind: 

Abgegeben den _____ 19 __ , zu __ _ 

MODEL IV. 

No. __________ _ 

Der Bürgermeister, 

Verklaring ten behoeve van den 
gezagvoerder, van de Directie der 
Luchtvaartonderneming of van 
haar vertegenwoordiger.) 

VERKLARING, bedoeld in artikel 25, onder 
B, van het Koninklijk besluit van 11 Februari 
1936, (Staatsblad n°. 840) omtrent de maat
regelen, welke het luchtvaartuig, gemerkt 
------, van ________ _ 
nationaliteit, zijn lading en zijn inzittenden 
hebben ondergaan op het luchtvaartterrein 
van ______ _ 

De burgemeester van _______ ; 
Gelet op het bepaalde onder B van artikel 25 

van het Koninklijk besluit van ______ ; 
Gezien het schriftelijk rapport, d.d . ___ _ 

19 _______ , n°. ---,van --- --------
Verklaart: 

a. dat het luchtvaartuig, gemerkt ___ _ _ 
van _ ______ nationaliteit, den 
_ ___ 19 ________ aangekomen op het luchtvaart-
terrein van ---------- ---~ 
gezagvoerder : ______ , eigenaar ___ _ 
----, luchtvaartterrein van vertrek : __ 
-----~ luchtvaartterrein van tusschen-
landing : -------, volgend lucht
vaartterrein van bestemming : ------~ 
de volgende maatregelen heeft ondergaan : 

b. dat de lading van het onder a genoemde 
luchtvaartuig de volgende maatregelen heeft 
ondergaan: 
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c. dat de inzittenden van het onder a genoem• 
de luchtvaartuig de volgende maatregelen 
hebben ondergaan: 

Afgegeven den ____ 19 .. --, te -"--

MODEL IV. 
(Engelsch) 

No· ········-· 

De burgemeester voornoemd, 

(Verklaring ten behoeve van den 
gezagvoerder , van de Directie 
der Luchtvaartonderneming of 
van haar vertegenwoordiger.) 

DECLARATION, mentioned under B of 
article 25 of the Royal Decree of -----, 
as to the sanitary measures to which the 
aircra~ indicated 
of -------- nationality, its cargo 
and the persons on board have been submitted 
in the aerodrome of --------

The Burgomaster of __________ ; 
having regard to what is appointed under B 

of article 25 of the Royal Decree of ____ ; 
having seen the written report, dated ....... _,,,,._ 

--·····-·· 19 .............. , n° . ........... ,,of ________ ; 
hereby declares : 

a. that the aircraft indicated _____ _ 
of ______ nationality which arrived at 
the aerodrome of _____ __, on the ___ _ 
day of _______ 19 .... ·-··-• Commander 
__________ , aerodrome of depar• 
ture _______ __, intermediate aerodro-
mes --------, next aerodrome of 
destination ________ , has been sub• 
mitted tot the following sanitary measures : 

b. that the cargo of t he aircraft mentioned 
under a has been submitted to t he following 
sanitary measures ; 

c. that the persons on board the aircraft 
mentioned under a have been •ubmitted to the 
following sanitary measures : 

Delivered on the _______ day 
of _______ 19 ..... , at ____ _ 

The Burgomaster, 

MODEL IV. 
(Fransch) 

(Verklaring ten behoeve van den 
gezagvoerder, van de Directie 
der Luchtvaartonderneming of 
van haar vertegenwoordiger.) 

No· ·-········ 
DÉCLARATION stip_ulée à la section B de 

l'article 25 de l'Arreté Royal du ____ _, 
concernant les mesures sanitaires auxquelles 
ont été soumis l'aéronef désigné ---~ de 
nationalité -----------, sa 
cargaison et les personnes de son bord dans 
l'aérodrome de 

Le Bourgmestre de 
en vertu de la disposition 

section B de l'article 25 de 
du 

arrêtée par !~ 
!' Arrêté Royal 

vu Ie rapport écrit en date du ______ _ 
19 __ ,,. __ , n° .............. , de ----------

déclare: 
a. que l'aéronef désigné 

nationalité 
l' aérodrome de _____ Ie 

arrivé 
de 

dans 
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19 __ , commandant: 
aérodrome de départ : _______ _, esca• 
les effectuées : __________ , aérodro• 
me de destination suivant : ________ , 
a été soumis aux mesures sanitaires suivantes : 

b. que la cargaison de l' aéronef nommé en a 
a été soumise aux mesures sanitaires suivantes : 

c. que les personnes du bord de l'aéronef 
nomme en a ont été soumises aux mesures 
sanitaires suivantes : 

Délivré le _____ 19 __ , à ____ _ 

MODEL IV. 
(Duitsch) 

Le Bourgmestre, 

(Verklaring ten behoeve van der, 
gezagvoerder, van de Directie 
der Luchtvaartonderneming of 
van haar vertegenwoordiger.) 

ERKLÄRUNG behandelt unter B des Artikels 
25 des Königlichen Beschlusses vom ··-
------, bezüglich der Gesundheits• 
massregeln, we/.chen das Flugzeug angedeutet 

von 
N ationalität, seine Ladung und seine M it• 
fahrenden unterworfen gewesen sind im 
F lughafen von 

Der Bürgermeister von 
verwiesen auf die Bestimmung unter B des 

Artikels 25 des Königlichen Beschlusses vom 

nach Einsichtnahme in den schriftlich;n Be• 
richt, d.d . ______ 19 ...... , no. ·········-• 
vom __________ _ 

erklärt: 
a. dasz das Flugzeug angedeutet ____ _ 

von ______ Nationalität, am ____ _ 
19-·····- angekommen im Flughafen von --·-
----, Kommandant 
Flughafen der Abfahrt ________ _ 
Einlauffiughafen 
folgender Bestimmungsflughafen -------, 
folgender Gesondheitsmassregeln unterworfen 
gewesen ist : 

b. dasz die Ladung des unter a genannten 
Flugzeugs folgenden Gesundheitsmassregeln 
unterworfen gewesen ist : 

c. dasz die Mittfahrenden des unter a genann• 
ten Flugzeugs folgenden Gesundheitsmassre• 
gein unterworfen gewesen sind : 

Abgegeben den ____ 19 ....... , zu ___ _ 
Der Bürgermeister, 

MODEL V. (Verklaring voor passagiers.) 

No. 

VERKLARING, bedoeld in artikel 25, onder 
C, van het Koninklijk besluit van ll Februari 
1936 (Staatsblad n°. 840), omtrent de aan• 
komst van _______ __, passagier 
van het luchtvaartuig, gemerkt------, 
van ______ nationaliteit, en de maat• 

l d. . zijne regelen, we ke ie passagier en fià,rê bagage 

hebben ondergaan. 

De burgemeester van ----------, 
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Gelet op het bepaalde onder C van artikel 25 
van het Koninklijk besluit van _____ _ 

Gezien het schriftelijk rapport, d.d. ___ _ 
19 __ ,no. __ ,van _________ _ 

Verklaart: 
a. dat -------, passagier van het 

luchtvaartuig, gemerkt 
van nationaliteit, ge'. 
zagvoerder -------, den ____ _ 
19 __ met dat luchtvaartuig is aangekomen 
op het luchtvaartterrein van _______ ; 

b. dat genoemde reiziger aldaar de volgende 
maatregelen heeft ondergaan · 

c. dat de bagage van genoemde(n) passagier 
aldaar de volgende maatregelen heeft onder
gaan: 

Afgegeven den . 19 ________ , te ___ _ 

De burgemeester voornoemd, 

MODEL V. (Verklaring voor passagiers.) 
(Engelsch) 

No. ---·-
DECLARATION mentioned under C of 

article 25 of the Royal Decree of ____ _ 
as to the arrival of ---------
passenger of airçra~ indicuted _____ _ 
of _________ nationality and 
the sanitary measures to which this passenger 

his l •- - b ub . ed and her uggage ,..,,,, een s· milt . 

The Burgomaster of _______ _ ___ ; 
having regard to what is appointed under C 

of ar ticle 25 of the R oyal Decree of ----~ 
having seen the written report, dated __ 
__ 19 __ , n° __ , of _______ _ 

hereby declares : 
a. that _________ , passenger of 

the aircraft indicated of ___ _ 
____ nationality, commander ____ _ 
arrived by that aircraft on the ______ _ 
of _________ 19 __ , in the 
aerodrome of _________ ; 

b. that the above mentioned passenger there 
has been submitted to the following sanitary 
measures : 

c. that the above mentioned passenger's 
luggage there has been submi tted to the follo
wing sanitary measures : 

Delivered the ______ day of ___ _ 
19 _______ , at ______ _ 

The Burgomaster , 

MODEL V. (Verklaring voor reizigers.) 
(Fransch) 

No. __ 

DÉCLARATION stipulée à la section C de 
l'article 25 de l'Arrêté Royal du ____ _ 
concernant l'arrivée de -------, 
passager de l'aéronef dé8igné _____ de 
nationalité ______ et les mesures 
sani'.taires auxquelles ce passager et ses 
bagages ont été soumis. 

Le Bourgmestre de ---------
en vertu de la disposition arrêtée par 1~ 
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section C de l'article 25 de l'Arrêtée Royal du 

vu le rapport écrit en date' du ______ _ 
19 __ , n° . __ , de _________ _ 

déclare: 
a. que ---------, passager de 

l'aéronef désigné ----, de nationalité --·-····-
----, commandant -------, est 
arrivé à bord de eet aéronef dans l 'aérodrome 
de ------, le ______ 19 ____ ; 

b. que le passager prénommé y a été soumis 
aux mesures sanitaires suivantes ; 

c. que les bagages du passager prénommé y 
ont été soumis aux mesures sanitaires suivantes: 

Délivré Ie _____ 19 ___ , à ____ _ 

Le Bourgmestre, 

MODEL V. (Verklar ing voor reiziger s.) 
(Duitsch) 

No. __ _ 

ERKLÄRU G behandelt unter C des Artikels 
25 des Königlichen Beschlusses vom 
_____ , bezüglich der Ankun/t von ____ _ 
------, Passagier des Flugzeugs 
angedeutet ________ van ___ _ 

Nationalität, und beziiglich der 
Gesundheitsmassregeln, welchen dieser P as-

. d eine B f sagier un ihre agage unterwor en gewesen 

sind. 
Der Bürgermeister von ________ ; 
verwiesen auf die Bestimmung unter C des 

Artikels 25 des Königlichen Besohlus es vom 

nach Einsichtnahme in dan schriftlichen Be-
richt, d.d. ______ 19 _______ , n°. ----, 
vom ___________ _ 

erklärt: 
a. dasz ----------, Passagier 

des Flugzeugs angedeutet -----, von ___ _ 
Nationalität; Kommandant _ 

______ ; am _______ 19_ , 
mit diesem F lugzeuge ankam i m F lughafen von ___________ ; 

b. dasz genannter Passagier das lbst folgen
den Gesundheid massregeln unterworfen ist : 

c. dasz die Bagage· des genannten Passagiers 
daselbst folgenden Gesundheidsmassregeln un
terworfen gewesen ist : 

Abgegeben den _______ 19 ____ , 
Zll -------

Der Bürgermeister, 

s. 841. 

22 Februa,·i 1936. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 6, derde lid, der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n° . 793). 

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

Sociale Zaken van 2 Januari 1936, n°. 1084D., 
Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 6, derde lid, der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1936, n°. 35); 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 17 Februari 1936, 
n°. 208 D/doss. 59, afdeeling Volksgewnd
heid ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepal en: 

Art. l. Bij den opsl ag van in beslag geno
men waren wordt een gedagteekende staat op
gemaakt, vermeldende den aard, de hoeveel 
heid, de verpakking, den t.oestand, de her
komst, de op het tijdstip van inbeslagneming 
door of namens den directeur van den keu
ringsdienst geschatte waarde van de w,iren 
en zoo mogel ijk ook den inkoopsprijs. 

Deze staat wordt door of namens den Direc
teur van den keuringsdienst on<lerteekend. 

Een afschr ift van dezen staat wordt verstrekt 
aan dengene, bij wien de waren zijn in beslag 
genomen. 

2. De bewaring van in beslag genomen 
waren geschiedt onder zoodanige voorzorgen 
dat: 

a. verandering of waardeverm indering wo
veel mogelijk wordt voorkomen ; 

b. de herkomst der waren steeds behoor! ijk 
vaststaat. 

3. In plaats van te worden bewaard kunnen 
voor menschelijk gebruik ongeschikt qcmaakt, 
worden: 

a. a lle waren, waarvan door onmiddellijk 
ongeschi kt maken een verdere waardeverrni11-
dering kan worden voorkomen ; 

b. alle waren, die door in tredend bederf 
hinderl ijk worden voor de omgeving. 

4. Het ongeschikt maken van waren voor 
menschelijk gebruik geschiedt op dusdanige 
wijze, dat de waarde der waar voor andere 
doele inden nog zooveel mogelijk behouden 
blijft. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 
1936. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Sociale Z aken, 

M. S I i n ge n be r g. 
( Uitgeg. 6 Maa,·t 1936.) 

s. 842. 
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Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. ,,centrale gemeente", rle gemeente, ill 

welke een keuringsdienst is gevestigd; 
b. ,,kringgemeente", iedere gemeente, die

deel uitmaakt van een keuringsgebied. 
2. Als bedrijf in den zin van artikel 13 der 

Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) worden 
aangewezen a ll e bedrijven, waarin eet- of 
drinkwaren in den zin van artikel 1 dier wet. 
worden voortgebracht of verkocht, met u it
wndering van: 

a. land- en tuinbouwbedrijven; 
b. bedrijven van handelaren, die uitsl u1tenrI 

meel, granen, zaden of peulvruchten andE,Y5-
dan rech tstreeks aan verbruikers verkoopP-n; 

c. bedrijven, waarin uitsluitend groenten, 
veldvruchten, ooft of andere land- eu tuin
bouwproducten a l dan n iet ingemaakt worrlen 
verkocht; 

d. aardappelmeelfabrieken, beetwortelsui-
kerfabrieken, g ist en spiritusfabrieken, glu
cose en stroopfabrieken, suikerraffinaderijen, 
ijsfabrieken niet vallende onder het Consump
tie-ijsbesluit ( Staatsblad 1934 n°. 240), zout
ziederijen ; 

e. pluimveehouderijen en bijenhoud:?rije11 , 
die niet rechtstreeks waren aan verbruikers 
verkoopen; 

/. visscherijbedrijven, die niet rechtstreeks 
visch of vischwaren aan verbruikers verkoo
pen; 

g. het bed1·ijf van den melkveehouder, die 
niet tevens melkverkooper in den zin van het 
Melkbeslui t (Sta,atsblad 1929, n° . 43) is; 

h. fabrie ken van andere mei kproducten, 
dan die, welke vallen onder het Melkbe81ui t 
(Staatsblad, 1929, n°. 43); 

i. hotel-, restaurant- en cafébedrijven , be
halve die welke ingeschreven zij n in het regis
ter bedoeld in het Consumptie-ijsbesluit. 
(Staatsblad 1934, n°. 240). 

3. 1. Van ieder bedrijf, dat is aangewezen 
in a rtikel 2 van dit besluit, wordt een eecht 
geheven, dat bedraagt : 

a. voor een bedrijf, dat niet is ingeschreven 
in het Handelsregister: 

1. indien het bedrij f door of namens den
gene, wien het bedrijf behoort, wordt ged reven 
ronder eenig personeel één gulden, 

2. voor ieder ander bedrij f drie gulden. 
b. voor een bedrijf, dat in het Handels

register is ingeschreven: 
1. indien het is gerangschikt in de le klasse 

vijf gulden, 
2. indien het is gerangsch ikt in de 2e kla;,se 

22 Februari 1936. BESLUIT t.ot uitvoering ti en gulden , 
van artikel 13, lid 2, en 33 van de Waren- 3. indien het is gerangsch ikt i11 de 3e klasse 
wet (Staatsblad 1935, n ° . 793). vijfti en gulden, 

Wij WILHELMINA, enz. ; 4. indien h'3t is gerangschikt in de 4e klasse 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van twintig gulden, 

Sociale Zaken van 2 Januar i 1936, n°. 1082 D , 5. indien het is gerangschikt in de 5e kl?..sse-
afdeeling Volksgewndheid; dertig gulden, 

Gelet op de artikelen 13, lid 2, en 33 van 6. indien het is gerangschikt in de 6e of in 
de Warenwet (Staatsblad ln5 , n° . 793); , eene hoogere klasse veertig gulden . 

Den R aad van State gehoord (advies van 2. In afwijking van het in het eerste lid 
4 Februari 1936, n°. 33) ; van dit artikel bepaidde wordt: 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis- a. van een bedrij f met meer dan t,éne ver 
ter van Socia le Zaken van 17 Februari 1936, koopplaats van iedere voor het publiek t.oe-
n0 . 210 D/doss. 55, afdeel ing Volksgcwnd- gankelijke verkoopplaats door de gemeente, 
heid; waarin deze verkoopplaats gelegen is , een 

Hebben goedgevonden en verstaan: recht geheven van .. .... . .. . .. vijf gulden. 
te bepalen: Dit recht is niet verschuldigd voor de ve i·-



1936 

koopplaats in het perceel, waa r in het hed rij f 
is gevestigd, waarvoor het recht verschuld igd 
is a ls bepaa ld in het eerste l id van di t a rtikel. 

b. va n een hotel-, restaura nt- of cafébedrijf, 
ingeschreven in het register bedoeld in het 
Consumptieij sbeslu it (Staatsblad 1934, n ° . 240) 
een recht geheven van .... ... ..... drie g ulden. 

3. H et recht bedoeld in li d 1 ondei· b van 
<iit artikel wordt geheven naar de klasse, 
waar in het bed rijf op 1 Juli voora fgaande a an 
h et kalenderjaar, waarvoor het verschuld igd 
is, krachtens artikel 19 de r H andelsregisterwet 
(Staatsblad 1918, n°. 493) is gerangschikt. 

4. 1. H et recht, bedoeld in a r t 1kE:l 3, l id 1 
en 2, is verschul d igd op den eersten dag va n 
ieder kalender jaar aa n het bestuur de r kring
gemeente, waarin het bedrij f op dien dag 
wordt u itgeoefend. Indien een bedrij f nà dAn 
eersten dag van een ka lenderj aar word t ge ve3-
tigd, is het rech t verschuldigd op den dag der 
vestig ing. 

2. H et rech t moet worden voldaan vóór het 
e inde der tweede kalendermaand, vol gende op 
<iie, waarin een desbetreffende aanschr ij ving 
<loor burgemeester en wethouders der gemeente 
van vest ig ing is gericht aan hem, die het rech t 
verschul digd is . 

3. Bij vest iging vóór 1 Juli is het gehcele 
j aarl ijksche bedrag, bij vestig ing op of nà 1 
J uli is de helft van het jaarlijksche bedrag 
verschuld igd. 

5. 1 . Burgemeester en wethouders der cel!
trale gemeente zenden voor den aa nvang van 
ied,,r d ienstjaar, en daarna zoo vaak zul ks 
noodig blijkt, aan burgemeester en wethou
<iers van iedere kringgemeente een opgaaf van 
h et hedrag, dat door ieder bedrijf, .aangewezen 
in a rtikel 2 van dit be lu it, voor dat jaar in 
hunne gemeente verschuldi gd is volgens de 
bepalingen van artikel 3 van d it beslu it. 

2. Burgemeester en wethouders van iedere 
krir:ggemeente zenden vóór 1 F ebruari aan 
het hoofd van ieder in h un gemeente gevestigd 
bedrij f, als bedoeld in a r t ikel 2, berich t van 
het versch uldigde recht. 

3. Ind ien uit eene sch r ifte lijke verklar ing 
van de K amer van Koophandel blijkt , dut 
voor een bedrij f binnen haar gebied u itge
oefend, het verschuldigde recht op een on juis
ten grondslag is vastgesteld , wijzigen burge
meester en wethouders der kr inggemeente het 
bedrag in ovéreenstemming met die verkla
r ing . Zij stellen burgemeester en wethouders 
van de centrale gemeente binnen twee weken 
met d ie wijzig ing in kenn is. 

4. Burgemeest.er en wethouders der kr ing
gemeenten wrgen voor de invordering van de 
verschuldigde rech ten in hunne gemeent.e . 
Daarop is het bepaalde in de artikelen 291 
tot en met 295 der gemeentewet van toepas
s ing. 

Burgemeester en wethouders van iedere 
kringgemeente zenden op den eersten dag van 
iedere m aand de ingevorderde rechten aa,-, 
burgemeester en wethouders der centra le ge
meente. Deze stellen die rechten onverwij ld 
ter beschikking van den keur ingsdienst. Zij 
deelen de opbrengst onverwijld mede aan 
Onzen Minist.er van Socia le Za ken. 

6. De K amers van K oophandel geven aan 
burgemeester en wethouders van iedore cen
tra le gemeente en aan den di recteur va n den 
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keuri ngsdienst va n waren de door hen ver
langde voorl ich t ing, desgevraagd schriftelijk, 
voor de vaststelling van het voor ieder bedrijf 
op grond van dit beslui t verschuldi gde rech t . 

7. De kosten van inrich t ing der administra
t ie ten behoeve van de heffing op de bedrij ven 
over 1936, zoomede de jaarlij ksche kosten van 
inning der heffing, kunnen ten laste van de 
opbrengst der heffingen worden gebrach t, 
overeenkomstig nader door Ons vast te stell e:-i 
regelen. 

8. Ten aanzien va n provincia le keurings
d iensten treedt in d it besluit de provineie in 
de p laats van de centrale gemeent.e. 

Overgangsbepaling. 

9. Voor het jaar 1936 vindt het bepaalde, 
in de a r tikelen 4 en 5 voor zoover mogel ij'., 
overeenkomstige toepassing, met di en verstan
de, dat · in de p laats van den ee rsten dag van 
een ka lenderjaar treedt de dag van inwerk ing
treding van d it besluit (Staatsblad 1936, n °. 
842). 

S lotb epaling. 

10 . D it beslu it t reedt in werk ing met in
gang van den tweeden dag na d ien der dag
teekening van het Staatsblad, waari n het is 
gepl aatst. 

Onze Minister van Socia le Za ken is belast 
met de uitvoering van qit beslu it, dat in het 
Staatsblad, zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift za l worden ge'zonden aa n den R aad 
van State. 

Ober-R eimswaldau, den 22sten F ebrua ri 
1936. WILHE LMI NA. 

s. 843. 

D e M inist er van S ociale Zaken, 
M . S I i n g e n b e r g . 

(Ui tg eg. 6 M aart 1936.) 

22 F ebruari 1936. BE SLUI T, houdende na
dere wijzig ing van het Kon inkl ij k beslui t 
van den 28sten November 1919 (Staats
blad n°. 791 ), tot vaststell ing van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in de artikelen 37, derde li d, 40, 
eerste li d, a en b, 40, zesde lid, 41, vierde 
li d, 43, tweede lid, 50, 57, tweede l id, 87, 
in verband met a rtikel 409 , J.9 7, tweede 
l id, en 221, derde l id, der Inval idite itswet. 

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

Socia le Zaken van 23 December 1935, n° . 
3276, afdeeling A rbeidersverzeker ing; 

Gelet op artikel 41, l id 2, 3 en 4, der In
validiteitswet en op ar t ikel 4, derde lid, der 
wet van den 21sten April 1933 (Staatsblad n°. 
181) to verzeker ing van mijnarbeiders tegen 
geldelijke gevolgen van invalidi teit en ouder
dom ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
• 21 J anuari 1936, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inist.er van Socia le Zaken van 14 
F ebruari 1936, n°. 266, afdeeli ng Arbeiders
verzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 J anuari 1936 te wijzigen 

Ons besluit van 28 November 1919 (Staatsblad 
n°. 791), tot herziening van Ons besluit van 
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14 Augustus 1919 (Staatsblad n°. 538), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 37, 
derde lid, 40, eerste lid, a en b, 40, derde lid, 
40, zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 
50, 57, tweede lid, 87 in verband met a rtikel 
409, 197, tweede lid, en 221, derde lid, der 
Invalidi teitswet, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 29 Juli 1935 (Staatsblad n°. 435), 
en te bepalen a ls volgt: 

Art. I. A an het eerste lid van artikel 1 
van Ons vorenbedoeld beslui t van 28 Novem
ber 1919 (Staatsblad n°. 791) wordt toege
voegd: 

ii 
ä 
[y] 

(l) 
w 

[y] 

(2) 
w 

[y] 

f . V 
y y,s 

de contante waarde per eenheid op 

het tijdstip der toekenning van een 
invalid iteitsren te a ls bedoeld in ar
tikel 71 der Invaliditeitswet, 

de gem iddelde contante waarde per 

eenheid op het tijdstip van de toe
kenning eener invaliditeitsrente van 
de aanspraken op toekomstige we
duwenrente, weezenrnnte en wedu
wen- en weezenrente a ls bedoeld in 
de artikelen 81a tot 89 der Invalidi
teitswet, voor zoover deze renten 6/5 
G niet te boven gaan. 

de gemiddelde contante waarde per 

eenheid op het tijdstip van de toe
kenning eener invaliditei-tsrente van 
de aanspraken op toekomstige wedu
wen- en weezenrente a ls bedoeld in 
de artikelen 81a tot 89 der Invalidi
teitswet, voor zoover de som dezer 
renten 6/5 G te boven gaat, 
de gemiddelde contante waarde op 

het tijdstip der toe kenning eener in
validiteitsrente van de reserve, be
noodigd bij reactiveering van een 
rentenier, die bij toekenning der 
rente y jaren oud was en voor wiens 
verzekering op dit tijdstip gedurende 
s ja ren premie was betaald ten be
drage van f 0.60 per week. 

Art. II . . Onder § 3 van Hoofdstuk I van 
Ons vorenbedoeld besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791) worden vóór artikel 
13 twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

"Art. 12a. De wiskundige reserve, bedoeld 
in het derde lid van artikel 41 der Inval idi
teitswet ten aanzien van den verzekerde op 
wien van toepassing is het derde lid van ar
tikel 4 der wet van 21 April 1933 (Staatsbla.d 
n°. 181), bedraagt, behoudens het bepaalde in 
artikel 12b : 

a. indien de verzekerde op 31 December 
1919 verzekerd was bij de pensioenkas van de 
Stichting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limburg" en sedert onaf
gebroken bij die pensioenkas verzekerd is ge
bleven, V x+ 8, 8 , 

in andere gevallen: 
b. 10. V x+ 8,8-V x,o . rs , indien de groot-

heid s een tijdvak van l anger dan 3 maanden 
voorstelt, 

1936 

2° . 52 X p X s, indien de grootheid s een 
tijdvak van niet langer dan 3 maanden voor
stelt. 

De grootheid p wordt op f 0.60 gesteld . 
Art. 12b. 1. Indien de verzekerde, op wien 

van toepassing is het derde lid van artikel 4 
der wet van 21 April 1933 (Staatsblad n°. 
181), den in dat lid van dat artikel bedoelden 
dienst verlaat met een voor onbepaalden tijd 
toegekend pensioen ten laste van h et in dat 
lid van dat artikel bedoelde fonds en een 
rngeling als bedoeld in . artikel 16b van dit 
besluit niet getroffen is, bedraagt de wiskun
dige reserve bedoeld in het derde lid van ar
tikel 41 der· Invalidi teitswet, in afwijking van 
het bepaalde in artikel 12a van dit besluit: 

a. indien de verzekerde op 31 December 
1919 verzekerd was bij de pensioenkas van de 
Stichting "Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limburg" en sedert onaf
gebroken bij die pensioenkas verzekerd is ge
bleven, de contante waarde van een rente als 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel en 
van de daarmede samenhangende aanspraken; 

b. in andere gevallen de contante waarde 
bedoeld onder a verminderd met V x O • r 8 • 

De groothe id p wordt op f 0.60 g~steld. 
2. De in het eerste lid onder a bedoelde 

rente is de rente, waarop de verzekerde over
eenkomstig het eerste lid van artikel 4 der 
wet van 21 April 1933 (Staatsblad n°. 181) 
aanspraak zou hebben, indien hij op he.t tijd
stip van zijn ontslag invalide was geweest in 
den zin van artikel 72 der Invaliditeitswet. 

3. De contante waarde, bedoeld in het eer
ste lid onder a, wordt berekend, indien de 
rente 1 gulden per jaar bedraagt, voor een 
man volgens de formule: 

ii 6 (1) 6 (2) 

r . ~y/5G . w .[y/(I-5G) w[yt \ vy,s 

en voor een vrouw volgens de formule: 
ii 

I.ä+f.V 
[y] y y,s 

4. In het vorige lid stelt G voor den grond
slag van de rente I , is y = x + s en wordt de 
grootheid p gesteld op f 0.60. De waarden van 
ii (l) (2) 
a , W , W en f worden ontleend 

[y] [y] [y] y 
aan de bij dit bes! uit gevoegde tabel VII.". 

Art. III. In artikel 14 van Ons vorenbe
doeld besluit van 28 November 1919 (Staats
blad n°. 791) worden tusschen de woorden " in 
andere dan de in" en "artikel 13" ingevoegd 
de woorden: ,,artikel 12a, artikel 12b en". 

Art. IV. In het eerste lid van artikel 16 
van Ons vorenbedoeld besluit van 28 Novem
ber 1919 (Staatsblad . n°. 791) vervalt het 
onder g bepaalde. 

Art. V. Na artikel 16 van Ons vorenbe
doeld besluit van 28 November 1919 (Staats
blad n° . 791) worden twee nieuwe artikelen 
ingevoegd, luidende: 

,,Art. 16a. De stichting "Algemeen Mijn
werkersfonds van de Steenkolenmijnen in Lim
burg" is verplicht aan den Raad van Arbeid 
kennis te geven : 

a. van de gevallen, waarin het derde lid 
van arti kel 4 der wet van 21 April 1933 
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(Staatsblad n°. 181) van toepassing is, 
b. van de gevallen, waarin een pensioen, 

waarop aanspraak bestaat ingevolge het eerste 
lid van artikel 4 dier wet, wordt ingetrokken 

2. D e kennisgevingen bedoeld in het eerste 
lid moeten geschieden bij den Raad van Ar 
beid te Maastricht binnen 14 dagen na afloop 
van den termijn van 14 dagen, bedoeld in arti 
kei 7 van de in het eerste lid bedoelde wet 
onderscheidenlijk binnen 14 dagen na de in 
trekking van het pensioen. 

3. Indien de kennisgeving ge chiedt inge 
volge het bepaalde in het eerste lid onder a 
wordt daarbij tevens medegedeeld of den mijn 
arbeider ten laste van de pensioenkas der in 
het eerste lid genoemde stichting voor onbe 
paalden tijd een pensioen is toegekend. 

4. Het tweede, derde en vierde lid van ar 
tikel 16 van dit besluit vinden overeenkom 
stige toepassing. 

Art. 16b. Artikel 12b van dit besluit word 
niet toegepast, indien en zoolang de Stichting 
"Al gemeen Mijnwerkersfonds van de Steen 
kolenmijnen in Limburg" zich verbindt om 
terzake van a ll e gevallen, waarin zij een be 
sl issing over invaliditeit moet nemen, de voor 
lichting te vragen van een co=issie van drie 
leden, waarvan één lid aan te wijzen door On 
zen Minister, één door het bestuur der Rijks 
verzekeringsbank en één door het bestuur van 
de stichting en zich naar de opvatting van die 
commissie te gedragen, met dien verstande 
dat, indien over de betrokken aanspraak in 
beroep is beslist door den in artikel 349 der 
Invaliditeitswet aangewezen rechter, deze be 
slissing in de plaats treedt van de opvatting 
der commissie.". 

Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag 
teeken ing van het Staatsblad, waarin het i 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Z aken is belas 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar 
van afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State . 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M. SI in gen berg. 

( Uitgeg. 13 Maart 1936.) 
TABEL VII. 

X 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ii 
ä 
[x] 

mannen I vrouwen mannen !vrouwen 

4,544 
4,541 
4,538 
4,533 

4,525 
4,735 
4,920 
5, 101 
5,333 
5,620 
5,885 
6,125 

7,455 
7,441 
7,427 
7,412 

7,395 
7,834 
8,366 
8,885 
9,328 
9,685 

10,015 
10,331 

0,161 
0,160 
0,154 

0,163 
0,163 
0,155 
0,154 
0,156 
0,159 
0,161 
0,163 

0,090 
0,092 
0,093 

0,094 
0,095 
0,098 
0,093 
0,088 
0,084 
0,079 
0,081 

(2) 
w 

[x] 

mannen 

0,000 
0,005 
0,015 
0,040 

0,076 
0,240 
0,481 
0,821 
1,315 
1,805 
2,320 
2,735 

0,001 
0,001 

0,001 
0,004 
0,008 
0,015 
0,023 
0,035 
0,048 
0,063 

28 6,348 
29 6,626 

30 6,952 
31 7,219 
32 7,394 
33 7,564 
34 7,755 
35 7,931 
36 8,091 
37 8,221 
38 8,329 
39 8,428 

40 8,508 
41 8,576 
42 8,646 
43 8,645 
44 8,643 
45 8,627 
46 8,636 
47 8,650 
48 8,635 
49 8,632 

50 8,608 
51 8,568 
52 8,499 
53 8,423 
54 8,356 
55 8,296 
56 8,230 
57 8,161 
58 8,080 
59 8,003 

60 7,889 
61 7,780 
62 7,639 
63 7,443 
64 7,254 
65 7,090 
66 6,921 
67 6,779 
68 6,668 
69 6,613 

70 6,518 
7l 6,373 
72 6,188 
73 5,974 
74 5,738 
75 5,484 
76 5,221 
77 4,953 
78 4,690 
79 4,435 

80 4,189 
81 3,956 
82 3,731 
83 3,513 
84 3,306 
85 3,107 
86 2,917 
87 2,720 
88 2,505 
89 2,269 

90 2,005 
91 1,738 
92 1,516 
93 1,325 
94 1,153 
95 0,985 
96 0,822 
97 0,688 
98 0,577 
99 0,4 

100 -

--

188 

10,631 0,163 0,069 3,145 0,07 
10,889 0,162 0,059 3,500 0,09 

ll,100 0,162 0,055 3,787 0,ll 
ll,265 0,162 0,050 4,040 0,12 
ll,398 0,159 0,049 4,245 0,14 
ll,565 0,151 0,042 4,440 0,15 
Il, 705 0,140 0,036 4,605 0,17 
Il, 788 0,129 0,032 4,738 0,18 
ll,822 0,ll8 0,030 4,840 0,19 
ll,853 0,108 0,031 4,925 0,20 
ll,893 0,098 0,026 4,995 0,21( 
ll,923 0,090 0,022 5,040 0,2H 

ll,939 0,083 0,019 5,082 0,22· 
ll,980 0,076 0,017 5, ll5 0,221 
12,007 0,069 0,016 5,130 0,231 
ll,967 0,064 0,015 5,140 0,24 
ll,921 0,060 0,014 5,135 0,241 
ll,854 0,057 0,012 5,ll9 0,241 
ll,771 0,053 0,014 5,075 0,23 
ll,712 0,050 0,015 5,005 0,22 
ll,632 0,047 0,013 4,910 0,21~ 
ll,504 0,045 0,0ll 4,815 0,21 

ll,357 0,042 0,009 4,763 0,195 
ll,258 0,040 0,008 4,725 0,184 
ll,156 0,037 0,007 4,700 0,182, 
ll,031 0,032 0,005 4,690 0,179 
10,886 0,028 0,005 4,685 0,173 
10,713 0,024 0,005 4,671 0,159 
10,542 0,021 0,005 4,645 0,155 
10,373 0,018 0,004 4,605 0,149 
10,181 0,012 0,002 4,545 0,150 

9,969 0,006 - 4,465 0,158 

9,759 0,003 - 4,353 0,155 
9,553 - - 4,200 0,142 
9,358 - - 4,030 0,126 
9,115 - - 3,840 · 0,108 
8,826 - - 3,630 0,090 
8,571 - - 3,410 0,071 
8,322 - - 3,170 0,056 
8,073 - - 2,920 0,042 
7,764 - - 2,665 0,031 
7,473 - - 2,440 0,020 

7,195 - - 2,230 0,017 
G,920 - - 2,020 0,002 
6,646 - - 1,820 0,004 
6,342 - - 1,630 0,002 
6,049 - - 1,445 0,001 
5,763 - - 1,290 0,000 
5,467 - - 1,14 -
5,187 1 - - 1,01 -
4,918 
4,660 

4,414 
4,177 
3,944 
3,718 
3,506 
3,303 
3,102 
2,900 
2,695 
2,476 

1 

2,230 

1 

1,983 
1,733 
1,500 
1,270 

1 1,060 
0,880 
0,747 
0,688 

1 
0,577 

0,4 
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s. 844. 

2 Maa,·t 1936. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 20, tweede lid, der Warenwet 
(Staatsblad 1936, n°. 793). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de vo01·dracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 2 J a nuari 1936, n°. 1081 
D. , afdeeling Volksgewndheid, en van Onzen 
Minister van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart van 7 J anuar i 1936, N°. 934 J .A., Di
rectie van Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 20, tweede lid, der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1936, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 17 F ebruari 1936, n°. 
209 D, dossier 6'l, afdeeling Handel, Nijve r
heid en Scheepvaart van 21 Februari 1936, 
N°. 8858 J.A., Di rectie van Handel en Nij
verheid · 

H ebb;n goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met betrekking tot het nemen van 
monsters van andere artikelen, die voor den 
handel bestemd of in den handel gebracht zijn 
- geen "waren" zijnde in den zin van artikel 
1, onder 1°., der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n°. 793) - , vinden de bepalingen, vastgeste ld 
bij of krachtens de artikelen 21- 26 der W a
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793) overeen
komstige toepassing, echter met dien verstande, 
dat in plaats van den laatsten zin van hot 
eerste lid van artikel 23 der wet de volgende 
bepaling geldt: ,,Het monster wordt in dit 
laboratorium of in andere door Onze Ministers 
van Sociale Zaken en van Handel, Nijverhe id 
en Scheepvaart daarvoor aan te wijzen labora
toria zoo spoedig mogelijk onderwcht". 

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

Onze Ministers van Socia le Zaken en van 
H andel , Nijverheid en Scheepvaart zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 2den M aart 1936. 

s. 845. 

WILHELMINA. 
De Minister van Social,e Zaken, 

M. SI in gen berg. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 17 Maa.rt 1936.) 

3 Maart 1936. BESLUIT tot w1iz1gmg van 
het Eierenbesluit (Staatsblad 1931, n°, 
375) , gewijzi gd bij Koninklijk Besluit van 
24 Juli 1934 (Staatsblad n°. 439). 

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

Sociale Zaken van 22 J anuar i 1936, n°. 58 
D/doss. 41, Afdeeling Volksgewndheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatshlad 1935, n°. 793); 

Gezien het Eierenbesluit (Staatsblad 1n1, 

1936 

n°. 375) , gewijzigd bij Ons besluit van 24 Juli 
1934 (Staatsblad n°. 429) ; 

Gezien het advies van de Commissi'l, he
doeld in artikel 17 der W i.renwet (Staats/ilad 
1935, n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Februar i 1936, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 27 Februari 1936, 11°. 
298 D/doss. 41, Afdeeling Volksgezondheid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Eierenbesluit (Staatsblad 

1931, n°. 375) wordt na artikel 10 een nienw 
artikel ingevoegd, luidende: 

Art . 10bis. 1. Eieren, hun inhoud of dee
len daarvan, mogen geen conserveermiddelen 
bevatten. 

2. De waar, di e door een opschrift. of op 
eenige andere wijze wordt aangeduid als een 
der waren, in lid 1 van dit artikel bedoeld, of 
kennelijk als wodanig voorhanden is, moet 
voldoen aan den eisch, in li<l 1 gesteld. 

3. De waren, in lid 1 en 2 van dit artikel 
bedoeld, moeten zijn deugdelijk van samen
stelling en moeten in deugdelijken toesta n<l 
verkeeren. 

4. De bepalingen, Yervat in lid 1, 2 en 3 
van dit artikel, gelden voo r a lle daarin be
doelde waren, onverschillig van welk dier 
afkomstig, zulks in afwijking van het in arti
kel 1 bepaalde. 

Art. II. Dit bes! uit treedt in werking zes 
maanden na den dag der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering va n dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal word0r:: geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1936. 

s. 846. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n ge n b e r g. 
(Uitg eg. 17 Maart 1936.) 

3 Maa,·t 1936. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het formulier van afkondiging 
voor de plaatselijke verordenir::gen op de 
keuring van waren, a ls bedoeld in artikel 
10, lid 1, der Warenwet (Staatsblad 1935, 
N°. 793). 

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

Sociale Zaken van 17 Januar i 1936, N°. 36 
D/dossier 56, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien artikel 10, eerste lid, van de Waren-
wet (Staatsblad 1935, N°. 793); 

Overwegende, dat bij a lgemeenen maatregel 
· van bestuur moet worden vastgesteld het for
mulier van afkondiging voor de verordeningen 
op de keuring van waren; 

Den Raad van State gehoor<l (advies van 
11 Februari 1936, N °. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken va·n 25 Febrnari 
1936, N°. 249 D/dossier 56, afdeeling Volks
gewndheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
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Art. 1. H et fonnul ier va1! afkondigïng bP
doeld in art, ikel 10, eerst.e lid , der WarenwC't 
(Staatsblad 1935, N°. 79 3), luidt: 

,,Burgemeester en wethouders van .. .... .... .. 
doen te weten, dat door den raad dier ge
meente in zijne vergadering van ...... ...... is 
vastgesteld de volgende verordening: 

(ti tel der verordening) 
(i nhoud der verordening) 

zijnde deze verordening door Gedeputeerde 
Staten van .......... .. bij besluit van .. .. .... ... . 
(bij Koninklij k besluit van ...... .. .... ) goedge-
keurd". 

En is hiervan afkondiging geschied waar het 
behoort, den .. .. .. .. .. .. enz." 

I n geval van toepassing van artikel 231 der 
Gemeentewet worden de woorden: ,,bij beslu it 
van ............ goedgekeurd" vervangen door de 
woorden: ,,goedgekeurd blijkens het niet in
zenden van hunne beslissing of van bericht de 
beslissing verdagende, binnen twee maanden 
na den dag, waarop de verordening hun is 
aangeboden" . 

2. In het geval , bedoeld in artikel 9, derde 
lid, der Warenwet (Staatsblad 1935, N° . 793) 
luidt het formulier van afkond ig ing, bedoeld 
in artikel 10, eerste lid, dier wet, al dus: 

,,Burgemeester en wethouders van .. . 
doen te weten, da t door Gedeputeerde Staten 
van .. .. ........ bij beslui t van ...... .. .. .. is vast-
gesteld de volgende plaatselijke verordening : 

(titei der verordening) 
(inhoud der verordening) 

En is hiervan afkondiging gesch ied waar 
het behoort, den ...... .. .. .. enz." 

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

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den M aart 1936. 

s. 850. 

WILHELMINA. 
D e Minister van So ciale Zaken, 

M. S I i n ge n be r g. 
(Uitgeg. 11 M aart 1936.) 

15 April 1936. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 13, 30 en 33 der W arenwet 
(Staatsblad 1935, n ° . 793). 

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

Sociale Zaken van 17 Februari 1936, n°. 216 
D, dossier 55, Afdeeling Volksgezondheid ; 

G elet op de artikelen 13, 30 en 33 der W a-
renwet (Staatsblad 1935, n°. 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Maart 1936 , n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 8 Apr il 1936, n° . 
542 D, Afdeeling Volksgezondheid ; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

ALGEMEENE BEPALING. 

Art. 1. In dit bes! ui t wordt verstaan onder : 
a . ,,Onze M.inister", de Miuister van Soci

a le Zaken: 
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[;. ,,de wet", de Warenwet (Staatsblad 
1935, n °. 793); 

c. ,,de centrale gemeente" , de gemeente, 
die den keuringsdienst beheert; 

à. ,,kringgemeenten" alle gemeenten, die 
deel u itmaken van een keuringsgebied ; 

e. ,, inspecteur" de inspecteur, bedoeld in 
artikel 1 , onder 2° ., der W arenwt:l t (S taats blad 
1935, n°. 793). 

HOOFDSTUK I. 

Van de gemeentelijke keuringsdiensten van 
waren. 

2. De toekenning van een rij ksbijdrage , als 
bedoeld in artikel 13 der wet, geschiedt, on
verminderd de voorwaarde vervat in artikel 4 
der wet, onder de volgende voorwaarden: 

1 ° . De raad van de centrale gemeente stelt 
met toepassing van artikel 122 van de ge
meentewet voor den keuringsdienst een afwn 
derlijk financieel en administratief beheer in. 
Met di t beheer worden belast burgemeester en 
wethouders der centrale gemeente. 

Bij de begrooting der kosten voor den keu
r ingsdienst kan het bestuur der centrale ge
meente zich de bevoegdheid voorbehouden tot 
a f- en overschrijving op de posten der be
grooting. 

2° . De dienst werkt zonder onderscheid van 
gemeenten of personen in het geheele gebied 
ter uitvoering van de wet en van de krachtens 
de wet gegeven voorschriften. 

3°. De dienst moet staan onder le iding van 
een directeur-scheikundige. A an den dienst 
moeten zijn ,verbonden: 

a. één of meer schei kundigen, die eene we
tensch appelijke opleiding hebben genoten. 

Bovendien kan door Gedeputee1·de Staten of 
in het geval, bedoeld bij artikel 8 der wet, 
door Ons worden toegestaan dat de dienst de 
beschikking heeft over één of meer veeartsen 
en wel , hetzij ui tsl u itend ten e igen behoeve, 
hetzij gezamenlijk met een anderen di enst, 

b. een voldoend aantal keurmeesters en 
analisten. 

Onze Minister kan nadere voorschriften ge
ven met betrekking tot de bevoegdheid om 
a ls keurmeester op te treden. 

4 °. Aan de goedkeuring van Onzen Minister 
zijn onderworpen: 

a. de algemeene organisatie van den dienst 
en het aantal ambtenaren en beambten in de 
verschill ende rangen; 

b. het koopen, huren of stichten van ge
bouwen voor den dienst, benevens alle verbou
wingen of uitbreid ingen van de tot den dienst 
behoorende gebouwen, a lsmede het koopen, in 
erfpacht of opstal nemen van den voor de 
stichting of uitbreiding àer dienstgebouwen 
benoodigden grond, ondersche idenlijk de a.an
wijzing van reeds aan de gemeente krachtem, 
eenig zakel ijk re~h t toebehoorenden grond voor 
de stichting of uitbreiding van dienstgebouwen 
en de overeenkomsten, di e ter zake zu ll en wor
den aangegaan; 

c. de benoeming van personeel. 
5°. De raad der centrale gemeente draagt 

zorg, dat een geneeskundig onderwek naar de 
lichamelijke geschiktheid van het aan den 
dienst te verbinden personeel wordt ingesteld 
vóór de aanstelling en dat geen personeel in 
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dienst wordt ge11omen of gehouden, dat gevaar 
oplevert voor versprn iding van nader door 
Onzen Minister aa n te wij zen, ziekten, a lsmede 
dat personeel, wolang dat gevaar aanwezi g is, 
geen di enst doet. 

Onder lichamelijke geschikthe id wordt , voor 
wover het personeel · van den keuringsdienst 
betreft, dat met onderzoek of met opsporing 
van over tredingen is bel ast, ook verstaan: ,,het 
afwezig zijn van kleurenblindheid" . 

De raad der centra le gemeente stelt - onder 
goedkeur ing van Gedeputeerde Staten - be
paling·en vast betreffende het toekennen van 
wach tgeld. 

6°. Aan den H oofd inspecteur en aap de 
betrokken Inspecteurs, zoomede aan de door 
Onzen Minister aangegeven ambtenaren, wordt 
te a llen t ijde toegang verleend tot de terre inen 
en gebouwen van den dienst. 

7°. H et bestuur van de centrale gemeente 
is gehouden Onzen Minister, benevens de onder 
6 °. bedoelde ambtenaren desgevraagd al Ie 
verl angde inlichtingen, den dienst betreffende, 
desgewenscht ook schriftelijk, te verschaffen. 

8 °. H et bestuur der centra le gemeente is 
gehouden de gebouwen en goederen, tot den 
keur ingsdienst beboorende, behoorlijk te onder
houden en wrg te dragen, da t de dienst naar 
behooren blijft werken. De gebouwen, voor 
wover eigendom der centrale gemeente, en de 
goederen moeten ten genoegen van Onzen Mi
ni ster wor den verzekerd tegen brandsch ade. 

9°. I ndien gebouwen of grond worden ver
kocht of niet meer voor den keuringsdienst 
worden gebruikt, wordt aan het Rijk ui tge
keerd eenzelfde gedeelte van de boekwaarde 
als het Rijk in de kosten van deze gebouwen 
of van dezen g rond beeft bij gedragen ; het 
verschil tusschen de boekwaarde en de op
brengst of taxatiewaarde wordt ten bate of ten 
laste van de exploitatie gebracht, zoo nootli g 
over een door Onzen Minister te bepalen a an
ta l jaren verdeeld. De taxatie heeft pl aats op 
de wijze, bepaald in artikel 5, onder b. 

10° . Jaarlijks zendt het bestuur der centrale 
gemeente de begroot ing van den keuringsdienst 
voor het volgend dienstjaar , alsmede de balans 
en ver l ies- en winstrekening van dien dienst 
betreffende het afgeloopen dienstjaa r met de 
toelichting tot di e stukken in drievoud Ler 
goedkeuring, respectievelij k vaststelling, aan 
Gedeputeerde Staten toe. 

Deze toezending geschiedt niet later dan de 
toezending der gemeentebegrooting en van de 
rekening en verantwoording van de centrale 
gemeente aan Gedeputeerde Staten, tenzij 
Onze Minister van dit voorschrift ontheffing 
verl eent. 

Gelijktijdig zendt het bestuur der centra le 
gemeente een afschrift der in het eerste lid 
be doe l de stukken aan de besture n de r kring
gemeenten . 

Eventueele aanvullingsbegrootingen voor 
den keuringsd ienst worden wo spoedig moge
lijk met de toelichtende stukken in drievoud 
aan Gedeputeerde Staten toegezonden en in 
afschrift aan de besturen der kringgemeenten 
medegedeeld 

De besturen der kringgemeenten kunnen 
binnen vier weken na de toezending van de in 
de derde en vierde al inea van dit nummer be
doelde stukken hun opmerkingen deswege aa n 
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Gedeputeerde Staten doen toekomen. 
Gedepu teerde Staten zenden gelijktijdi g met 

het bericht van goedkeuring de r begrooting 
een afschrift van hunne beslissing aan deo 
Inspecteur. 

Deze Inspecteur kan binnen 14 dagen na 
ontvangst van het afschr ift bij Ons in he roep 
komen. 

Artikel 236 van de Gemeentewet is va n 
toepassing. 

11 °. J aarlijks vóór den eersten Juni zend t 
het bestuur van de centrale gemeente aan 
Onzen Minister , aan den betrokken Hoofd
inspecteur en den betrokken I nspecteur. aan 
Gedeputeerde Staten en aan de besturen va n 
de kringgemeenten een door den directeur van 
den keuringsdienst opgemaakt verslag omtrent 
de bevindingen en handelingen van den keu
r ingsdienst in het afgeloopen kalenderjaa r. 
Aan het voor Onzen Minister bestemde exem
plaar van di t verslag, hetwelk van de onder
teekening van den d irecteur van den keurings
d ienst moet zijn voorzien, word t toegevoer;·d' 
een staat van het aan den dienst verbonden 
personeel, benevens eon staat van de gebouwen 
en goederen van den dienst , welke staat tevens 
vermeldt den oorspronkelijken kostprijs of aan
scha ffin gsprijs di er gebouwen en goederen . 

In dit verslag bevindt zich een verzamelstaat 
waarin wordt opgenomen: 

a. het totaal aanta l onderzoekingen van 
iedere waar, in het a fgeloopen dienstjaar vee
r icht in iedere kr inggemeente; 

b. het totaal aanta l pa rtij en van iedere 
waar , <lat ter plaatse, en dat naar aanl e iding 
van dat onderwek in het labora torium werd' 
afgekeurd ; 

c. het totaal aantal inspectiën van winkels, 
opslagpla a tsen, pakhuizen , fa brieken, en zoo 
voort door het personeel van den dienst in het 
a fgeloopen jaa r verricht, in iedere der kr ing
gemeenten; 

il. het totaal aantal der bij zondere onder
zoekingen al s bedoeld onder 12° . van dit arti -
kel , met vermelding van den a::i rd en de bij
zonde1·heden van die onderwekingen en de 
opbrengst daarvan. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten te g€ven nopens de inrichting van het 
bovengenoemd verslag. 

12°. De raad der centrale gemeente draagt 
wrg, da t van alle diensten, door den keurings
dienst ten behoeve van een kringgemeente of 
van particulieren, bewezen, welke buiten ver
band staan met de uitvoer ing van de bepalin
gen krachtens de wet gegeven, afzonderlijk 
aanteekening wordt gehouden en dat a fwn
derl ijk boek wordt gehouden van alle ve rgoe
dingen deswege genoten. 

Bedoelde vergoedingen zijn verschuldigd vol
gens een bijwnder tarief, dat de raad der cen
trale gemeente, met inachtneming van de arti 
kelen 269- 273 en 287 der Gemeentewet, vast
stelt. 

Indien naar het oordeel van Gedeputeerde 
Sta ten, of in het geval, bedoeld bij arti kel g: 
der wet , van Ons, door het verl eenen van bij 
zondere diensten als bovenbedoeld de keurings
dienst te zeer aan zijne bestemming wordt 
onttrokken, zijn Gedeputeerde Staten, 1·espec
tievelijk Wij bevoegd te bepalen, dat het ver
leenen van bedr-elrle diensten telkens vooraf 
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aan hun, respectievelijk Onze goedkeuri ng 
moet worden onderworpen. 

3. De verweken om eene rijksbijdrage a ls 
bedoeld in artikel 13, l ste lid , de r wet, worden 
-door het bestuur der centrale gemeente met de 
daarbij behoorende stukken binnen drie maan
den na goedkeuring door Gedeputeerde Staten 
van de begrooting voor den keuringsdienst ( en 
e ventueele aanvullingsbegrootingen) voor het 
jaa r, waarop het ve rzoek betrekking heeft, ge
richt tot Onzen Minister. 

Onze Minister beslist binnen dri e maanden 
nadat het verzoek is ingekomen, indien a lthans 
de Rijksbegrooting voor het betreffende jaar 
binnen dien termijn is vastgesteld en anders zoo 
spoedig mogel ijk. Hij stelt tevens het bedrag 
der bijdrage vast na den betrokken Inspecteur 
te hebben gehoord. 

De bijdrage wordt uitgekeerd aan de centra le 
gemeente, di e dit bedrag onmiddellijk ter be

chikking van den dienst stelt. 
Verweken om toekenn ing van r ijksbijdragen 

in de kosten van den keuringsdienst, die na 
den gestelden termijn worden ingediend, blij
ven buiten behandeling. Onze Minister kan op 
grond van bijwndere omstandigheden van den 
in den vorigen zin gestelden regel a fwijken. 

4. Bij het verzoek om een rijksbijdrage moet 
worden overgelegd : 

a. eene volledige en uitgewerkte opgave 
van a lle voor het betrokken dienstjaar ge
raamde exploitatiekosten, ondersche iden in : 

1 °. salarissen en bijdragen in en toeslagen 
op pensioen voor het personeel, alsmede even
tueel t,e verleenen wachtgelden; 

!! 0
• chemicaliën; 

3°. instrumenten en ut ensili ën, ko ten van 
aanscha ffing en van onderhoud; 

4 °. boeken en tijdschriften; 
5°. water; gas en electric ite it ; 
6°. administratiekosten; 
7° . kosten van bewaring van in be lag ge

nomen goederen; 
8°. transportmiddelen, de kosten van aan

schaffing en van onderhoud, alsmede het be
drag der afschrijving, indi en deze p laats hee ft . 

9°. herstel en onderhoud van gebouwen en 
l aboratorium imichting, van meubil a ir, tuinen 
en terreinen, onderscheiden in : 

onderhoud gebouwen en laboratorium , 
onderhoud meubil a ir, 
onderhoud tuinen en terre inen, 
schoonhouden van gP-bouwen; 
10°. brandstoffen; 
11°. aankoop van monste rs, a ls bedoeld in 

a rtikel 21 2de lid , der wet; 
12°. re'is- en verblijfkosten van het per

s oneel; 
13°. huishuur of rente van het schuldrestant 

van stichtingskosten van het laborato rium en 
verdere gebouwen van den dienst, overeenkom
stig het bepaalde in artikel 5, a lsmede rente 
van het in den inventaris der dienstgebouwen 
gestoken stichtingskapitaal; 

14°. a fschrij ving wegens waardeverminde
ring van de tot den dienst behoorende gebou
wen en andere bezitt ingen, voor zoover deze 
laatste eigendom zijn van de centrale ge
meente, overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 5; 

15° . kosten van verzekering tegen brand
schade : 
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16°. grondlasten , voor zoover de gebouwen 
van den dienst en de daartoe behoorende grond 
krachtens e igendom of eenig zakelijk recht in 
het bez it zijn van de centrale gemeente, voor 
zoover verschul digd, a lsmede voor het geva l 
de bij de dienstgebouwen behoorende grond in 
erfpach t of opstal is verkregen, het bedrag 
van den jaarlijkschen canon ; 

17°. diverse uitgaven, voor zoove r niet va l
lende onder een der voorgaande posten ; 

18° . onvoorziene uitgaven ; in deze opgave 
wordt tevens vermeld een event ueel nog niet 
verrekend nadeelig saldo over eenig vori g 
boekj aar; 

b. eene volledige en ui tgewerkte opgave 
van alle voor het betrokken dienstjaar terzake 
van den keuringsdienst geraamde baten, daa r
onder begrepen de vergoedingen wegens door 
den keuringsdienst te verr ich ten onderwekin
gen en een eventueel nog niet verrekend batig 
saldo van eenig vorig boekjaar; 

c. een volled ige en ui tgewerkte opgave van 
de opbrengst va n het recht van de bedrijven, 
zoomede van de kosten va n heffing en inning 
daarvan, benevens een opgave van eventueele 
andere posten, d ie geheel ten bate of ten laste 
van het Rijk komen. 

De noodige bewijs tukken worden ingeval en 
voor zoover Onze Minister zulks verlangt, aan 
dezen overgelegd. 

5. Bij de raming van de jaa rlij ksche kosten 
van den dienst als bedoeld in a rtikel 13, l ste 
lid, der wet, worden de volgende voorschriften 
in acht genomen: 

a. is of wordt de dien t gevest igd in een 
huurhws, dan wordt de huurprijs op de exploi
tatiebegrooting gebracht; 

b. is of wordt de dienst gevestigd in een 
perceel , dat reeds vroeger e igendom van de 
centrale gemeente was, dan wordt een nader 
dóor Onzen Min ister aan te wij zen percentage 
van de geschatte waarde van het perceel , als
mede van den daa rbij behoorenden grond, voor 
zoover aan de cent ra le gemeente in eigendom 
behoorende, a ls vergoeding van rente van het 
stichti ngskapitaal op de exploitatiebegrooting 
gebracht . 

De schatting van de waarde van het perceel 
en eventueel van den daarbij behoorenden 
g rond gesch iedt door drie deskundigen, waar
van één wordt aangewezen door Onzen Minjs. 
ter, één door burgemeester en wethouders der 
central e gemeente en de derde door Onzen 
Commissaris in de provincie, waar in de cen
trale gemeente is gelegen. 

In bijzondere geval Jen, to r beoordeel ing va n 
Onzen Minister, kan een hooger of lager per
centage wegens waardeve rmindering als a f
schrijving op de expl oita ti ebegrooting worden 
gebracht ; 

c. is of wordt de dienst gevestigd in een 
opzettelijk daarvoor gebouwd perceel, dan 
wordt op de exploitatiebegrooting ge,bracht een 
nader door Onzen Minister aan te wijzen pe r
centage der stichtingskosten a ls vergoed ing 
van rente van het stichtingskapitaal ; 

d. is of wordt de di enst gevestigd in een 
perceel, dat reeds vroeger eigendom van de 
centrale gemeente was, doch dat ve1·bouwd of 
uitgebreid is, dan wordt een nader door Onzen 
Minister aan te wijzen pe rcentage van de ge
schatte waarde van het perceel vóór de vei·-



193 

bouwing of uitbreid ing op de exploitatiebe
grooting gebracht, vermeerderd met een nader 
door Onzen Minister aan te wijzen percentage 
van de verbouwings- of uitbreid ingskosten 
( daaronder begrepen kosten van eventueel voor 
de verbouwing of uitbreid ing aan te koopen 
of aangekochten grond). 

De sch atting van de waarde van het perceel 
vóór de verbouwing of u itbre id ing gesch iedt 
overeenkomstig het bepaalde onder b, 2de 
a linea, van dit artikel ; 

e. afloss ing van de kosten van gebouwen of 
van de inrichting daarva n mag niet op de 
exploi tatiebegrooting worden gebracht ; 

/. wegens waa rdevermindering mag als a f
schr ijving op de exploitatiebegrnoting worden 
gebracht een bedrag va n 1 ½ ten honderd van: 

1. de waarde va n de bestaande gebouwen 
berekend naar de geschatte waarde ; 

2. de kosten va n nieuw gebouwde perceelen 
en va n verbouwing of uitbreid ing van bestaan
de gebouwen, voor wover Onze Min ister h ie r
voor goedkeuring verleent. In bijzondere ge
vall en, te r beoordeeling va n Onzen Minister , 
kan een hooger of lager percentage wegens 
waardeverminder ing a ls a fschr ij ving op de 
exploi tati ebegrooting worden gebracht ; 

y. a fschrijving op de waarde va n den grond 
en van de inricht ing van de laboratoria en 
verdere dienstgebouwen mag niet op de explo i
tatiebegroot ing worden gebracht, tenzij in bij
zondere gevallen en met goedkeuring van 
Onzen Minister; 

h . de a f chrijvingen, onder / bedoeld, moe
ten, in verband met de gelij ke aflossingen- op 
h et st ich t ingskapi taal , bij de berekening van 
de rentevergoeding, in dit a rt ikel aangegeven, 
in aanmerking worden genomen; 

i . de aanschaffingskosten va n transportmid
delen mogen de gewenscht ove r den gescha tten 
l evensduu r gelij kelijk worden ve rdeeld. 

6. De bijdrage uit 's R ij ks kas in de jaa r
Jij ksche kosten wordt berekend a ls volgt: 

V an de kosten, geraamd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 5, worden a fgetrokken de 
.geraamde baten. H et a ldus verkregen bedrag 
wordt gedeeld door twee. Va n de a ldus ver
kregen uitkomst wordt afgetrokken eenze lfde 
gedeelte van de rente en va n de afschr ij ving 
der kosten van opri chting en eerste inrichting, 
a ls het Rijk in d ie kosten heeft bijgedragen . 

Van deze u itkomst wordt afgetrokken de 
netto opbrengst van de heffin g va n het recht 
der bed rijven. 

Tevens worden verrekend posten, welke ge
heel ten ba te of ten laste van het R ij k komen. 

7. Onverwijld na goedkeuring van de be
grooting van den keuringsdienst (daaronder 
begrepen eventueele aan vuil i ngsbegrootingen) 
door Gedeputeerde Staten, geven deze aan de 
besturen der kr inggemeenten kennis va n het 
bedrag, dat a ls bij drage in de kosten van den 
keuringsdienst voor het volgend dienst jaar ten 
laste va n elke gemeente kom t. 

Wordt het beslui t van Gedeputeerde Staten 
tot goedkeur ing van de begrooting van den 
keur ingsdienst ( daaronder begrepen eventueele 
aanvullingsbegrootingen) do01· Ons vernietigd, 
dan zenden G edeputeerde Staten eene nadere 
kenn isgeving a ls bedoeld in het voorgaande 
lid onverwijld na de defin it ieve goedkeuring 
van de begrooting. 
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8. De berekening van de bij drage die ten 
laste van iedere kringgemeente komt, zal ge
schieden volgens het bevolkingscij fer op den 
laatsten December van het voorlaatste jaar, 
voora fgaande aan da t , waarop de begrooting 
betrekk ing heeft. 

B ij verschil va n meening over het bedrag 
der door ieder der kringgemeenten verschul
digde bij drage t usschen Gedeputee rde Staten 
en één of meer der kringgemeenten, kunnen 
de besturen dier kringgemeenten binnen twee 
weken na de ontva ngst der kennisgeving, be
doeld in artikel 7, bij Ons tegen de beschik
king van Gedeputee rde Staten in beroep 
komen. 

Onze besli ssing wordt in a fschrift aan Ge
depu teerde Staten en aan de besturen der 
betrokken kringgemeenten medegedeeld. 

9. De bij dragen der kringgemeenten moeten 
in haar geheel worden voldaan vóór of op den 
l sten Jul i van het jaa r, waarop de bijd ragen 
betrekking hebben of, voor het geva l Gedepu
teerde Sta ten de kennisgeving, bedoeld in a rt i
kel 7, eerst nà 1 J uni va n dat jaa r hebben 
gedaa n, binnen een maand nadat de bestu_rnn 
der kringgemeenten bedoelde ke nnisgeving 
hebben ontvangen. 

B ij verzuim van tijdige voldoen ing is over 
de verschuld igde bijdrage 1/10 ten honderd aan 
rente verschuldi gd voor iederen dag, welken 
het betrokken gemeentebestuur in gebreke is. 

10. E en bati g of nadee l ig sa ldo van eenig 
explo itat iejaa r wordt ten ba te of ten laste van 
een vol gend exploita ti ejaa r gebracht en in de 
desbetreffen de begrooting opgenomen. 

ll. W a nneer he tbestuur van de centra le ge
meente een der in dit besluit genoemde voor
waa rden en voorschr iften niet na lee ft, ka n, na 
schrifte lij ke aanzegging daa rva n, door Om,en 
Minister aa n het bestuur der centra le ge
meente iedere toezeggi ng van een bijdrage 
worden teruggenomen en kan een. reeds ver
leende bijdrage worden teruggevorderd. 

HOOFDSTUK II. 

Van de provinciale keuringsdiensten ·van 
waren. 

12. De toekenning der r ij ksbijdrage, :ils be
doeld in a rt ikel 13 der wet, gesch iedt , onver
mi nderd de voorwaarde vervat in art ikel 4 
der wet, onder de na vol gen de voorwaarden: 

l. 0 • het fin anciee l en admi nistra t ief beheer 
van den dienst wordt gevoerd naar regelen 
door Gedeputeerde Staten, onder Onze goed
keuring, te stellen ; 

2° . de dienst werkt zonder onderscheid van 
gemeenten of personen ter ui tvoering van de 
wet en van de krachtens de wet gegeven voor
schriften; 

3°. de dienst moet staan onder le iding van 
een directeur-sche ikund ig e . A an de n d ie nst 
moeten zijn verbonden: 

a. één of meer scheikundigen, die eene we
tenschappel ij ke opl e id ing hebben genoten. 

Bovendien kan door Ons worden toegestaan 
dat de dienst de beschikking heeft over één 
of meer veeartsen en wel, hetzij ui tslui tend ten 
e igen behoeve, hetzij gezamenlijk met een an
deren dienst ; 

b. een voldoende aantal keurmeeste rs en 
analisten. 

13 
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Onze Minister kan nadere voorschriften ge
ven met betrekking tot de bevoegdheid om a ls 
keurmeester op te treden ; 

4 °. aan de goedkeuring van Onzen Minister 
zijn onderworpen: 

a. de algemeene organisatie van den dienst 
en het aantal ambtenaren en beambten in de 
verschillende rangen; 

b. het koopen, huren of stichten van ge
bouwen voor dien dienst, benevens alle ver
bouwingen of uitbreidingen van tot den dienst 
behoorende gebouwen, alsmede het koopen, in 
erfpacht of opstal nemen van den voor de 
stichting of uitbreiding der dienstgebouwen 
benoodigden grond, onderscheidenl ijk de aan
wijzing van reeds aan de provincie krachtens 
eenig ~akelijk recht toebehoorenden grond voor 
de stichting of uitbreiding der dienstgebouwen 
en de ter zake voorgenomen overeenkomsten; 

c. de benoeming van den directeur-sch ei
kundige; 

il,_ de benoeming van personeel; 
5°. Gedeputeerde Staten dragen wrg, dat 

een geneeskundig onderzoek naar de l ichame
lijke geschiktheid van het aan den di enst te 
verbinden personeel wordt ingesteld vóór de 
aanstelling en dat geen personeel in dienst 
wordt genomen of gehouden, dat gevaar op
levert voo,· verspreiding van nader door Onzen 
Minister aan te wijzen ziekten, alsmede dat 
personeel, zoolang dat gevaar aanwezig is, 
geen dienst doet. 

Onder lichamelijke geschiktheid wordt, voor 
wover het personeel van den keuringsdienst 
betreft, dat met onderzoek of met opsporing 
van overtredingen is belast, ook verstaan: ,,het 
afwezig zijn van kleurenblindheid". 

Provinciale Staten stellen - onder Onze 
goedkeuring - bepal ingen vast betreffende 
het toekennen van wachtgeld aan personeel. 

6° . Aan den Hoofdinspecteur en aan de 
betrokken Inspecteurs, zoomede aan de door 
Onzen Minister aangewezen ambtenaren wordt 
te allen tijde toegang verleend tot de terreinen 
en gebouwen van den dienst. 

7° . Gedeputeerde Staten zijn gehouden On
zen Minister , benevens de onder 6° . bedoelde 
ambtenaren, desgevraagd a lle verlangde in
lichtingen den dienst betreffende, desgewenscht 
ook schriftelijk, te verschaffen . 

8°. Gedeputeerde Staten zijn gehouden de 
gebouwen en goederen, tot den keuringsdi enst 
behoorende, behoorlijk te onderhouden en wrg 
te dragen, dat de dienst naar behooren blijft 
werken. De gebouwen, voor zoover eigendom 
der provincie, en de goederen moeten ten ge
noegen van Onzen Minister worden verze kerd 
tegen brandschade. 

9° . Indien gebouwen of grond worden ver
kocht of niet meer voor den keuringsd ienst 
worden gebruikt, wordt aan het Rijk uitge
keerd eenzelfde gedeelte van de boekwaarde 
als het Rijk in de kosten van deze gebouwen 
of van dezen grond heeft bijgedragen; het 
verschil tusschen de boekwaarde en de op
brengst of taxatiewaarde wordt ten bate of ten 
laste van de exploitatie gebracht, zoo nood ig 
over een door Onzen Minister te bepalen aan
tal jaren ve rdeeld. De taxatie heeft plaats op 
de wijze, bepaald in artikel 15, onder b. 

10° . Jaarlijks zenden Gedeputeerde Staten, 
zoodra zij de begrooting van den keurings-
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dienst voor het volgend dienstjaar en de balans 
en verlies- en winstrekening van dien dienst 
over het afgeloopen dienstjaar gereed hebben, 
een afschrift van. de desbetreffende stukken, 
vergezeld van de noodige toelichting, in drie
voud ter goedkeur ing respectievelijk vaststel
] ing aan Onzen Minister. 

Het hierboven bepaalde vindt overeenkom
stige to"epassing ten aanzien van aanvullende 
ramingen ten behoeve van den keuringsdienst. 

11 °. Jaarlijks vóór den eersten Juni zenden 
Gedeputeerde Staten aan Onzen Minister, aan 
den betrokken Hoofdinspecteur en den betrok
ken Inspecteur en aan de besturen der kring
gemeenten een door den directeur van den 
keuringsdienst opgemaakt verslag omtrent de 
bevindingen en handelingen van den keurings
dienst in het afgeloopen kalenderjaar. Aan het 
voor Onzen Minister bestemde exemplaar van 
dit verslag, hetwelk van de onderteekening 
van den directeur van den keuringsdienst moet 
zijn voorzien, wordt toegevoegd een staat van 
het aan den dienst verbonden personeel, be
nevens een staat van de gebouwen en goederen 
van den dienst, welke staat tevens vermeldt 
den oorspronkelijken kostprijs of aanschaffings
prij s dier gebouwen en goederen. 

In dit verslag bevindt zich een verzamelstaat 
waarin wordt opgenomen: 

a. het totaal aanta l onderzoekingen van 
iedere waar, in het afgeloopen di en tjaa r ver
r icht in iedere der kringgemeenten ; 

b. het totaal aantal partijen van iedere 
waar, dat ter plaatse en dat naar aanleiding 
van het onderwek in het laboratorium werd 
afgekeurd; 

c. het totaal aantal inspect iën van winkels, 
opslagplaatsen, pakhuizen, fabrieken, enwo
voort, door het personeel van den dienst in het 
a fgeloopen jaar verricht, in iedere der kring
gemeenten; 

d. het totaal aantal der bij zondere onder
wekingen, als bedoeld onder 12°. van dit arti
kel, met vermelding van den aard en de bij 
zonderheden van die onderzoekingen en de 
opbrengst daarvan. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschrif
ten te geven nopens de inrichting van het 
bovengenoemd verslag. 

12°. Gedeputeerde Staten dragen wrg, dat 
van alle diensten, door den keuringsd ienst ten 
behoeve van de provincie, van een kringge
meente of van particulieren, bewezen, voor 
zoover deze diensten buiten verband staan met, 
de uitvoering van de bepalingen, krachtens de 
wet gegeven, afwnderlij ke aanteeken ing wordt 
gehouden en dat afwnderl ij k boek wordt ge
houden van alle vergoedingen deswege ge
noten. 

Bedoelde vergoedingen zijn verschu ldigd vol
gens een bijwnder tarief, dat · het bestuur de,· 
provincie met inachtneming van de artikelen 
126sexies, 126decies en 126-undecies der Pro
vinciale wet vaststelt. 

Indien naar het oordeel van Onzen Minister 
door het verleenen van bijwndere diensten als 
bovenbedoeld de keuringsdienst te zeer aan 
zijne bestemming wordt onttrokken, is Onze 
Minister bevoegd te bepalen, dat het verleenen 
van bedoelde diensten telkens vooraf aan zijne 
goedkeuring moet worden onderworpen. 

13. De verzoeken om eene rijksbijd rage al~ 
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bedoeld in artikel 13, l ste lid , en artikel 33 
der wet, worden door Gedeputeerde Staten 
met de daarbij behoorende stukken binnen 
drie maanden na goedkeuring door Ons van 
de begrooting voo1· den keuringsdienst (en 
eventueele aanvull ingsbegrootingen) voor het 
jaar, waarop het verwek betrekking heeft, ge
r ich t tot Onzen Minister. 

Onze Minister beslist binnen dr ie maanden 
nadat het verzoek is ingekomen, indien althans 
de Rijksbegrooting voor het betreffende jaar 
binnen dien termijn is vastgesteld en anders 
wo spoedig mogelijk. Hij stelt tevens het be
drag der bijdrage vast, na den betrokken 
Inspecteur te hebben gehoord. 

De bijdrage wordt uitgekeerd aa n de pro
vincie, die dit bedrag onmiddellijk ter beschik
king van den dienst stelt . 

Verweken om toekenning van rijksbijdragen 
in de kosten van den keuringsdienst, die na 
den gestelden termijn worden ingediend, blij
ven buiten behandel ing. Onze Minister kan op 
grond van bijwndere omstandigheden van den 
in den vorigen zin gestelden regel afw ij ken. 

14. B ij het verwek om een rijksbijdrage 
moet worden overgelegd: 

a. eene volled ige en uitgewerkte opgave 
van alle voor het betrokken dienstjaar geraam
de exploitatiekosten, onderscheiden in : 

1° . salar issen en bijdt·agen in en toeslagen 
op pensioen voor het personeel, a lsmede even
tueel te verleenen wachtgel den; 

2°. chemicaliën; 
3°. instrumenten en utensi l iën, kosten van 

aanscha ffing en van onderhoud ; 
4°. boeken en t ijdschriften; 
5 °. water, gas en electric ite it ; 
6°. admin istratiekosten; 
7°. kosten van bewaring van in beslag ge

nomen goederen; 
8° . transportmiddelen, de kosten van aan

schaffing en van onderhoud, a lsmede het be
drag der afschrijving, indien deze plaats heeft ; 

9°. herstel en onderhoud van gebouwen en 
laboratorium inrichting, van meubilair, tuinen 
en terreinen, onderscheiden in : 

onderhoud gebouwen en laboratorium, 
onderhoud meubilair, 
onderhoud tuinen en terreinen, 
schoonhouden van gebouwen ; 
10°. brandstoffen; 
11 °. aankoop van monsters, als bedoeld in 

artikel 21, 2de l id, der wet; 
12° . reis- en verbl ij fkosten van het per

soneel; 
13°. huishuur of rente van het schuld

rnstant van stichtingskosten van het laborato
rium en verdere gebouwen van den dienst, 
overeenkomst ig het bepaalde in artikel 5, a ls
mede rente van het in den inventaris der 
dienstgebouwen gestoken stichtingskapitaal; 

14°. afschrijving wegens waardeverminde
ring van de tot den dienst behoorende gebou
wen en andere bezittingen, voor zoover deze 
laatste eigendom zijn van de provincie, over
eenkomstig het bepaalde in artikel 15 ; 

15 °. kosten van verzekering tegen brand
schade; 

16°. grondlasten, voor zoover de gebouwen 
van den dienst en de daartoe behoorende 
grond krachtens e igendom of eenig zakelijk 
recht in het bez it zijn van de provinc ie en voor 
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wover verschuldigd, a lsmede voor het geval 
de bij de dienstgebouwen behoorenrle grond in 
erfpacht of opstal is verkregen, het bedrag 
van den jaarlijkschen canon; 

17°. diverse uitgaven, voor wover niet val
lende onder een der voorgaande posten ; 

18°. onvoorziene uitgaven; in deze opgave 
wordt tevens vermei cl een eventueel nog niet 
ve rrekend nadeelig saldo over eenig vor ig 
boekjaar; 

b. eene volledige en uitgewerkte opgave 
van all e voor het betrokken dienstjaar terzake 
van den keuringsdienst geraamde baten, daar
onder begrepen de vergoedingen wegens door 
den keuringsdienst te verrichten onderzoekin
gen en een eventuee l nog niet verrekend batig 
saldo van eenig vor ig boekjaar; 

c. eene volledige en uitgewerkte opgave van 
de opbrengst van het recht van d , bed rij ven, 
zoomede van de kosten van heffing en inn ing 
daarvan, benevens een opgave van eventueele 
andere posten, die geheel voor rekening van 
het Rijk komen. 

De noodige bewijsstukken worden ingeval en 
voor wover Onze M inister zulks verlangd, aan 
dezen overgelegd. 

15. Bij de raming van de jaarl ij ksche kosten 
van den dienst, a ls bedoeld in artikel 13, lste 
lid, in verband met artikel 33 der wet, worden 
de volgende voorschriften in acht genomen: 

a,. is of wordt de dienst gevestigd in een 
huurhuis, dan wordt de huurprijs op de exploi
tatiebegrooting gebracht; 

b. is of wordt de dienst gevestigd in een 
perceel , dat reeds vroeger eigendom van de 
provincie was, dan wordt een nader door 
Onzen Minister aan te wijzen percentage van 
de geschatte waarde van het perceel, alsmede 
van den daarbij behoorenden grond, voor wo
ver aan de provincie in e igendom behoorende, 
a ls vergoeding van rente van het st ichtings
kap itaal op de explo itatiebegrooting gebracht. 

De schatting van de waarde van het perceel 
en eventueel van den daarbij behoorenden 
grond geschiedt door drie deskundigen, waar
van één wordt aangewezen door Onzen Minis
ter, één door . Onzen Commissaris in de pro
vincie en de derde door de beide anderen. 

In bijwndere gevallen, ter beoordeeling van 
Onzen Minister, kan een hooge1· of lager per
centage wegens waardeverm indering als af
schrijving op de exploitatiebegrooting worden 
gebracht; 

c. is of wordt de dienst gevestigd in een 
opzettelijk daarvoor gebouwd perceel , dan 
wordt op de exploitatiebegrooting gebracht een 
nader door Onzen Minister aan te wijzen per
centage der st ichtingskosten als vergoeding 
van rente van het stichtingskapitaal; 

d,. is of wordt de dienst gevestigd in een 
perceel, dat reeds vroeger eigendom van de 
provincie was, doch dat verbouwd of uitge
breid is, clan wordt een nader doo,· Onzen 
M inister aan te wijzen percentage van de ge
schatte waarde van het perceel vóór de ver
bouwing of uitbreiding op de explo itatiebe
grooting gebracht, vermeerderd met een nader 
door Onzen Minister aan te wijzen percentage 
van de verbouwings- of uitbreidingskosten 
(daaronder begrepen ko ten van eventueel voor 
de verbouwing of uitbreiding aan te koopen 
of aangekochten grond) . 
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De schatting van de waarde van het perceel 
vóór de verbouwing of uitbreiding geschiedt 
overeenkomstig het bepaalde onder b, 2de lid, 
van dit artikel; 

e. aflossing van de kosten van gebouwen of 
van de inrichting dal\,rvan mag niet op de 
exploitatiebegrooting worden gebracht; 

/ . wegens waardevermindering mag als af
schrijving op de exploitatiebegrooting worden 
gebracht een bedrag van 1 ½ ten honderd van: 

1. de waarde van de bestaande gebouwen, 
berekend naar de geschatte waarde ; 

2. de kosten van nieuw gebouwde perceelen 
en van verbouwing of uitbreiding van bestaan
de gebouwen, voor zoover Onze Minister hier
voor goedkeuring verleent. In bijzondere ge
val Jen, ter beoordeeling van Onzen Minister, 
kan een hooger of lager percentage wegens 
waardevermindering als afschrijving op de 
exploitatiebegrooting worden gebracht: 

g. afschrijving op de waarde van den grond 
en van de inrichting van de laboratoria en 
verdere dienstgebouwen mag niet op de exploi
tatiebegrooting worden gebracht, tenzij in bij
zondern gevall en en met goedkeu ring van 
Onzen M inister; 

h . de afschrijvingen, onder / bedoeld, moe
ten in verband met gelijke aflossingen op het 
sJ;ichtingskapitaal bij de berekening van de 
rentevergoeding, in dit artikel aangegeven, in 
aanmerking worden genomen ; 

i. de aanschaffingskosten van transportmid
delen mogen desgewenscht over den geschatten 
levensduur gelijkelijk worden verdeeld. 

16. De bijdrage uit 's Rijks kas in de jaar
lijksche kosten wordt berekend als volgt: 

Van de kosten, geraamd overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 15, worden afgetrokken 
de geraamde baten. Het aldus verkregen be
drag wordt gedeeld door twee. 

Van de aldus verkregen uitkomst wordt 
afgetrokken eenzelfde gedeel te van de rente 
en van de afschrijving der kosten van oprich
ting en eerste inrichting, als het Rijk in die 
kosten heeft bijgedragen. 

Van deze uitkomst wordt afgetrokken de 
netto-opbrengst van de heffing van het recht 
der bedrijven. 

Teven worden verrekend posten, welke ge
heel ten bate of ten laste van het Rijk komen. 

17. Wanneer Provinciale Staten of Gede
puteerde Staten één of meer der in dit bes! uit 
genoemde voorwaarden en voorschriften niet 
naleven, kan, na schr iftelijke aanzegging daar
van, door Onzen Minister iedere toezegging 
van een bijdrage worden teruggenomen en kan 
een reeds verleende bijdrage worden terugge
vorderd. 

HOOFDSTUK III. 

Overgangsbepalingen. 

18. Voor het exploitatiejaar 1936 of voor 
een deel van dat jaar vinden de bepalingen, 
vervat in de voorgaande artikelen, voor zoover 
mogelijk, overeenkomstige toepassing. 

19. Ten aanzien van de opgeheven keurings
diensten vinden de bepalingen, vervat in de 
voorgaande artikelen, voor wover mogelijk, 
overeenkomstige toepassing, 011verminderd de 
bepalingen der wet. 

196 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

20. Dit be luit kan worden aangehaald on
der den titel " Financiëel besluit keuringsdien
sten van waren", met vermelding van jaar
gang en nummer van het Staatsblad, waar in 
het is geplaatst. 

21. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raa d 
van State. 

's-Gravenhage, den 15den April 1936. 

s. 880. 

WILHELM! A. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S l i n ge n be r g. 
(Uitgeg. 28 April 1936.) 

17 Januari 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninlilijk besluit van den 22sten 
November 1919 (Staatsblad n°. 764), hou
dende vaststelling van de modellen der 
rentezegels en van aanwijzing der plaatsen, 
waarop de rentezegels ten verkoop voor
handen zullen zijn, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd is bij Koninlilijk 
besluit van den 20sten Juli 1929 (Staatsblad 
n°. 398). 

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

Sociale Zaken van 10 Januari 1936, no. 74, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 230, vierde lid en 231, 
eerste lid, der Invaliditeitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 22 November 1919 

(Staatsblad n°. 764) houdende vaststelling van 
de modellen der rentezegels en van aanwijzing 
der plaatsen, waarop de rentezegels t en verkoop 
voorhanden zullen zjjn, zooals dat beslu.i t 
laatstelijk gewijzigd is bij Ons besluit van 20 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 398) en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. Artikel 3 van Ons vorenaangehaald 
gewijzigd besluit van 22 November 1919 (Staats
blad n°. 764) wordt als volgt gewijzigd: 

Het tweede lid van dat artikel wordt ge
lezen als volgt : 

,, Van het bedrag van eiken aankoop als boven
bedoeld genieten de depothouders een korting, 
als aangegeven in lid 3 ; aan de andere personen, 
voor den verkoop van r entezegels aangewezen , 
kan door den Raad van Arbeid onder goedkeu
ring van het bestuur der Rijksverzekerings
bank, het recht op dezelfde korting worden 
verleend." . 

Het derde lid van dat artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,De korting , in het vorige lid bedoeld, be
draagt 1 percent van het eerste duizendtal 
guldens, ½ percent van het tweede duizend
tal en ¼ percent van het restant van het bedrag 
van den aankoop binnen een door den R aad 
van Arbeid te bepalen termij n. Deze termijn 
wordt voor eiken wederverkooper afzonderlijk 
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vastgesteld, doch kan niet korter worden ge
steld dan één week.". 

Art. II. De woorden: ,,den Verzekerings
raad" voorkomende in artikel 2, in het derde 
lid van artikel 6 en in artikel 9 in Ons voren
aangehaald gewijzigd besluit van 22 November 
1919 (Staatsblad n°. 764) worden vervangen 
door de woorden : ,,het bestuur der Rijks
verzekeringsbank"; de woorden : den Ver
zekeringsraad en'' voorkomende in 'het eerste 
lid van artikel 6 van Ons vorenbedoeld besluit 
vervallen. 

Art. III. Het tweede en het derde lid van 
artikel 8 van Ons vorenaangehaald gewijzigd 
besluit van 22 November 1919 (Staatsblad 
n°. 764) vervallen alsmede het cijfer l" voor 
het eerste lid geplaatst. " 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 17den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken 
M. S l i n g e n b e r g. ' 

( Uitgeg. 28 Januari 1936.) 

s. 881 . 

22 F ebruari 1936. BESLUIT, houdende vast
stelling van voorwaarden voor de erkenning 
van provinciale keuringsdiensten van wa
ren. 

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

Sociale Zaken van 17 Februari 1936, no. 217 
D/dossier 62, afdeeling Volksgezondheid · 

Gelet op artikel 33 der Warenwet (Sta~tsblad 
1935, n°. 793) en op artikel 2 van Ons besluit 
van 24 J anuari 1936, no. 28; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
. aan de erkenning van de provinciale keurings

diensten van waren in Groningen, Friesland en 
Drenthe de navolgende voorwaarden te ver
binden: 

Art. 1. Provinciale Staten stellen de noodi
ge verordeningen op den keuringsdienst en 
Gedeputeerde Staten de noodige instructies voor 
het personeel van den dienst vast. Overigens 
"'.orden de maatrege)en getroffen welke noodig 
ZIJD opdat de keurmgsdienst voldoe aan de 
vereischten in artikel 4 der Warenwet (Staats
blad 1935, n°. 793) gesteld. De instructie, als
mede alle . beslmten tot in_trekking, wijziging 
of aanvullmg van mstruct1es betreffende het 
aan den dienst verbonden personeel, zijn on. der
worpen aan de goedkeurmg van Onzen Minister. 

2. Artikel 6, derde lid, der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n°. 793) vindt overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat Gedepu
teerde Staten in de plaats treden van burge
m ees_ter e~ w et:11onders der gemeente, waar de 
keurmgsdienst _is gevestigd. 

3. De nood1ge verordeningen en instructies 
betreffende den keuringsdienst worden vóór 
1 Juli 1936 aan Ons, respectievelijk aan Onzen 
Minister ter goedkeuring aangeboden. 

4. Acht Onze Minister, den betrokken in
specteur van de Volksgezondheid gehoord op 
eenig punt den dienst niet voldoende, dan ~oet 
het bestuur der pr~vincie ten genoegen van 
Onzen Mimster daarrn voorzien. 

Onze Mini ter van Sociale Zaken is belast 
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met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

0 ber-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 

s. 882. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n g e n b e r g. 
( Uitgeg. 6 j)faart 1936.) 

9 Maart 1936. BESLUIT, bepalende den 
datum van inwerkingtreding (t. w. 15 
Maart 1936) van de wet van 26 October 
1935 (Staatsblad n°. 626), tot regeling van 
het sanitair toezicht op de luchtvaart en 
het Koninklijk besluit van 11 Februari 
1936 (Staatsblad n°. 840), tot uitvoering 
van die wet. 

s. 883. 

15 April 1936. BESLUIT ter uitvoering van 
het bepaalde in artikel 8, § 55, der wet van 
29 November 1935, Staatsblad n°. 685, tot 
verlaging van de openbare uitgaven. 

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

Sociale Zaken van 6 April 1936, n°. 967, Afdee
hng Arbeidersverzekering; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 8, § 55, der 
Wet van 29 November 1935, Staatsblad n°. 685, 
tot verlaging van de openbare uitgaven ; 

Overwegende dat het wenschelijk is dat 
wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 10 
der wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, no. 598, 
met betrekking tot het in dat artikel bepaalde 
o~trent het opmaken van een wetenschappe
hJke balans van het Invaliditeitsfonds en van 
het Ouderdomsfonds A ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Van de samenstelling v.er 31 Decem

ber 1934 _v~n ~en wetenschappeliJke balans van 
de Invalid!~1ts- en ouderdomsverzekering en 
van de vr1Jwillige ouderdomsverzekering voor 
zoover het financieel beheer van deze l~atste 
verzekering door middel van het Ouderdoms
fonds A wordt gevoerd, naar den stand der 
verplichtingen, ZO(!als deze zich op genoemden 
datum lieten aanzien, wordt afgezien. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
doet per 31 December 1934 opmaken een balans 
van de verzekeringslasten en van de inkomsten, 
deze laatste voor zoover zij voor raming vat
baar ZlJll, 

a. uit de Invaliditeitswet; 
b. uit de Ouderdomswet 1919 (Ouderdoms

fonds A); 
c. uit de regelingen, onder a en b bedoeld, te 

zamen. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b e r g. 
(Uit(leg. 24 April 1936). 
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s. 884. 

6111 ei __ l 936. BESLUIT tot v~tstelling van het 
t1Jdst1p, waarop de HUisarbeidswet 1933 
(Staatsblad n°. 597) in werking treedt. 

I nwerkingtreding 1 Octobe,· 1936. 

s. 900. 

11 Maart 1936. WET, houdende bekrachti
ging van een door den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-Indië krachtens 
artikel 93, eerste lid, en artikel 183, tweede 
lid, van de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie. (Uitvoerrecht op 
rubber). 

W ij WILH ELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de met 
toepassing van artikel 93, eerste lid, en artikel 
183, tweede lid, der Indi che Staatsregeling 
vastgestelde ordonnantie van 23 September 
1935 (Indisch Staatsblad n°. 466), strekkend tot 
invoering van een uitvoerrecht op rubber in 
N ederlandsch-Indië en tot buitenwerkingstelling 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
(Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; Indi ch 
Staatsblad 1925, n°. 448) ten opzichte van die 
regeling; 

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

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
en artikel 183, tweede lid, der Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie van 23 Sep
tember 1935 (Indisch Staatsblad n°. 466), strek
kend tot invoering van een uitvoerrecht op 
rubber in Nederlandsch-Indië en tot buiten
werkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabiliteitswet . (Nederlandsch Staatsblad 
1925, n°. 328 ; Indisch Staatsblad 1925, n°. 448) 
ten opzichte van die regeling, wordt bekrach
tigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Maart 
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s. 901. 

WILHELMINA. 
De 11finister van Staat, 
111inister van Koloniën, 

H . Co I ij n . 
(Uitgeg. 20 111aart 1936.) 

26111aart 1936. WET.houdende verleening van 
enkele retorsiebevoegdheden ten behoeve 
van Nederlandsch-I ndië. 

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

dat behoefte bestaat aan eenige wettelijke be
palingen betreffende den invoer, alsmede de 
heffing van invoerrechten van goederen van 
oorsprong of herkomst uit landen, waarvan 
het economisch verkeer met Nederlandsch-Indië 
niet in een handelsverdrag is geregeld en d ie 
N ederlandsch-I ndië ongunstiger dan andere 
landen behandelen , dan wel op eene wij ze, die 
in strijd is t e achten met de levensbelangen v.an 
N ederlandsch-I ndië; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Ar t. 1. 1. Wij behouden Ons voor bepa lin- 1 
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gen vast te stellen, waarbij ten aanzien van 
daar bij aangewezen goederen of groepen van 
goederen van oorsprong of herkomst uit daarbij 
aangewezen landen, waarvan het economisch 
verkeer met Nederlandsch-Indië niet in een 
handelsverdrag is geregeld en die N ederlandsch
I ndië ongunstiger dan andere landen behande
len, dan wel op eene wijze, die in strijd te achten 
is met de levensbelangen van Nederlandsch
I ndië, 

a. de invoer in het tolgebied of in deelen van 
het tolgebied van Nederlandsch-Indië, hetzij 
geheel, hetzij boven een bepaalde totale waarde, 
hoeveelheid of gewicht van elk dier goederen, 
zal zijn ver boden, of 

b. een bijzonder invoerrecht zal worden ge
heven. 

2. Na de inwerkingtreding van een besluit, 
door Ons krachtens het vorig lid genomen, 
wordt zoo spoedig mogelijk een voorstel van 
wet tot goedkeuring van het in Ons besluit 
bepaalde aan de Tweede K amer der Staten
Generaal gezonden. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot n iet-aanneming van het voorstel 
besluit , wordt Ons beslui t onverwij ld ingetrok
ken. 

4. Artikel 16 der I ndische Comptabiliteits
wet (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 328, 
Indisch Staatsblad 1925, n°. 448) wordt buiten 
werking gesteld t en opzichte van bijzondere 
invoerrechten als bedoeld in lid 1, sub b, van 
dit artikel. 

2. De bepalingen der Indische Tariefwet 
(Nederlandsch Staatsblad 1924, n°. 421, Indisch 
Staatsblad 1924, n°. 487), en der Rechtenordon
nantie (I ndisch Staatsblad 1931; n°. 471) , zooals 
deze zijn of zullen worden gewijz igd, zijn ten 
aanzien van de heffing van het bijzonder invoer
recht, als in het vorig artikel bedoeld, van over
eenkomstige toepassing. De hierdoor getroffen 
goederen of groepen van goederen worden ge
acht een post van het Tarief te vormen , zoo
danig, dat van de reeds belaste goederen daaren
boven het bijzonder invoerrecht wordt geheven. 

3. Bij of krachtens regeeringsverordening 
worden bepalingen vastgesteld betreffende het 
leveren van bewijs van oorsprong of herkomst 
van t en invoer aangegeven goederen, aan
gewezen ingevol$e artikel 1. Aldus aangewezen 
goederen, die met onder overlegging van een 
geldig bewijs van oorsprong of herkomst t en 
invoer worden aangegeven, worden, naar gelang 
voor deze goederen een verbod is uitgevaardigd 
of een bijzonder invoerrecht is vastgesteld, ge
acht onder dat verbod te vallen of aan het 
hoogste hiervoor geldend invoerrech t te zijn 
onderworpen. 

4. 1. Gedurende het bestaan van een ge
deeltelijk verbod van invoer, als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, sub a, zal de invoer van 
de hierdoor getroffen goederen, ook wat het 
toegelaten gedeelte betreft, niet zij n toegestaan, 
tenzij daarbij wordt overgelegd eene daartoe 
door of vanwege den Gouverneur-Generaal 
afgegeven vergunning. 

2. Bij of krachtens regeeringsverordening 
worden regelen gesteld betreffende de voor
waarden, krachtens welke, en de wij ze, waarop 
eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, wordt 
verstrekt, alsmede bet reffende de vaststelling 
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van bedragen, welke, ter bestrijding van kosten, 
aan de uitvoering daarvan verbonden, aan be
langhebbenden worden in . rekening gebracht. 

5. Een v!)rbod van invoer krachtens het be
paalde in artikel 1, eerste lid, sub a, zal niet 
gelden voor gebruikte goederen, behoorende 
tot verhuisboedels of nalatenschappen, voor 
goederen, aangebracht door passagiers of in 
post- of bootpakketten, voor zoover kennelijk 
bestemd om niet in den handel te worden ge
bracht, voor uit het vrije verkeer binnen het 
Nederlandsch-Indisch tolgebied uitgevoerde 
goederen, welke weder worden ingevoerd, al 
dan niet na gedurende het verblijf buiten dat 
gebied een bewerking te hebben ondergaan, 
noch voor goederen, welke bij den invoer niet 
aan statistiekrecht zijn onderworpen ingevolge 
artikel 3, lste lid, of artikel 4, letters c, e, g, h 
of m, van de ordonnantie op het Statistiekrecht 
(Indisch Staatsblad 1924, n°. 517), een en ander 
voor zoover aan de voorwaarden voor deze vrij
stellingen wordt voldaan. 

6. Bij aangifte tot vervoer of doorvoer van 
goederen, ten aanzien van welke een besluit 
geldt, als in artikel 1 bedoeld, zonder voor
afgaanden invoer en bij aangifte tot opslag in 
entrepot, kan door de betrokken ambtenaren 
van den dienst der In- en Uitvoerrechten en 
Accijnzen in Ne,derlandsch- Indië eene zekerheid 
worden verlangd ten bedrage van de dubbele 
waarde dier goederen boven het eventueel 
anders reeds als zekerheid gevorderd bedrag, 
welke zekerheid, voor zoover de goederen niet 
binnen den gestelden termijn op regelmatige 
wijze hunne opgegeven bestemming blijken ge
volgd te hebben, ten bate van 's Lands kas in 
Ne,derlandsch-Indië invorderbaar zal zijn. 

7. 1. Hij, die, in strijd met een verbod krach
tens het bepaalde bij artikel 1, eerste lid, sub a, 
juncto artikel 3, dan wel in strijd met het be
paalde bij artikel 4, goederen invoert, waarvan 
hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden, 
dat de invoer verboden is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden, terwij l de 
goederen, waarmede of ten aanzien van welke 
het strafbaar feit is gepleegd, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed, dat in strijd met een verbod 
krachtens het bepaalde bij artikel 1, eerste lid, 
sub a, juncto ar tikel 3, dan wel in strijd met 
het bepaalde bij artikel 4 is ingevoerd en waar
cvan hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden, 
dat de invoer verboden was, verkoopt, te koop 
aanbiedt, aflevert of ten verkoop dan wel ter 
aflevering in voorraad heeft. 

3. De feiten strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

8. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gest~ld bij deze wet, zijn, 1:>_ehalve de ambtenaren, 
die m Nederlandsch- Indié m het algemeen be
last zijn met het opsporen van strafbare feiten , 
mede belast de ambtenaren van den dienst der 
In- en Uitvoerrechten en Accijnzen daar te 
lande. 

9. 1. Deze wet kan __ worden aangehaald 
onder den titel " Indische Retorsiewet' ' , met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij is ge,Plaatst. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der dagteekening van het 

1936 

Staatsblad van Nederlandsch-Indië, waarin zij 
is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 

De JJi inister 

s. 902. 

WILHELMINA. 
De Jlfinister van Staat, 

JJi inister van Koloniën, 
_H. C oqj n . 

van Buitenlandsche Zaken, 
de G ra e f f. 

(Uitgeg. 14 April 1936.) 

23 April 1936. WET, houdende herziening 
van het Reglement op het beleid der 
Regering in de kolonie Suriname. 

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

dat het noodzakelijk is het Reglement op het 
beleid der Regering in de kolonie Suriname te 
herzien, ten einde de bepalingen daarvan in 
overeenstemming te brengen ·met de artikelen 
1, 58, 60, 61 en 62 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Reglement op het beleid der 

Regering in de kolonie Suriname, vastgesteld 
bij de wet van 31 Mei 1865 (Nederlandsch Staats 
blad n°. 55; Gouvernementsblad n°. 12), zooals 
het is gewijzigd bij de wetten van 26 April 1884 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 90, Gouvernements
blad n°. 8), 2 Februari 1901 (Nederlandsch 
Staatsblad no. 55, Gouvernementsblad n°. 16), 
31 December 1903 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 361, Gouvernementsblad 1904 n° 4), 20 Juni 
1908 (Nederlandsch Staatsblad n°. 209, Gouverne
mentsblad 1909 n°. 2), 26 Maart 1920 (Neder
landsch Staatsblad n°. 130, Gouvernementsblad 
n°. 39), 10 Juni 1927 (Ne,derlandsch Staatsblad 
n°. 175, Gouvernementsblad n°. 60) en 2 Juli 
1928 (Nederlandsch Staatsblad n°. 230, Gouverne
mentsblad n°. 69) , wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

§ 1. De t itel wordt gelezen : 

"WET OP DE STAATSINRICHTING 
VAN SURINAME.'' 

§ 2. Het opschrift van het eerste hoofdstuk 
wordt gelezen : 

,, Van Suriname en zijne inwoners." 
§ 3. Uit het eerste lid van art. 1 vervallen 

de woorden: ,,De kolonie". 
H et tweede lid vervalt. 
§ 4. In art. 2 worden de woorden : ,, de 

kolonie" vervangen door: ,,Suriname" en de 
woorden : ,,de Regering'' door : ,,den gouver
r:eur". 

§ 5. In art. 3 worden : 
a . in den aanhef de woorden: ,,de kolonie" 

vervangen door : ,,Suriname''; 
b. 1°., 2°. en 4°. gelezen: 
" 1°. de verdragen en andere overeenkomsten 

met vreemde Mogendheden, voor zooyer zij in 
Suriname van toepas.sing zijn ; 

2°. de algemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan : 

a. de wetten, die, op den voet van de be
palingen der Grondwet, voor Suriname ver-
bindend zijn ; . . 

b. de algemeene maatregelen van bestuur, 
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zijnde besluiten des Konings, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet voorgeschreven voor 
algemeene maatregelen van bestuur, voor zoo
ver zij voor Suriname verbindend zijn ; 

c. de landsverordeningen, zijnde verorde
ningen, vastgesteld door den gouverneur, met 
goedkeuring, behoudens het bepaalde bij artikel 
100 ter, van de Staten ; 

4°. de keuren en reglementen, door de in 
artikel ll5bis bedoelde besturen binnen de 
grenzen hunner bevoegdheid uitgevaardigd.' ' 

§ 6. In het eerste lid van art. 4 worden de 
woorden : ,,de kolonie" vervangen door: 
,,Suriname"; in het tweede lid de woorden: 
" haar grondgebied" door: ,, het grondgebied 
van Suriname". 

§ 7. In art. 5 wordt: 
a . . in P!~ats van : ,,de kolonie'' gelezen : 

,,Suri na:1:e,, ; , , 
b. ,,zun vervangen door: ,, worden ; 
c. de komma achter "zooveel mogelijk" ge-

schrapt ; , , . , , 
d. ,, voor vervangen door : ,,m ; 
e. ,,Koninklijk besluit" vervangen door: 

,,algemeenen maatregel van bestuur". 
§ 8. Art. 6 wordt gelezen : 
"De regelen nopens de toelating en vestiging 

in Suriname, zoomede die omtrent de uitzetting, 
worden voor zooveel noodig bij algemeenen 
maatregel van bestuur, en overigens bij lands
verordening vastgesteld. '' 

§ 9. Het eerste lid van art. 7 wordt gelezen : 
"Tot openbare bedieningen, door den Koning 

op te dragen, zijn alleen benoembaa r Neder
landsche onderdanen.' ' 

In het tweede lid wordt voor: ,,koloniale 
verordening ' ' gelezen : ,,landsverordening' ' . 

§ 10. In het eerste lid va n art. 8 wordt voor 
,,koloniale verordening" gelezen : ,, landsveror
dening" ; het tweede lid vervalt. 

§ 11. In het eerste lid van art. 9 worden de 
woorden : ,, de kolonie'' vervangen door: 
,,Suriname''; in het derde lid : ,,koloniale ver
ordening' ' door : ,, landsverordening''. 

§ 12. De t erm " koloniale verordening'' in 
art. 10 wordt vervangen door : ,, landsverorde
ning' '. 

§ 13. Het opschrift der eerste afdeeling van 
het tweede hoofdstuk wordt gelezen : 

,, Van zijn be?Weming en ontslag.'' 
§ 14. In het derde lid van het eedsformulier 

in art. 13 wordt: ,,de kolonie" vervangen door: 
"Suriname" en: ,,het Reglement op het beleid 
der regering in de kolonie" door: ,,de Wet op 
de staatsinrichting van". 

§ 15. In art. 15 wordt: ,,z itting" vervangen 
door: ,,vergadering" en vervalt het woord: 
,,Koloniale''. 

§ 16. In art. 17 worden de woorden : ,,de 
kolonie '' vervangen door: ,,Sur-iname''. 

§ 17. Art. 18 wordt gelezen als volgt : 
,,De gouverneur mag rechtstreeks noch zijde

lings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor 
eenige onderneming, ten grondslag hebbende 
eene overeenkom.st, om winst of voordeel aan
gegaan met Suriname of met eenig deel daarvan. 

Hij mag, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen ten laste van Suriname 
bezitten. 

Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel 
hebben in eenige concessie of onderneming van 
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welken aard ook, in Suriname gevestigd of 
aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

Het bij het eerste en het derde lid bepaalde 
blijft op hem van toepassing gedurende vijf 
jaren na zijn aftreden.'' 

§ 18. Het eerste lid van artikel 19 wordt 
gelezen : ,,Bloedverwantschap of zwagerschap, 
tot den derden graad ingesloten, mag niet 
bestaan tusschen den gouverneur eenerzijds en 
den ondervoorzitter of de leden en buiten
gewone leden van den Raad van Bestuur of 
een der hoofden van eene afdeeling van be
stuur ander zijds.'' 

Het derde lid wordt gelezen : ,,De zwager
schap houdt op door de ontbinding van het 
huwelijk, waardoor zij ontstaan is. '' 

§ 19. Het slot van het tweede lid van art. 20 
wordt gelezen: ,,te zamen gesteld uit vier ge
neeskundigen , waaronder zoo mogelijk twee 
officieren van gezondheid der zee- of land
macht.''. 

In het vijfde en zesde lid van art. 20 wordt: 
" zitting'' gewijzigd in : ,, vergadering''; in het 
vijfde en achtste het woord: ,,Koloniale" ge
schrapt. In het tiende lid wordt : ,,art. '' ver
vangen door "artikel". 

§ 20. Art. 21 vervalt. 
§ 21. In art. 22 wordt in het eerste lid ge

lezen : 
a. onder letter c voor: ,,de kolonie" : 

,,Suriname' ' ; 
b . . onde;, letter d vo~; : ,,de ~?lonie": 

,,Suriname en voor: ,,htt. : ,, lett ers . 
In het laatst e lid wordt het tweemaal daarin 

voorkomende : ,,litt. '' achtereenvolgens ver
vangen door: ,, letters" en: ,, letter " ; voorts: 
,,art.'' door : ,,artikel '' . 

§ 22. In beide leden van art. 23 worden de 
woorden: ,,,,de kolonie" vervangen door : 
,,Suriname . 

§ 23. In het eerste lid van art. 24 wordt 
voor: ,,in het Rijk" gelezen: ,,aldaar ". 

§ 24. In art. 25 wordt: ,,art. 164 der Grond
wet van het Koningrijk" vervangen door: 
,,artikel 165 der Grondwet". 

§ 25. Aan het slot van art. 27 wordt achter : 
"aanvaardde'' toegevoegd : ,, , en dat het laatste 
lid van dat artikel niet op hem van toepassing 
is,, . 

§ 26. In art. 28 wordt in stede van: ,,buiten
gewoon bijeen te roepen vergadering der Kolo
niale Staten" gelezen: ,,bijeen t e roepen buiten
gewone vergadering der Staten". Voorts worden 
in het eedsformulier de woorden : ,,de kolonie '? 
en "het Reglement op het beleid der regering 
in de kolonie'' achtereenvolgens ver vangen 
door : ,,Suriname" en " de Wet op de staats
inrichting van''. 

§ 27. Het opschrift der tweede afdeeling 
van het tweede hoofdstuk wordt gelezen : 
,, Van zijne macht en verantwoordelijkheid. '' 

§ 28. Art. 29 wordt gelezen : 
,,De gouverneur oefent, in naam en als ver

t egenwoordiger des Konings en met inacht
neming van de voorschriften dezer wet, a lsmede 
van 's Konings aanwijzingen, het algemeen be
stuur uit over Sur·iname en is aldaar bekleed 
met de uitvoerende macht. 

Hij is voor zijn doen en laten verantwoordelijk 
aan den Koning.' ' 

§ 29. In art. 30 wordt: 
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a. in het. eerst?, lid voor : ,,de kolonie" ge· 
lezen : ,,Suriname ; . 

b. in het tweede lid voor: ,,'s Rijks" ge
le ,en: ,,de in Suriname dienstdoende" en voor: 
"departementen van algemeen bestuur in het 
Koningrijk": ,,ministeriëele departementen", 
terwijl het woord : ,,met" vervalt; 

c. in het derde lid voor : ,,der kolonie" in 
de plaats gesteld "van Suriname''. 

§ 30. Art. 31 vervalt. 
§ 31. In art. 32 wordt: 
a. in het eerste lid voor: ,,Hij'' en: ,,het 

Rijk of van de kolonie'' achtereenvolgens in de 
plaats gesteld : ,,De gouverneur" en: ,,den 
Staat in het algemeen en van Suriname in het 
bijzonder" ; 

b. in het tweede lid : ,,de kolonie'' vervangen 
door: ,,Suriname" en "in de kolonie" door : 
"aldaar"; voorts wordt voor: ,,de bepalingen 
dezer wet' ' gelezen : ,, bepalingen van deze 
wet", voor: ,,te schorsen", ,,buiten werking te 
stel.len'' en in stede van : ,,autoriteiten, zelfs 
die zijn aangesteld door den Koning, " : .,amb
ten' '· 

c. 'in het derde lid tusschen: ,,de" en "bur
gerlijke" ingevoegd: ,,plaatselijke", terwijl de 
woorden : ,,in de onderdeelen der kolonie" 
ver vallen; 

d. in het vierde lid: ,,dezer bepaling" ver
vangen door: ,,van dit artikel " . 

§ 32. Art. 32bis wordt gelezen : 
" Onverminderd het geval, voorzien bij artikel 

32, is de gouverneur bevoegd in dringende om
standigheden, voor geheel Suriname of voor 
bepaalde gedeelten daarvan, achtereenvolgens 
onder nadere bekrachtiging bij wet, algemeenen 
maatregel van bestuur of landsverordening, 
regelingen te treffen omtrent onderwerpen, 
waarvan de regeling bij de wet, bij algemeenen 
maatregel van bestuur of landsverordening 
moet geschieden, zoolang die regeling niet heeft 
plaats gehad, zoomede wetten, behalve deze 
wet, algemeene maatregelen van bestuur en 
landsverordeningen geheel of gedeeltelijk buiten 
werking te stellen of te wijzigen. 

De gouverneur geeft van deze handelingen 
onverwij ld kennis aan den Koning. 

Wanneer de in het eerste lid bedoelde rege
lingen en andere beschikkingen niet bekrachtigd 
worden, blijven zij niettemin verbindend totdat 
zij zijn ingetrokken. ' ' 

§ ::13. In art. 33 wordt : ,,Hij" vervangen 
door: ,,De gouverneur" en: ,,van den Staat en 
van de kolonie" door: ,,van den Staat in het 
algemeen en van Suriname in het bijzonder". 

§ 34. Art. 34 vervalt. 
§ 35. H et eerste lid van art. 35 wordt ge

lezen: 
"Onverminderd het bepaalde in artikel 81 

benoemt, schorst en ontslaat de gouverneur de 
landsdienaren van Suriname, tenzij hun be
noeming schorsing of ontslag bij de wet aan den 
Koning is voorbehouden." 

Aan het artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende : ,,De gouverneur kan zijne in 
het eerste lid bedoelde bevoegdheden aan ande
ren overdragen. ' ' 

§ 36. Art. 36 vervalt. 
§ 37. In art. 37 wordt in het eerste lid voor : 

,,Hij " en "der koloniale geldmiddelen en do
meinen" achtereenvolgens in de plaats ge
steld : ,,De gouverneur '' en : ,, van de geldmidde-
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!en en domeinen van Suriname". 
Het tweede lid vervalt. 
§ 38. Art. 38 wordt gelezen: 
,,De gouverneur stelt de bezoldigingen der

landsdienaren van Suriname vast, voor zooveel 
dat niet bij de wet aan den Koning is voor
behouden. 

De aanspraken op verloven en verlofsbezoldi 
gingen, wachtgelden en pensioenen worden hij 
landsverordening geregeld.' ' 

§ 39. In het eerste lid van art. 39 wordt c 
,,de kolonie" vervangen door: ,,Suriname". 

§ 40. In art. 41 wordt, met schrapping van 
het woord : ,,met'', in stede van : ,, bij algemeene 
verordening" gelezen: ,,bij algemeenen maat. 
reg?} van bestu~" en, /n plaats van: ,,der kolo
nie : ,,van Suriname . 

§ 41. Art. 42 wordt gelezen : 
,,De gouverneur zorgt voor de afkondiging

en de uitvoering van de hem daartoe van 
's Konings wege toegezonden wetten en alge-
meene maatregelen van bestuur.'' 

§ 42. In het eerste lid van art. 43 wordt c 
,,Hij kan'' vervangen door: ,,De gouverneur
kan, behalve voor zooveel betreft wetten tot. 
goedkeuring van verdragen en andere overeen
komsten met vreemde Mogendheden,'' 

§ 43. In het eerste lid van art. 44 wordt in 
stede van : ,,Koninklijke besluiten '' gelezen : 
,,algemeene maatregelen van bestuur''; in het. 
formulier, vastgesteld bij het tweede lid, voor: 
,,(onderstaand Koninklijk besluit);" en: ,,het 
Koninklijk besluit'' achtereenvolgens : ,,( onder
staanden algemeenen maatregel van bestuur):" 
en: ,,den algemeenen maatregel van bestuur". 

§ 44. Art. 45 wordt gelezen : 
,,Wanneer geen ander tijdstip is vastgesteld, 

treedt de afgekondigde wet of algemeene maat
regel van bestuur in werking met ingang van 
den dertigsten dag na dien der uitgifte van het. 
Gouvernementsblad, waarin de afkondiging is 
geschied.'' 

§ 45. Art. 46 wordt gelezen : 
,,De gouverneur stelt, behoudens het be

paalde bij het eerste lid van artikel l00ter, 
na verkregen goedkeuring van de Staten, lands
verordeningen vast tot regeling van : 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van Suriname betreffende, ten aanzien 
waarvan in de Grondwet, in deze wet of in. 
andere wetten niet anders is bepaald ; 

b. andere onderwerpen, waarvan de regeling 
ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel 
van bestuur bij landsverordening moet ge
schieden. 

Hij zorgt voor hare onmiddellijke afkondi
gino '' 

§°46. Na art. 46 wordt ingelascht: 
Art. 46bis. Onverminderd de gevallen, voor

zi~:-i in de artikelen 5, 6, 41, lO0bis, derde lid, 
en 100 ter, derde lid, of bij eenige andere wets
bepaling, kan bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden geregeld al hetgeen betreft : 

a. de met vreemde Mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de 
uit het volkenrecht voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen ; 

b. de verdediging van het grondgebied van 
S1triname. 

Voorschriften ter uitvoering van deze rege
lingen kunnen bij wet of bij algemeenen maat
regel van bestuur worden overgelaten aan lands-
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-verordening of besluit van den gouverneur als 
bedoeld in artikel 3, onder 3°." 

§ 47. Art. 47 wordt gelezen: 
,,De landsverordeningen mogen geene be

palingen inhouden omtrent punten, waarin 
voorzien is bij wettelijke regelingen als bedoeld 
in artikel 3, onder 1°. en 2°., a en b, tenzij daar
toe vrijheid is gegeven. 

§ 48. Het eerste lid van art. 48 vervalt. 
Het tweede lid wordt gelezen : 
,,De bepalingen eener landsverordening om

trent punten, in welker onderwerp wordt voor
zien bij eene wettelijke regeling als bedoeld in 
artikel 3, onder 1 °. en 2°., a en b, vervallen op 
het oogenblik, dat zoodanige regeling in Sur·ina
me begint te werken.' ' 

§ 49. Art. 49 wordt gelezen : 
,,De gouverneur zendt elke landsverordening, 

door hem vastgesteld, onverwij ld aan den 
Koning. 

De landsverordeningen kunnen , op grond 
van strijd met de Grondwet, met de wet of 
met het algemeen belang, geheel of gedeeltelijk 
door den Koning worden geschorst en bij de 
wet worden vernietigd. 

De schorsing wordt door den Koning be
volen bij een met redenen omkleed, in het 
Gouvernementsblad te plaatsen besluit. 

De schorsing stuit onmiddellijk de werking 
der geschorste bepalingen. 

Is binnen één jaar na de dagteekening van 
het schorsingsbesluit geen voorstel van wet tot 
vernietiging bij de Staten-Generaal ingediend, 
dan vervalt de schorsing. Hiervan geschiedt 
kennisgeving in het Gouvernementsblad. 

Indien het wetsontwerp tot vernietiging 
wordt verworpen, wordt de schorsing mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kennisgeving in het Gouvernements
blad. 

Bepalingen, die geschorst zijn geweest, kun
nen niet opnieuw worden geschorst. 

Vernietiging brengt mede vernietiging van 
a lle gevolgen der vernietigde bepalingen, voor 
zoover die nog voor vernietiging vatbaar zijn, 
met dien verstande, dat in geval -van vernieti
ging op grond van strijd met het algemeen be
lang, de naar het oordeel van den gouverneur 
niet met dat belang strijdige gevolgen in stand 
blijven. 

De gouverneur zorgt, dat in geval van ver
nietiging zoo noodig opnieuw in het onderwerp 
van de vernietigde bepalingen voorzien worde.'' 

§ 50. Art. 50 wordt gelezen : 
"Behoudens in gevallen van spoedeischenden 

aard, ter beoordeeling van den Koning, en 
behoudens ten aanzien van ontwerpen van alge
m.eene maatregelen van bestuur, wanneer die 
-voortspruiten uit het bepaalde bij het derde lid 
-van artikel 1 00bis of bij het derde lid van artikel 
lO0ter, stelt de gouverneur d~ Staten in de ge
legenheid, zoo noodig binnen ,een door hem te 
bepalen termijn, van raad te • dienen nopens de 
ontwerpen van algemeene maatregelen van 
bestuur, uitsluitend of in belangrijke mate 
Suriname betreffende, vóórdat tot de vaststel
ling daarvan wordt overgegaan. 

Aan het hoofd van de algemeene maatregelen 
van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt 
vermeld, dat de Staten geraadpleegd zijn of 
om welke reden dat niet geschied is.'' 
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§ 51. Na art. 50 wordt ingelascht: 
"Art. 50bis. Behoudens in gevallen van 

spoedeischenden aard, ter beoordeeling van 
den Koning, of, voor zoover het voorstellen 
van wet betreft, ingediend ingevolge artikel 117 
der Grondwet, ter beoordeeling van den Voor
zitter van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, en behoudens ten aanzien van ontwerpen 
van wetten als bedoeld in de artikelen 112 en 
114 en van ontwerpen van goedkeuringswetten 
als bedoeld in artikel 151, stelt de gouverneur 
de Staten in de gelegenheid, zoo noodig binnen 
een door hem te bepalen termijn, van raad te 
dienen nopens de ontwerpen van wetten, uit
sluitend of in belangrijke mate Suriname be
treffende, vóórdat zij in behandeling komen bij 
de Staten-Generaal. 

Het ingevolge het eerste lid uitgebracht ad
vies wordt bij de toezending van het wetsvoor
stel of, wanneer het een ingevolge artikel 117 
der Grondwet ingediend voorstel van wet be
treft, zoo spoedig mogelijk, aan de Tweede 
Kamer medegedeeld. 

Indien het advies niet binnen den bepaalden 
termijn is uitgebracht, wordt hiervan bij de 
toezending van het wetsontwerp of, wanneer 
het een ingevolge artikel 117 der Grondwet in
gediend voorstel van wet betreft, zoo spoedig 
mogelijk, kennis gegeven aan de Tweede 
Kamer. '' 

§ 52. Art. 51 wordt gelezen: 
,, Behoudens de stuiting in geval van schor

sing, verbinden de bepalingen eener lands
verordening totdat zij ten gevolge van eene 
latere landsverordening of ingevolge artikel 48 
zijn vervallen, of de wet tot hare vernietiging 
in Suriname in werking getreden is.'' 

§ 53. Art. 52 wordt gewijzigd als volgt : 
a. in het eerste lid wordt voor: ,,der kolo

niale verordening" gelezen: ,,van de lands
verordening'' ; 

b. uit het formulier van afkondiging vervalt: 
,,(En in het geval, voorzien in het tweede lid 

van art. 50 dezer wet, met bijvoeging der 
woorden: 

"En gelet op het tweede lid van art. 50 van 
het regeringsreglement dezer kolonie),"; 

c. het zindsdeel van dat formulier : 
"Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na 

verkregen goedkeuring der Koloniale Staten," 
wordt vervangen door : 
"Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na 

verkregen goedkeuring der Staten, (of, in de 
gevallen, voorzien in het eerste lid van artikel 
lOOter : ,,Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, 
en gelet op het eerste lid van artikel 1 00ter 
der Wet op de staatsinrichting van Suriname,)' '; 

d. in : ,, (De bewee~redenen der verordening)" 
en: ,,(De verordenmg)" wordt het woord : 
,,verordening" vervangen door: ,,landsverorde
ning'' ; 

e. de woorden : ,,onderstaande verordening'' 
in het formulier worden gelezen: ,,onderstaande 
landsverordening''. 

§ 54. In art. 53 wordt : ,, verordening'' ver
vangen door: ,,landsverordening". 

§ 55. Het eerste lid van ar t. 54 wordt ge
lezen : ,,De gouverneur is bevoegd tot het uit
vaardigen van besluiten, houdende algemeene 
maatregelen en strekkende om uitvoering te 
geven hetzij aan hem daartoe van 's Konings 
wege toegezonden wetten en algemeene maat-
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regelen van bestuur, hetzij aan landsverorde
ningen.' ' 

Het tweede lid wordt vervangen door : 
,,Bepalingen, door straffen te handhaven, 

worden in die besluiten niet opgenomen dan 
krachtens algemeene verordening. De grenzen 
der straffen worden bij de algemeene verorde
ningen, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld. " 

§ 56. Uit het eerste lid van art. 55 vervallen 
de woo,~den : ,,op last des gouverneurs" en: 
,,hunne . 

In het tweede lid wordt in het formulier 
van afkondiging voor : ,,het Koninklijk be
sluit" gelezen : ,,den algemeenen maatregel van 
bestuur" en voor: ,,koloniale verordening": 
·,,landsverordening' ', en : ,, wier' ' vervangen 
door: ,,welker". Achter: ,,strekt" wordt een 
punt geplaatst. 

§ 57. In art. 56 wordt: ,,andere termijn'' 
vervangen door : ,,ander tijdstip" en : ,,op" 
door: ,,met ingang van" . 

§ 58. In het eerste lid van art. 57 wordt : 
,,het" vervangen door: ,,elk" en : ,,genomen" 
door : ,,uitgevaardigd". 

Met intrekking van het tegenwoordig tweede 
lid worden aan het artikel t ,vee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

"De K oning kan, na den Raad van State te 
hebben gehoord, bij met redenen omkleed, in het 
Gouvernementsblad t e plaatsen besluit, het besluit 
van den gouverneur geheel of gedeeltelijk ver
nietigen. 

De gouverneur zorgt, dat in geval van ver
nietiging zoo noodig opnieuw in het onderwerp 
van de vernietigde bepalingen wordt voorzien.' ' 

§ 59. In het eedsformulier, voorgeschreven 
in art. 60, wordt : ,,het Reglement op het beleid 
der regering in de kolonie'' vervangen door: 
"de Wet op de staatsinrichting van" en : ,,der 
kolonie" door: ,,van Suriname". 

§ 60. Art. 63 wordt gelezen : 
"De Raad van Bestuur wordt door den 

gouverneur gehoord nopens : 
1°. alle ontwerpen van landsverordeningen, 

die de gouverneur aan de goedkeuring der 
Staten wil onderwerpen, of die de Staten aan 
den gouverneur ter vaststelling hebben aan
geboden; 

2°. alle ontwerpen van wetten en van alge
meene maatregelen van bestuur, waaromtrent 
de Staten gehoord worden ; 

3°. alle ontwerpen van besluiten tot uit
voering van algemeene verordeningen, die de 
gouverneur wil uitvaardigen ; 

40_ alle ontwerpen van beschikkingen tot 
vaststelling en wijziging van de begrooting, 
tot vaststelling van het slot der rekening en tot 
het aangaan van geldleeningen ten name en 
ten laste van Suriname : 

5°. alle aangelegenheden, waaromtrent dit 
is voorgeschreven bij deze ·wet of andere a lge
meene verordening ; 

60. alle andere zaken, waaromtrent de 
gouverneur het gevoelen van den Raad wenscht 
te kennen." 

§ 61. In art. 66 wordt voor : ,,koloniale 
verordening'' gelezen: ,,landsverordening". 

§ 62. Uit het opschrift van het vierde hoofd
stuk vervalt het woord: ,,Koloniale" . 

§ 63. Art. 68 wordt gelezen : 
"De Sta.ten zijn samengesteld uit vijftig 

1eden, van welken tien rechtstreeks door de 
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kiezers worden gekozen en vijf door den gouver
. neur, na raadpleging van den Raad van Bestuur, 
worden benoemd.' ' 

§ 64. Art. 69 wordt gelezen : 
"Kiezers zijn mannelijke Nederlandsche 

onderdanen, die : 
1°. sedert 1 Januari van het jaar, waarin 

de kiezerslijst wordt vastgesteld, in Suriname 
gevestigd zijn ; 

2°. den vollen ouderdom van vijf en twintig 
jaren hebben volbracht vóór 1 Maart van het 
jaar, waarin de kiezerslijst wordt vastgesteld ; 

3°. in het volle genot zijn van de burgerlijke 
rechten, en 

4°. voldoen aan een der volgende voor
waarden: 

a. vervulling van bij het kiesreglement vast
gestelde eischen van verstandelijke ontwikke
ling; 

b. betaling van belasting over een jaarlijksch 
inkomen, waarvan het juiste bedrag, mits niet 
hooger dan duizend gulden, bij het kiesregle
ment wordt bepaald. 

Het kiesreglement regelt alles, wat verder 
het kiesrecht en de wijze van verkiezing be
treft. " 

§ 65. Art. 70 wordt gelezen : 
"Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 

uitgesloten : 
a. zij, wien het kiesrecht ontzegd is bij on

herroepelijke rechterlijke uitspraak ; 
b. zij, die rechtens van hunne vrijheid zijn 

beroofd; 
c. zij, die krachtens onherroepelijke rechter

lijke uitspraak wegens krankzinnigheid of 
zwakheid van vermogens de beschikking of het 
beheer over hunne goederen hebben verloren 
of van de ouderlijke macht of de voogdij over 
één of meer hunner kinderen ontzet zijn ; 

d. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak tot eene gevangenisstraf van meer 
dan een jaar zijn veroordeeld, gedurende drie 
jaren, nadat hunne straf is volbracht, en levens
lang, wanneer voor de tweede maal zulk eene 
straf is opgelegd ; 

e. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens bedelarij of landlooperij zijn 
veroordeeld, gedurende drie jaren, nadat hunne 
straf is volbracht; gedurende zes jaren, indien 
de straf voor de tweede maal, en levenslang, 
indien de straf voor de derde maal opgelegd is ; 

/. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraken binnen een tijdsverloop van drie 
jaren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit, insluitende openbare 
dronkenschap, gedurende drie jaren, nadat de 
laatste uitspraak onherroepelijk is geworden.'' 

§ 66. Art. 71 wordt gelezen : 
"Verkiesbaar en benoembaar zijn, behoudens 

het bepaalde bij art. 72, mannen en vrouwen, 
Nederlandsche onderdanen, die voldoen aan 
de vereischten, genoemd in art. 69.'' 

§ 67. Art. 72 wordt gelezen: 
,,Uitgesloten van verkiesbaarheid en be

noembaarheid zijn : 
a. de gouverneur, de ondervoorzitter en de 

leden van den Raad van Bestuur, de gouverne
ments-secretaris en de militairen van zee- of 
landmacht in werkelijken dienst; 

b. zij, die vim de verkiesbaarheid ontzet zijn 
of overeenkomstig artikel 70 van de uitoefening 
van het kiesrecht zijn uitgesloten, met uit-



1936 

zondering van degenen , die van dat recht zijn 
uitgesloten op grond van gerechtelijke vrij 
heidsberooving of van veroordeeling tot eene 
vrij heidsstraf anders dan wegens bedelarij of 
landlooperij of w'egens een feit , waa ruit van 
openbare dronkenschap blijkt." 

§ 68. In art. 73 wordt : 
a. in het eerste lid het woord "K oloniale ' ' 

geschrapt; 
b. het tweede lid gelezen : ,,Wanneer per

sonen, elkander in den verboden graad be
staande, tegelijkert ijd gekozen worden, wordt 
alleen toegelaten degene, die de meeste stemmen 
verkreeg, en , bij gelijk aantal stemmen , de 
oudste. Indien in laatst bedoeld geval ook de 
leeftijden gelijk zijn, beslist het lot ."; 

c. in het derde lid t usschen " zijne" en 
"benoeming" ingevoegd "verkiezing of" en in 
plaats van : ,,is niet verpligt" gelezen : ,,kan 
op dien grond niet verplich t worden'' ; 

d. in het vierde lid in stede van : ,,den dood 
der vrouw, die haar veroorzaakte'' gelezen : 
"de ontbinding van het huwelijk, waardoor 
zij ontstaan is" . 

§ 69. In het eerste l id van art. 74 wordt: 
" zes" vervangen door: ,,vier" , en aan da t lid 
toegevoegd : ,,Zij treden tegelijk af. " 

Het tweede en vierde lid vervallen. 
Het tegenwoordig derde lid wordt gelezen : 
,,De aft redenden zijn dadelijk opnieuw ver -

kiesbaar of benoembaar." 
Het laatste lid wordt gelezen : 
,,Degene, die ter vervulling van eene t usschen

tijds opengevallen plaats gekozen of benoemd 
is, t reedt af op hetzelfde tijdstip als de andere 
leden.'' 

§ 70. In het eerste lid van art. 75 wordt 
voor : ,,koloniale verordening'' gelezen : ,, lands
verordening'' . 

Het tweede l id vervalt . 
§ 71. In het eedsformulier van ar t . 76 

vervalt het woord : ,,K oloniale'' en wordt: ,,het 
R eglement op het beleid der regering in de 
kolonie" en : ,, der kolonie" achtereenvolgens 
vervangen door: ,,de Wet op de staatsinrichting 
van'' en "van S'ltrinarne''. 

Voorts wordt in dat formulier voor : ,, be
noemd '' gelezen : ,,gekozen (benoemd)' '. 

§ 72. I n het tweede lid van art. 77 wordt 
voor "Koloniale verordening' ' gelezen : ,,lands
verordening' ' . 

Aan het art ikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

" Zij genieten kosteloos vervoer voor hun 
persoon met de Landsvervoermiddelen in ge
regelden dienst.'' 

§ 73. In art. 78 wordt in het derde lid : 
a. onder 1°. voor: ,, de kolonie" gelezen: 

" Suriname of eene afwezigheid uit Sur·iname 
van langer dan acht maanden" ; 

b. het onder 3°. en 4°. bepaalde vervangen 
door : ,,3°. door het ontstaan van omstandig
heden , die ingevolge artikel 72 verkiesbaarheid 
en benoembaarheid uitsluiten." 

§ 74. In het opschrift der tweede afdeel.ing 
van het vierde hoofdstuk word t het woord : 
,,vergadering'' vervangen door : ,,zitting en ver
gaderingen". 

§ 75. In art. 79 worden de woorden : ,,ver 
gadering", ,, tweeden" en "Mei" achtereen
volgens :V?;vangen door: ,,zitting" , ,,eersten'' 
en "April . 
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§ 76. In a rt. 80 wordt het woord : ,, vergade
ring" gewijzigd in: ,, zitting". 

§ 77. In a rt. 83 wordt voor: ,,vergadering" 
gelezen : ,, vergaderingen". 

§ 78. In art. 85 wordt achter : ,, zonder " 
bijgevoegd : ,, last van of " en voor : ,,hen die 
benoemen" gelezen : ,,hen , door wie zij zijn 
gekozen of benoemd" . 

§ 79. In het eerste lid van art. 86 wordt : 
" °:leer dan ~? helft _d,~r " vervan~~~ door : ,, ten 
mmste acht en : ,,1s door : ,,ZIJ D . 
. § 80. I n ai;~- 87 wordt : ,,besloten" gewijzigd 
m : ,,gesloten . 

§ 81. In ar t . 88 wordt het zindeel : ,,als 
zoodanig gezegd en gedaan hebben' ' vervangen 
door : ,,in de vergadering gezegd of schriftelijk 
overgelegd hebben'' en aan het slot, met ver 
andering van de punt in eene komma, bijge
voegd: ,, tenzij zij daarmede openbaar maken 
wat in be loten vergadering of onder geheim
houding is gezegd of overgelegd. " 

§ 82. .Aan a rt. 89 worden twee leden toe
gevoegd van den volgenden inhoud : 

" De gemacht igden zijn ter zake van hetgeen 
zij in de vergadering gezegd of schriftelijk over 
gelegd hebben, niet gerechtelijk vervolgbaar, 
tenzij zij daarmede openbaar maken wat in 
besloten vergadering of onder geheimhouding 
is gezegd of overgelegd. 

Aan den gouverneur en zijne gemachtigden 
wordt het woord gegeven, wanneer en zoo 
dikwijls zij dit verlangen, echter niet vóórdat 
de spreker, die aan het woord i , zijne rede 
beëindigd heeft. '' 

§ 83. In art. 90 wordt: ,,vergadering" ver 
vangen door: ,,zit t ing", de komma achter 
,,schorsen' ' door: ,,en'' en voor: ,,en buiten
gewoon" gelezen : ,, , alsmede de Staten in 
buitengewone vergadering". 

§ 84. Art . 91 vervalt. 
§ 85. In art. 92 vervalt het woord : ,,Kolo

niale" en _word~,: ,, der kolonie" veranderd in: 
,, van Suriname . 

§ 86. In art. 93 wordt : 
a. in het eerste lid in plaats van: ,,verorde

ningen" gelezen : ,,ontwerp-landsverordenin
gen''; 

b. in het formulier, vastgesteld bij het tweede 
lid , in stede van: ,,der kolonie" gelezen : ,,van" 
en het woord : ,,Koloniale" geschrapt , t erwijl 
het tweemaal gebezigde woord : ,,verordening" 
achtereenvolgens wordt ver vangen door : ,,ont
werp-landsverordening", met weglating van 
de daar geplaatste punt, en : ,, landsverorde
ning''; 

c. aan het s lot een nieuw li d bij gevoegd, 
luidende : ,,De gouverneur kan te allen tijde, 
na den Raad van Bestuur te hebben gehoord, 
een termijn bepalen , binnen welken de Staten 
hem hun besluit moeten mededeelen.'' 

§ 87 . In art. 94 wordt: 
a. in het eerste lid het woord : ,, verordening" 

vervangen door : ,,ontwerp-landsverordening'' ; 
b. in het formulier, vastge teld bij het 

tweede lid , het woord : ,;K oloniale" geschrapt, 
in plaats van: ,,der kolonie" gel zen : ,, van" 
en het tweemaal gebezigde woord : ,, verorde
ning'' achtereenvolgens vervangen door : ,,ont 
werp-landsverordening" , met weglating van 
de daar geplaatste punt, en : ,, landsverorde
ning'' . 

§ 88 . In art. 95 wordt: 
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a. in het lid het woord: ,,verordening" ver
vangen door: ,,landsverordening", en in stede 
van: ,,door de Koloniale Staten goedgekeurd" 
gelezen : ,,door de Staten in ontwerp goed
gekeurd''; 

b. in het formulier, vastgesteld bij het tweede 
lid, voor : ,,der kolonie'' gelezen : ,, van'' en het 
tweemaal gebezigde woord: ,,verordening" ge
wijzigd in: ,,landsverordening", de eerste maal 
met weglating van de daar geplaatste punt. 

§ 89. In art. 96 wordt : 
a. in het eerste lid voor: ,,verordening" 

gelezen: ,,landsverordening'' en voor : ,,door de 
Koloniale Staten goedgekeurd": ,,door de 
Staten in ontwerp goedgekeurd"; 

b. in het formulier, vastgesteld bij het 
tweede lid, het tweemaal daarin gebezigde 
woord: ,,verordening" achtereenvolgens ver
vangen door : ,,in ontwerp door de Staten goed
gekeurde landsverordening", met weglating 
van de daar geplaatste punt, en : ,, lands
verordening". 

§ 90. In art . 97 wordt : 
a. in het eerste lid het woord: ,,Koloniale'' 

geschrapt en voor: ,,verordening" gelezen: 
,,ontwerp-landsverordening''; 

b. in het formulier, vastgesteld bij het tweede 
lid, het woord : ,,Koloniale" geschrapt, voor: 
"der Kolonie" gelezen: ,,van" en het tweemaal 
gebezigde woord: ,,verordening" achtereen
volgens vervangen door: ,,ontwerp-lands
verordening", met weglating van de daar ge
plaatste punt, en: ,, landsverordening". 

§ 91. In art. 98 wordt: 
a. in het eerste lid het woord : ,,Koloniale" 

geschrapt; 
b. in het formulier, vastgesteld bij het tweede 

lid, het W0?~1: ,,Koloniale" 9~schrapt, v~°,~: 
,,der kolorue gelezen: ,,van , voor: ,,ZIJ : 
" het ontwerp' ' en het tweemaal gebezigde 
woord: ,,verordening" achtereenvolgens ver
vangen door: ,,ontwerp-landsverordening", met 
weglating van de daar geplaatste punt, en : 
,, landsverordening' '. 

§ 92. In art. 99 wordt : 
a. in het eerste lid voor : ,, verordening" ge

lezen : ,,ontwerp-landsverordening''; 
•b. in het formulier, valltgesteld bij het 

tweede li<;I,, ,voor: ,,der kolon~~,, gelezen: ,,van", 
voor: ,,zIJ : ,, het ontwerp en voor: ,,Kolo
niale": ,,de", terwij l het tweemaal gebezigde 
woord: ,,verordening" wordt gewijzigd in: 
,, landsverordening" , de eerste maal met weg
lating van de daar geplaatste punt. 

§ 93. In art. 100 wordt : 
a. in het eerste lid voor : ,, verordening" ge

lezen : ,,ontwerp-landsverordening''; 
b. in het formulier, vastgesteld bij het tweede 

lid, voor: ,,der kolonie" gelezen: ,,van" en 
voor : ,,door de Koloniale Staten gemaakt'': 
,, , door de Staten in het ontwerp aangebracht", 
terwijl het tweemaal gebezigde woord: ,,ver
ordening" wordt veranderd in: ,, landsverorde
ning", de eerste maal met weglating van de 
daar geplaatste punt. 

§ 94. Na art. 100 worden ingelascht de 
twee volgende artikelen : 

"Art. lOObis. Indien de Staten eene hun 
door den gouverneur aangeboden ontwerp
landsverordening niet goedkeuren of indien de 
gouverneur zich niet vereenigt met eene door 
de Staten gewijzigde ontwerp-landsverordening, 
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kan hij, binnen zes maanden na de dagteekening 
van de kennisgevins van het besluit der Staten, 
het ontwerp, hetziJ ongewijzigd, hetzij alsnog 
door hem gewijzigd, opnieuw ter goedl_mring 
aan de Staten aanbieden. 

Voor de tweede behandeling gelden dezelfde 
bepalingen als voor de eerste. 

Wordt andermaal overeenstemming niet ver
kregen, dan kan de regeling geschieden bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur. 

De bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgestelde regeling kan te allen tijde bij 
landsverordening worden gewijzigd, aange
vuld, ingetrokken of door eene andere lands
verordening vervangen. 

Art. l00ter. De gouverneur kan eene door 
hem in ontwerp ter goedkeuring aan de Staten 
aangeboden landsverordening, na den Raad van 
Bestuur te hebben gehoord, op eigen gezag en 
verantwoordelijkheid vaststellen, wanneer : 

1°. de Staten in gebreke blijven binnen den 
gestelden termijn mede te deelen of zij al dan 
niet het ontwerp goedkeuren ; 

2°. de goedkeuring van de Staten n iet is 
verkregen, doch dringende omstandigheden 
eene onverwijlde voorziening vorderen. 

Van de vaststelling wordt aan de Staten 
kennis gegeven op de wijze, voorgeschreven 
in artikel 95. 

In het geval, bedoeld onder 2°. van het 
eerste lid, kan de regeling nader geschieden bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur, indien de 
Staten binnen twee maanden na den dag van 
inwerkingtreding van de landsverordening daar
toe het verzoek doen. Het bepaalde bij het 
vierde lid van artikel lOObis is alsdan van toe
passing.'' 

§ 95. Uit het eerste lid van artikel 101 ver
valt het woord: ,,Koloniale" en wordt voor: 
,, verordeningen'' gelezen: ,,landsverordenin
gen' '. 

In het formulier, vastgesteld bij het tweede 
lid, wordt : ,,Koloniale'' geschrapt, voor: ,,der 
kolonie" gelezen : ,, van" en het tweemaal ge
bezigde woord: ,,verordening" vervangen door: 
,,landsverordening", de eerste maal met weg
lating van de daar geplaatste punt. Voorts 
wordt in stede van: ,,door hen in bijgaand" 
gelezen: ,,de bijgaande, door hen in". 

§ 96. In het eerste lid van art. 102 wordt : 
,,zijn besluit' ' vervangen door : ,,zijne beslis
sing". Het tweede lid wordt gelezen. 

,,De formulieren van kennisgeving luiden : 
1°. indien geen bezwaar bestaat tegen de 

vaststelling : 
" De gouverneur van Surüiame heeft, den 

Raad van Bestuur gehoord, vastgesteld de hem 
in goedgekeurd ontwerp door de Staten aan
geboden landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverne ur.) 

2°. indien bezwaar bestaat tegen de vast
stelling: 

"De gouverneur van Suriname heeft, den 
Raad van Bestuur gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de hem in goedgekeurd ontwerp door 
de Staten aangeboden landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 
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(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.)'' 

§ 97. Na art. 102 wordt ingevoegd het vol
gend artikel : 

"Art. 102bis. In geval van waarneming van 
de waardigheid van gouverneur of van uit
oefening van het dagelijksch beleid van zaken 
worden vorenstaande formulieren, zoomede die 
voor de afkondiging van wetten, algemeene 
maatregelen van bestuur, landsverordeningen en 
besluiten van den gouverneur, voor zooveel 
noodig gewijzigd.'' 

§ 98. In art. 103 wordt : ,,Koloniale" ge
schrapt en voor: ,,der kolonie" gelezen: ,,van 
Suriname'' . 

§ 99. In art. 104 wordt voor: ,,der voor
schriften van art. 9 dezer wet" gelezen: ,,van 
de voorschriften van artikel 9". 

§ 100. In art. 105 wordt : ,,de kolonie'' ver 
anderd in: ,,Suriname". 

§ 101. In art. 107 wordt: 
a. onder letter a gelezen : ,,alle uitgaven, 

voortvloeiende uit de bekostiging van de aan
spraken, verbonden aan het bekleeden van de 
waardigheid van gouverneur ; ' ' 

b. onder letter b : ,,de kosten van de zee- en 
landmacht, tot bescherming van Suriname be
stemd." 

§ 102. Art.· 108 wordt gelezen: 
"Behoudens het naar aanleiding van artikel 

115bis bepaalde, worden alle andere uitgaven 
en de middelen te harer dekking aangegeven op 
de Surinaamsche begrooting.'' 

§ 103. I n ar t. 109 worden de woorden : 
,,koloniale huishoudelijke'' vervangen door : 
,,Surinaamsche" ; voorts vervalt het zindeel : 
,,na den Raad van Bestuur te hebben gehoord" 
en het woord : ,,Koloniale" en wordt : ,,Maart" 
gewijzigd in : ,,April" . 

§ 104. In art . 110 wordt: ,,Koloniale" ge
schrapt en : ,,afgekondigd " vervangen door : 
,,in het Gouvernementsblad bekend gemaakt''. 

§ 105. In het eerste lid van art. 112 word t : 
a. onder 1°. gelezen: ,, indien volgens de 

voorloopig vastgestelde begrooting de rarr, ing 
der uitgaven die der eigen middelen overtreft ;" 

b. onder 2°. gelezen : ,, indien de Koning 
bezwaar heeft t egen de voorloopig vastgestelde 
begrooting ; " -

c. onder 3°. het woord : ,,K oloniale' ' ge
schrapt, het woord : ,, vastgesteld'' vervangen 
door : ,,goedgekeurd ' ' en "tweeden Dingsdag 
der maand Mei" vervangen door : ,,eersten 
Dinsdag der maand Juni" . 

Voorts wordt aan het ar t ikel een nieuw lid 
toegevoegd , luidende : 

,,Het bepaalde in het eerste lid, onder 10., 
geldt mede ten aanzien van wijzigingen in eene 
voorloopig vastgestelde begrooting, indien t en 
gevolge daarvan de raming der uitgaven stijgt 
boven die der eigen middelen. '' 

§ 106. Art . 113 wordt gelezen : 
" De definitieve begrooting treedt in werking 

met ingang van 1 Januari van het dienstjaar, 
waarop zij betrekking heeft . 

Zij wordt geacht met ingang van dien dag in 
werking te zijn getreden, indien zij eerst daarna 
in het Gouvernementsblad is geplaatst . Zoolang 
dit niet geschied is, strekt de begrooting van 
het aan het betreffende dienstjaar voorafge
gaan jaar t ot grondslag van het beheer , be
houdens afwijkingen krachtens opdracht of 
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macht iging des K onings. " 
§ 107. Art. 114 wordt vervangen door : 
" Het slot der rekening, over elk dienstjaar 

afzonderlijk, wordt vastgesteld bij de wet, in 
geval de begrooting bij de wet is vastgesteld, 
en anders door den gouverneur, zooals het door 
de Staten is goedgekeurd. 

Vaststelling bij de wet geschiedt eveneens, 
ingeval de Staten het slot der rekening niet 
goedkeuren.' ' 

§ 108. Het opschrift van het vijfde hoofd. 
stuk wordt gelezen : 
"Van de bestuursinde,eling en de plaatselijke 

gemeenschappen.'' 
§ 109. Art. 115 wordt gelezen : 
,,De indeeling van Suriname in bestuurs 

ressorten geschiedt bij landsverordening. Aan 
het hoofd van één of meer ressorten staat, 
onder zoodanig toezicht en onder zoodanigen 
ambtstitel als is of zal worden bepaald, een 
bestuurder, die in naam en overeenkomstig de 
bevelen van den gouverneur het bestuur -uit
oefent, met inachtneming van de dienaangaande 
bij landsverordening gegeven voorschriften. 
Zijne instructie wordt door den gouverneur · 
vastgesteld.'' 

§ 110. Na art. 115 wordt een n ieuw artikel 
ingelascht, luidende : 

"Art. 115bis. De instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten als in artikel 115 bedoeld, 
of in andere, daartoe bij landsverordening aan 
te wijzen gemeenschappen , zoomede de op
heffing van zoodanig bestuur, geschieden bij 
landsverordening. De onderwerpen, waarover 
de huishoud ing dezer ressorten en andere ge
meenschappen zich uitstrekt , worden bij lands
verordening aangewezen. Die aanw~jzing kan 
mede omvatten onderwerpen , waarin volgens 
de wet bij landsverordening moet worden voor
zien . 

De samenstelling , de inrichting, de t aak, de 
bevoegdheden en de verplichtingen van de be
sturen dier gemeenschappen worden, evenals 
al hetgeen noodig is om de ordelijke werDng 
van het ingesteJd zelfstandig bestuur t e ver
zekeren , bij landsverordening geregeld. 

Aan die besturen kan worden opgedrageh 
hunne medewerking te verleenen aan de uit
voering van wettelijke regelingen als bedoeld 
in artikel 3. 

Wanneer de regeling en het beheer van de 
huishouding eener gemeenschap door haar 
bestuur grovelijk wordt verwaarloosd, kan bij 
landsverordening worden bepaald, dat, en 
hoe, in het bestuur der gemeenschap op andere 
wijze wordt voorzien. 

De besturen zijn bevoegd om ter bestrijding 
van de huishoudelijke uitgaven der gemeenschap 
eigen belastingen te heffen en leeningen aan te 
gaan, volgens regelen, bij landsverordening 
gesteld. 

Aan de besturen kan de bevoegdheid worden 
verleend om, elk voor zooveel zijn bestuurs
gebied aangaat , keuren of reglementen uit t e 
vaardigen. In die keuren en reglementen kunnen 
geene andere straffen bedreigd worden dan met 
inachtneming van regelen, bij landsverordening 
gesteld. 

Tenzij daartoe vrijheid is gegeven, mogen 
keuren en reglementen geene bepalingen in 
houden omtrent punten, waarin voorzien is 
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bij wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 3, 
onder 1°., 2°. en 3°., zoomede onder 4°., voor 
zooveel betreft de in eene gemeenschap toe
passelijke regelingen van het bestuur eener 
andere gemeenschap, welker gebied dat der 
eerste omvat. · 

De bepalingen van een keur of reglement, in 
welker onderwerp wordt voorzien bij eene 
wettelijke regeling als in het achtste lid bedoeld, 
vervallen op het oogenblik, dat zoodanige rege
ling begint te werken. 

Bij landsverordening worden regelen gesteld 
aangaande het toezicht, waaraan keuren en 
reglementen vóór of na hunne afkondiging zijn 
onderworpen, hunne inwerkingtreding en hunne 
verbindbaarheid. 

De besluiten der besturen, hunne keuren en 
reglementen, kunnen, op grond van strijd met 
wettelijke regelingen of met het algemeen be
lang, worden geschorst en vernietigd op de 
wijze, bij landsverordening bepaald.' ' 

§ 111. Uit art. 116 vervallen de woorden: 
,, de kolonie". 

§ 112. In art. 117 wordt : ,,der koloniale 
gewapende magt te land en te water'' vervangen 
door: ,,van de Surinaamsche gewapende macht" 
en : ,,door koloniale verordeningen" door: ,,bij 
landsverordening" . Het woord: ,,met" vervalt. 

§ 113. In art. 118 wordt in beide leden de 
term: ,,kolonia.le verordening" vervangen door 
,,landsverordening' '. 

§ 114. In art. 119 wordt in stede van: 
,, burgerlijken" gelezen: ,, burgerrechtelijken" . 

§ 115. In de artt. 120, 122, 126 en 127 wordt 
overal de term : ,,algemeene verordening'' ver
vangen door: ,,landsverordening''; in art. 126 
voor : ,,zijn" in de plaats gesteld : ,,zijnen". 

In art. 127 wordt het woord: ,,en'' na " regter'' 
vervangen door een komma. 

§ 116. In het laatste lid van art. 123 wordt 
in stede van : ,,algemeene verordeningen' ' ge
lezen: ,, landsverordening". 

§ 117. In het eerste lid van art. 124 wordt 
het woord : ,, wettigen'' vervangen door : 
,, wettelijken" en in het tweede lid voor : 
,,Algemeene verordeningen regelen'' gelezen: 
,, Bij landsverordening wordt geregeld". 

§ 118. In art. 125 wordt voor : ,,algemeene 
verordeningen' ' en : ,,algemeene verordening'' 
gelezen: ,,landsverordening". 

§ 119. In het eerste lid van art. 128 wordt 
tusschen: ,,en'' en : ,,het'' ingevoegd: ,,van''; 
voorts het woord: ,,koloniale" vervangen door: 
,,Surinaamsche" en : ,,door den Koning" door: 
,,bij algemeenen_ maatregel van bestuur". 

Het tweede lid vervalt. 
§ 120. In het eerste lid van art. 129 wordt : 

,, over de gansche kolonie" vervangen door: 
,, voor geheel Suriname". 

Het derde lid wordt gelezen : ,,De voorzitter 
en de leden van het hof van justitie worden door 
den Koning voor het leven benoemd.". 

Aan het artikel wordt een nieuw slotlid toe
gevoegd, luidende als volgt : ,,Hunne bezoldi
ging wordt door den Koning vastgesteld. '' 

§ 121. Art. 131 vervalt. 
§ 122. In het eerste lid van art. 132 wordt 

voor: ,,Hij " gelezen: ,,De procureur-generaal" 
en worden de woorden : ,,de gansche kolonie" 
vervangen door: ,,geheel Suriname" . In het 
tweede lid wordt: ,,den Staat, de Regering of 
de Kolonie'' vervangen door : ,,Surinarne en, 
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desgevorderd, Nederland, Nederlandsch-lndië en 
Curaçao.'' 

§ 123. In a~t. 13twordt voor : ,,de kolonie" 
gelezen : ,,Surmarne . 

§ 124. In art. 136 wordt onder 1°. van het 
eerste lid gelezen : ,, wanneer zij wegens misdrijf 
zijn veroordeeld"; en onder 2°. : ,,wanneer zij 
in staat van faillissement zijn verklaard, 
surséance van betaling hebben verkregen of 
wegens schulden zijn gegijzeld." 

In het vierde lid wordt : ,, tot gevangenisstraf 
(die, welke geldboete vervangt, daaronder niet 
begrepen)" gewijzigd in: ,,wegens misdrijf". 

§ 125. In art. 137 wordt in de plaats van : 
,,dagvaarding in persoon of bevel van gevangen
neming" gesteld: ,,rechtsingang". 

§ 126. In art. 138 wordt : ,,de kolonie" ver
vangen door "Suriname" en het woord: ,,kolo
niale verordening'' door : ,, landsverordening''. 

§ 127. In het eerste lid van art. 139 wordt 
tusschen : ,,wordt" en : ,,alleen" ingelascht : 
,,in Surinarne'' en voor : ,,door algemeene ver
ordeningen" gelezen: ,,bij landsverordening" .. 

In het tweede lid wordt : ,,de Regering" ver
vangen door: ,,den gouverneur". 

§ 128. In het eerste lid van art. 140 wordt 
de zinsnede: ,,of Nederlandsche koloniën of 
bezittingen" vervangen door: ,, , Nederlandsch-• 
Indië of Curaçao' ' ; voorts "hen'' vervangen 
door: ,,hem" en: ,,de kolonie" geschrapt. 

In het tweede lid vervallen de woorden: ,, de
kolonie" en wordt achter: ,,Néderlarut" in
gevoegd: ,, , N eder/andsch-lndië of Curaçao" . 

§ 129. In de artikelen 142 en 143 worden de
woorden : ,,de kolonie'' vervangen door : ,,Suri
name'' . 

§ 130. In art. 145 wordt: ,,koloniale ver-
ordeningen'' gewijzigd in : ,,landsvero.rdening' '. 

§ 131. Art. 146 vervalt. 
§ 132. Art. 148 wordt gelezen : 
,,Belastingen worden in Suriname geheven. 

uit kracht en volgens de voorschriften van eene 
landsverordening of van een keur of reglement 
als bedoeld in artikel 3, onder 4°. " 

§ 133. De aanhef van het eerste l id van art. 
150 wordt gelezen : ,,Belastingen mogen niet 
strekken om"; voorts wordt voor: ,,der kolonie" 
in de plaats gesteld : ,,van Suriname", en 
worden de zinsneden: ,,en (of de) Nederlandsche 
koloniën of (en) bezit tingen" beide keeren ver
anderd in: ,,Nederlandsch-lndië of Curaçao". 

§ 134. Art. 151 wordt gelezen : 
"Geldleeningen ten name en ten laste van 

Suriname kunnen niet worden aangegaan dan 
uit kracht van de wet of van eene door den 
gouverneur, in overeenstemming met de Staten, 
genomen beschikking, goedgekeurd bij de wet.',. 

§ 135. Art. 152 wordt gelezen : 
"De regeling van de uitgifte in eigendom of 

pacht en van het beheer der domaniale gronden , 
zoomede die van de uitoefening van andere 
domaniale rechten, geschieden bij landsver
ordening.' ' 

§ 136. I n art. 153 wordt voor : ,,der koloniale
geldmiddelen" gelezen : ,,van de geldmiddelen 
van Suriname'' . 

§ 137. In art . 154 wordt in het eerste lid. 
voor: ,,ingezetenen der kolonie'' gelezen : 
,, inwoners van Suriname" en voor: ,,de kolo
nie": ,,Suriname", terwijl de ,voorden: ,,hare 
verdediging'' worden vervangen door : ,,de. 
landsverdediging''. 
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In het derde lid wordt: ,,koloniale verorde
ning" vervangen door: ,,landsverordening". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : ,,Bij landsverordening kunnen 
regelen gesteld worden nopens de erkenning van 
-weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en de 
_gevolgen daarvan. '' 

§ 138. Art. 155 vervalt. 
§ 139. In art. 156 vervalt het woord : 

~,Rijks" en wordt voor: ,,koloniale" gelezen: 
..,,Surinaamsche' ' . 

§ 140. In art. 157 wordt: ,,de Regering" 
vervangen door: ,,den gouverneur". 

§ 141. In het eerste lid van art. 159 wordt : 
~,overheid " vervangen door: ,,gouverneur" en 
in -~~t tweede lid het woord : ,,Zij" door: 
.,,HIJ . 

§ 142. In de artikelen 160 en 161 wordt voor 
.,,koloniale verordening" en : ,,koloniale ver
-ordeningen" gelezen : ,,landsverordening". 

§ 143. In het eerste lid van art. 162 wordt 
-voor: ,,der R egering'' gelezen:,, van den gouver
neur"; in het tweede lid voor: ,,koloniale ver
ordeningen" : ,,landsverordening". 

§ 144. Het eerste lid van art. 163 wordt 
gelezen : ,,De gouverneur moedigt alle takken 
van volksvlijt aan." 

In het tweede lid wordt : ,,koloniale verorde
ning" vervangen door: ,, landsverordening" . 

§ 145. In art. 164a wordt voor : ,,koloniale 
·verordening'' gelezen : ,,landsverordening' ' 

§ 146. In art. 165 wordt in het eerste lid het 
-woord: ,,Regering" vervangen door : ,,gouver
neur " en: ,,haar " door : ,,hem" ; in het tweede 

Jlid wordt : ,,koloniale verordening'' vervangen 
,door: ,,landsverordening". 

§ 147. In art. 166 wordt voor : ,,koloniale 
verordeningen" gelezen: ,,landsverordening" . 

§ 148. De Slotbepalingen (artikelen 167, 
168 en 169), zoomede de Overgangsbepaling, 
worden vervangen door het volgende : 

,,Slotbepaling. 

Art. 167. Deze wet kan worden aangehaald 
:als "Surinaamsche Staatsregeling". 

Overgangsbepalingen. 

1. Wij bepalen het tijdstip, waarop de Suri 
.naamsche Staatsregeling in werking treedt. 

2. Alle op dat tijdstip verbindende wettelijke 
regelingen blijven van kracht totdat zij door 
.andere zijn vervangen. De op meergenoemd 
tijdstip bestaande bepalingen nopens onder
werpen betreffende de inwendige aangelegen
.heden van Suriname, welke volgens de Surinaam
.sche Staatsregeling bij landsverordening kunnen 
-worden geregeld, doch bij andere algemcene 
verordeningen geregeld zijn, kunnen bij lands
verordening worden gewijzigd , aangevuld, in
getrokken of vervangen. 

3. Indien er op het tijdstip van inwerking
treding van de Surinaamsche Staatsregeling in 
de Koloniale Staten leden zijn, die ingevolge 
hare bepalingen van het lidmaatschap der 
.Staten zijn uitgesloten, houdt het lidmaatschap 
van de Koloniale Staten met dat tijdstip van 
rechtswege op. · 

De verkiezing van leden te hruiner vervanging 
_geschiedt binnen den termijn, bij het bestaande 
.kiesreglement voor de vervulling van tusschen
tijds openvallende plaatsen in de Koloniale 
Staten v,oorgesch_reven. 
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Binnen een jaar na het in het eerste lid be
doelde tijdstip treden alle leden van de Koloniale 
Staten af en geschiedt de eerste verkiezing en 
benoeming voor de Staten op den voet van de 
Surinaamsche Staatsregeling en, wat de ver
kiezing betreft , overeenkomstig de bepalingen 
van het kiesreglement, bedoeld bij artikel 75. 

De taak en de bevoegdheden, bij de Surinaam
sche Staatsregeling opgedragen aan de Staten, 
worden tot het tijdstip van bedoelde verkiezing 
uitgeoefend door de Koloniale Staten. 

4. Zij , die zonder Nederlandsche onderdanen 
te zijn, op het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Surinaamsche Staatsregeling in Suriname 
gevestigd zijn en gedurende de laatste vijf 
kalenderjaren reeds gevestigd waren, behouden 
hunne kiesbevoegdheid, indien zij op dat tijd
stip kiezer waren, of kunnen die bevoegdheid 
alsnog verkrijgen, een en ander zoolang en 
wanneer zij overigens voldoen aan de eischen 
en voorschriften, voor de uitoefening van het 
kiesrecht, bij de Staatsregeling en bij het kies 
reglement gesteld.'' 

2. De tekst der Surinaamsche Staatsregeling 
wordt door den Koning bekend gemaakt in 
eene doorloopend genummerde reeks van arti 
kelen, met nummering voor zooveel noodig van 
de leden der artikelen, wijziging voor zooveel 
noodig van de aanhaling van artikelen en leden 
van artikelen der Staatsregeling zelve of van 
andere wetten, en met inachtneming van de 
spelling, gevolgd in de van Regeeringswege 
uitgaande stukken, ook wat betreft het gebruik 
van hoofdle tters. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 23sten April 

1936. WILHELMINA. 

s. 903. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 8 M ei 1936.) 

23 April 1936. WET, houdende herziening van 
het Reglement op het beleid der Regeering 
in de kolonie Curaçao. 

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

dat het noodzakelijk is het Reglement op het 
beleid der Regering in de kolonie Curaçao te 
herzien, ten einde de bepalingen daarvan in 
overeenstemming te brengen met de artikelen 1, 
58, 60, 61 en 62 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad, enz. 
Art. 1. Het Reglement op h e t beleid d e r 

Regering in de kolonie Curaçao, vastgesteld bij 
de wet van 31 Mei '1865 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 56, Publicatieblad n°. 18), zooals het is 
gewijzigd bij de wetten van 26 April 1884 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 91, Publicatieblad 
n°. 8), 2 Februari en 30 December 1901 (Neder
landsch Staatsblad nos. 56 en 289, Publicatieblad 
1901 n°. 8 en 1902 n°. 10), 31 December 1903 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 362, Publicatieblad 
1904 n°. 3), 20 Juni 1908 (Nederlandsch Staats
blad n°. 210, Publicatieblad n°. 30), 26 Februari 
en 26 Maart 1920 (Nederlandsch Staatsblad 
nos. 90 en 131, Publicatieblad nos. 44 en 35) en 
10 Juni 1927 (Nederlandsch Staatsblad n°. 175, 
Publicatieblad n°. 43), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 
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§ 1. De titel wordt gelezen : 

"WET OP DJt' STAATSJNRICHTIJ.~G 
. VAN CURAÇAO." 

§ 2. Het opschrift va~ het eerste hoofdstuk 
wordt gelezen : 

,, Van Curaçao en zijne inwoners.'' 
§ 3. Art. 1 wordt gelezen: ,,Het grondgebied 

van Curaçao omvat de eilanden Aruba, Bonaire, 
Cutaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten 
(voor zooveel het Nederlandsch gedeelte betreft) 
en de daarbij behoorende gebiedsdeelen. " 

§ 4. In art. 2 worden de woorden: ,,de 
kolonie" vervangen door: ,,Curaçao" en : 
,,de Regering" door : ,,den gouverneur" . · 

§ 5. In art. 3 worden : . ,, 
a. in den aanhef de woorden : ,,de kolome 

vervangen door: ,,Curaçao"; 
b. 10., 2°. en 4°. gelezen: 
,, 10. de verdragen en andere overeenkomste~ 

met vreemde Mogendheden, voor zoover ZIJ 
in Curaçao van· toepassing zijn ; 

20. de algemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan : 

a. de wetten, die op den voet van de bepa
lingen der Grondwet voor Curaçao verbindend 
zijn; 

b. de algemeene maatregelen van bestuur, 
zijnde besluiten des K onings, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet voorgeschreve~ voor 
maatregelen van bestuur, voor zoover ZIJ voor 
Curaçao verbindend zijn; 

c. de landsverordeningen, zijnde verorde
ningen, vastgesteld door den gouverneur, me_t 
goedkeuring, behoudens het bepaalde blJ 
artikel 92ter, van de Staten; 

40, de keuren en reglementen, door de in 
artikel 108 bedoelde besturen binnen de grenzen 
hunner bevoegdheid uitgevaardigd. '' 

§ 6. In het eerste lid van art. 4 worden de 
woorden : ,,de kolonie" vervangen door : 

Curaçao" en in het tweede lid de woorden : 
" haar grondgebied" door: ,,het grondgebied 
;an Curaçao''. 

§ 7. In art. 5 wordt: · 
a. in ~~ plaats van: ,,de kolonie" gelezen : 

,,Curaçao ; 
b. zijn" vervangen door : ,, worden" ; 
c. de komma achter "zooveel mogelijk'' 

geschrapt ; . ,, 
d. ,, voor' ' vervangen door : ,,1n ; 
e. ,,Koninklijk besluit" vervan&~n door: 

,,algemeenen maatregel van bestuur . 
§ 8. Art. 6 wordt gelezen : 
"De regelen nopens ~e toelating en vesti~ing 

in Curaçao, zoomede die omtrent de mtzettmg, 
worden voor zooveel noodig bij algemeenen 
maatregel van bestuur, en overigens bij lands
verordening vastgesteld. '' 

§ 9. Het eerste lid van art. 7 wordt gelezen : 
, Tot openbare bedieningen , door den Koning 

op' te dragen, zijn alleen benoembaar Neder
landsche onderdanen. '' 

In het tweede lid wordt voor "koloniale 
verordening" gelezen: ,,landsverordening". 

§ 10. In het tweede lid van art. 8 wordt voor : 
,,koloniale verordening'_' gelezen: ,, landsver
ordening"; het derde hd vervalt. 

§ 11. In het eerste lid van art. 9 worden de 
woorden: ,, de kolonie" vervangen door: 
,,Curaçao''; in het derde lid : ,,_kol,~niale ver
-Ordening" door: ,, landsverordenmg . 
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'§ 12. In art'. 10 wordt' het woord : ,,of' ' in 
den aanhef vèrvangen door: ,,en" ·en : ,,kolo
niale verordening' ' door: ,,landsverordening''; 
de woordén : ,;of bij plaatselijke keur '' vervallen. 

§ 13. Het opschrift der eerste afdeeling van 
het tweede hoofdstnk wordt gelezen : 

,, Van zijn benoeming en ontslag. " 
§ 14. In het derde lid, van het eedsformulier 

in art. 13 wordt: ,de kolonie'' vervangen door; 
"Curaçao'' en: ,,het R e~l~~ent op het beleid 
der regering in de kolome door : ,,de Wet op 
de staatsinrichting van' '. 

§ 15. In art. 15 wordt voor: ,,zitt ing van . 
den Kolonialen Raad " gelezen : ,, vergadering 
der Staten". , 

§ 16. In art. 17 worden de woorden : 
,,de kolonie" vervangen door : ,,Curaçao". 

§ 17. Art. 18 wordt gelezen als volgt: 
" De gouverneur rn11g _rechtstreeks no_ch 

zijdelings deelhebber ZIJD m, noch borg ZIJn 
voor eenige onderneming, ten grondslag heb
bende eene overeenkomst, om winst of voordeel 
aangegaan met Curaçao of met eenig deel 
daarvan. 

Hij mag, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen ten laste van Curaçao 
bezitten. 

Hij mag rechtstreeksch noch zijdelings deel 
hebben in eenige concessie of onderneming van 
welken aard ook, in Curaçao gevestigd of aldaar 
haar bedrijf uitoefenende. 

Het bij het eerste en het derde lid bepaalde 
blijft op hem van toepassing gedurende vijf 
jaren na zijn aftreden.'' 

§ 18. H et eerste lid van art. 19 wordt 
gelezen : ,Bloedverwantschap of zwagerschap, 
tot den 'derden graad ingesloten, mag niet 
hestaan tusschen den gouverneur eenerzijds 
en den voorzitter of de leden en buitengewone 
leden van den Raad van Bestuur of een der 
hoofden van eene afdeeling van bestuur ander
zijds." 

Het derde lid wordt gelezen: ,,De zwager
schap houdt op door de ontbinding van het 
huwelijk, waardoor zij ontstaan is. ' ' 

§ 19. Het slot van het tweede lid van art. 20 
wordt gelezen : ,, t e zamen gesteld uit vier 
geneeskundigen, waaronder zoo mogelijk twee 
officieren van gezondheid der zee-of landmacht." 

In het vijfde en zesde lid van art. 20 wordt : 
zitting" gewijzigd in: ,,vergadering" en in het 

~erstgenoemde bovendien voor : ,, van den 
Kolonialen Raad" gelezen: ,, der Staten". 

In het achtste lid wordt: ,,den Kolonialen 
Raad'' vervangen door: ,,de Staten''. 

§ 20. Art. 21 vervalt. 
§ 21. In art. 22 wordt in het eerste lid 

gelezen: 
a. onder letter c voor: ,,de kolonie" : 

,, Curaçao' ' ; 
b. onder letter d voor : ,,de kolo nie''; 

,,Curaçao'' en voo;,: ,,litt.'' en : nlit.'' achtereen
volgens : ,,letters en : ,,letter ; 

c. onder letter e voor : ,,lit.": ,, letter". 
In het laatste lid wordt : ,,litt.'' en "lit.'' 

achtereenvolgens vervangen door: ,, letters" 
en: ,, letter''. 

§ 22. In beide leden van art. 23 wordt: 
de kolonie" vervangen door: ,,Curaçao''. 

" § 23. In het eerste lid van art. 24 wordt 
voor: ,,in het Rijk" gelezen: ,,aldaar". 

14 
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§ 24. In art. 25 wordt : ,,art. 164 der Grond
wet van het Koningrijk' ' vervangen door : 
artikel 165 der Grondwet". 

§ 25. Aan het slot van art. 27 wordt achter : 
"aanvaardde'' toegevoegd : ,, , en dat het 
laatste lid van dat artikel niet op hem van 
toepassing is". Voorts wordt voor: ,,artt." 
gelezen : ,,artikelen". 

§ 26. In art. 28 wordt in stede van: ,,buiten
gewoon bijeen t e roepen vergadering van den 
Kolonialen Raad " gelezen: ,,bijeen te roepen 
buitengewone vergadering der taten". Voorts 
worden in het eedsformulier de woorden : 

de kolonie" en : ,,het Reglement op het beleid 
der regeering in de kolonie" achtereenvolgens 
vervangen door "Curaçao'' en : ,,de Wet op 
de staatsinrichting van", terwijl achter: 
"Koning'' wordt ingevoegd : ,,en aan de 
Grondwet''. 

§ 27. Het opschrift van de tweede afdeeling 
van het tweede hoofdstuk wordt gelezen : 

,, Van zijne macht en verantwoordel,ij kheid.'' 
§ 28. A.rt. 29 wordt gelezen : 
" De gouverneur oefent,. in naam en als 

vertegenwoordiger des Komngs en met macht
neming van de voorschriften dezer wet, alsmede 
van 's Konings aanwijzingen, het algemeen 
bestuur uit over Curaçao en i aldaar bekleed 
met de uitvoerende macht. 

Hij is voor zijn doen en laten verantwoordelijk 
aan den Koning.' ' 

§ 29. In art. 30 wordt : 
a. in het eerste lid voor "de kolonie'' gelezen : 

,,Ouraç,ao''; . , .. , , 
b. in het tweede hd voor : ,, s R1Jks : ,,de 

in Curaçao dienstdoende'' en voor : ,,departe
menten van algemeen bestuur in het Koning. 
rijk" : ,,ministeriëele departementen", terwijl 
het woord : ,,met" vervalt; 

c. in het derde lid voor: ,,der kolonie" in 
de plaats gesteld: ,,van Curaçao". 

§ 30. Art. 31 vervalt. 
§ 31. In art. 32 wordt: .. ,, .. 
a. m het eerste lid voor : ,,HIJ en: ,, het R1Jk 

of van de kolonie" achtereenvolgens in de plaats 
gesteld : De gouverneur" en : ,,den Staat in 
het algem'~en en van_ Curaçao in h~t ,~ij zonder ' ' ; 

b. in het tweede hd : ,,de kolome vervangen 
door : ,,Curaçao" en: ,,in de kolonie" door: 
,,aldaar"; voorts wordt v?or: ,,de bepalmg~~ 
dezer wet' ' gelezen : ,, bepalingen van deze wet , 
voor : t e schorsen" : ,, buiten werkinu te 
stellen""en in stede van: ,,autoriteiten, zelfs die 
zijn aangesteld door den Koning,'' : ,,ambten'' ; 

c. in het derde lid tusschen: ,,de" en : 
burgerlijke" ingevoegd: ,,plaatselijke", terwijl 

de woorden : ,,in de onderdeelen der kolonie' ' 
vervallen ; 

d. in het vierde lid: ,,dezer bepaling'' ver
vangen door : ,,van dit artikel" . 

§ 32. Art. 32bis wordt gelezen : . .. 
" Onverminderd het geval, v?orzi_en blJ 

a rtikel 32, is de gouverneur bevoegd m drmgende 
omstandigheden, voor geheel Curaçao of voor 
bepaalde gedeelten daarvan, achtereenvolgens 
onder nadere bekrachtiging bij wet, algemeenen 
maatregel van bestuur of landsverordening, 
regelingen te treffen omtrent onderwerpen, 
waarvan de regeling bij de wet, algemeenen 
maatregel van bestuur of landsverordening moet 
geschieden, zoolang die regeling niet heeft plaats 
gehad, zoomede wetten,. behalve deze wet, 
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algemeene maatregelen van bestuur en lands
verordening geheel of gedeeltelijk buiten werking 
t e stellen of t e wijzigen. 

De gouverneur geeft van deze handelingen 
onverwijld kennis aan den Koning. 

Wanneer de in het eerste lid bedoelde rege
lingen en andere beschikkingen niet bekrachtigd 
worden, blijven zij niettemin verbindend totdat 
zij zijn ingetrokken.' ' 

§ 33. In art. 33 wordt: ,,Hij '' vervangen 
door : ,,De gouverneur'' en "den Staat en van de 
kolonie" door: ,,den Staat in het algemeen en 
van Curaçao in het bijzonder". 

§ 34. A.rt. 34 vervalt. 
§ 35. Het eerste lid van art. 35 wordt 

gelezen : 
" Onverminderd het bepaalde in artikel 79 

benoemt, schorst en ontslaat de gouverneur de 
landsdienaren van Curaçao, tenzij hun benoe
ming, schorsing of ontslag bij de wet aan den 
Koning is voor behouden." 

Aan het artikel wordt een derde lid toege
voegd, luidende : ,,De gouverneur kan zijne in 
het eerste lid bedoelde bevoegdheden aan 
anderen overdragen .'' 

§ 36. A.rt. 36 vervalt. 
§ 37. In art. 37 wordt in het eerste lid voor: 

" Hij '' en : ,,der koloniale geldmiddelen en 
domeinen" achtereenvolgens in de plaats 
gesteld: ,,De gouverneur " en: ,,van de geld 
middelen en domeinen van Curaçao" . 

Het tweede lid vervalt. 
§ 38. A.rt. 38 wordt gelezen : 
"De gouverneur stelt de bezoldigingen der 

landsdienaren van Curaçao vast, voor zooveel 
dit niet bij de wet aan den Koning is voor
behouden. 

De aanspraken op verloven en verlofbezoldi
gingen, wachtgelden en pensioenen worden bij 
landsverordening geregeld.' ' 

§ 39. In het eerste lid van art. 39 wordt: 
,,de kolonie" vervangen door: ,,Curaçao". 

§ 40. In art. 41 wordt, met schrapping van 
het woord: ,,met", in stede van: ,,bij algemeene 
verordeningen'' gelezen : ,, bij algemeenen maat
regel van bestuur '' en in plaats van: ,,der 
kolonie": ,,van Curaçao". 

§ 41. A.rt. 42 wordt gelezen : 
"De gouverneur zorgt voor de afkondiging 

en de uitvoering van de hem daartoe van 
's Konings wege toegezonden wetten en alge
meene maatregelen van bestuur ''. 

§ 42. In het eerste lid van art. 43 wordt : 
,,Hij kan'' vervangen door: ,,De gouverneur kan, 
behalve voor zooveel betreft wetten tot goed
keuring van verdragen en a ndere overeen
komsten met vreemde Mogendheden, " . 

§ 43. In het eerste lid van ar t. 44 wordt 
in stede van : Koninklijke besluiten' ' gelezen : 
"algemeene m~tregelen van bestuur" ; in het 
formulier, vastgesteld bij het tweede lid, voor : 
,,{onderstaand Koninklijk beslui t);" en: ,,het 
Koninklijk besluit" achtereenvolgens: ,,(onder
staanden algemeenen maatregel van bestuur):" 
en: ,,den algemeenen maatregel van bestuur". 

§ 44. Art. 45 wordt gelezen : 
Wanneer geen ander tijdstip is vastgesteld, 

tr~~dt de afgekondigde wet of algemeene maat
regel van bestuur in werking met ingang van 
den dertigsten dag na dien der uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin de afkondiging is ge
schied.'' 
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§ 45: Art. 46 wordt gelezen : 
"De gouverneur stelt, behoudens het bepaalde 

bij het eerste lid van artikel 92ter, na verJ.regen 
goedkeuring van de Staten, landsverordeningen 
vast tot regeling van : 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van Curaçao betreffende, ten aanzien 
waarvan in de Grondwet, in deze wet of in 
andere wetten niet anders is bepaald ; 

b. andere onderwerpen, waarvan de regeling 
ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel 
van bestuur bij landsverordening moet ge-
schieden. · 

Hij zorgt voor hare onmiddellijke afkondi
ging.'' 

§ 46. Na art. 46 wordt ingelascht: 
,,Art. 46bis. Onverminderd de gevallen, voor

zien in de artikelen 5, 6, 41, 92bis, derde lid , en 
92ter, derde lid, of bij eenige andere wets
bepaling, kan bij algemeenen maatregel van 
bestuur worden geregeld al hetgeen betreft : 

a. de met vreemde Mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de uit 
het volkenrecht voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen ; 

b. de verdediging van het grondgebied van 
Curaçao. 

Voorschriften ter uitvoering van deze rege
lingen kunnen bij wet of bij algemeenen maat
regel van bestuur worden overgelaten aan 
landsverordening of besluit van den gouverneur 
als bedoeld in artikel 3, onder 3°." 

§ 47. Art. 47 wordt gelezen: 
,,De landsverordeningen mogen geene bepa

lingen inhouden omtrent punten, waarin voor
zien is bij wettelijke regeling als bedoeld in 
artikel 3, onder 1°. en 2°., a en b, tenzij daartoe 
vrijheid is gegeven." 

§ 48. Het eerste lid van art. 48 vervalt. 
Het tweede lid wordt gelezen : 
,,De bepalingen eener landsverordening om

trent punten, in welker onderwerp wordt voor
zien bij eene wettelijke regeling als bedoeld in 
art. 3, onder 1°. en 2°., a en b, vervallen op het 
oogenblik, dat zoodanige regeling in Curaçao 
be~int te werken." 

§ 49. Art. 49 wordt gelezen : 
De gouverneur zendt elke landsverordening, 

do'~r hem vastgesteld, onverwij ld aan den 
Koning. 

De landsverordeningen kunnen, op grond 
van strijd met de Grondwet, met de wet of met 
het algemeen belang, geheel of gedeeltelijk 
door den Koning worden geschorst en bij de wet 
worden vernietigd. 

De schorsing wordt door den Koning bevolen 
bij een met redenen omkleed, in het Publicatie
blad te plaatsen besluit. 

De schorsing stuit onmiddellijk de werking 
der geschorste bepalingen. 

Is binnen één jaar na de dagteekening van 
het schorsingsbesluit geen voorstel van wet tot 
vernietiging bij de Staten-Generaal ingediend, 
dan vervalt de schorsing. Hiervan geschiedt 
kennisgeving in het Publicatieblad. . 

Indien het wetsontwerp tot vernietiging 
wordt verworpen, wordt de schorsing mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kennisgeving in het Publicatieblad. 

Bepalingen, die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

Vernietiging brengt mede vernietiging van , 
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alle gevolgen der vernietigde bepalingen; voor 
zoover die nog voor vernietiging vatbaar zijn, 
met dien verstande, dat in geval van vernie
tiging op grond van strijd met het algeme@ 
belang, de naar het oordeel van den gouverneur 
niet met dat belang strijdige gevolgen in stand 
blijven. 

De gouverneur zorgt, dat in geval van ver
nietiging, zoo noodig opnieuw in het onderwerp 
van de vernietigde bepalingen wordt voorzien." 

§ 50. Art. 50 wordt gelezen : 
" Behoudens in gevallen van spoedeischenden 

aard, ter beoordeeling van den Koning, en 
behoudens t en aanzien van ontwerpen van 
algemeene maatregelen van bestuur, wanneer 
die voortspruiten uit het bepaalde bij het derde 
lid van artikel 92bis of bij het derde lid van 
artikel 92ter, stelt de gouverneur de Staten in 
de gelegenheid, zoo noodig binnen een door hem 
te bepalen termijn, van raad te dienen nopens 
de ontwerpen van algemeene maatregelen van 
bestuur, uitsluitend of in belangrijke mate 
Curaçao betreffende, vóórdat tot de vaststelling 
daarvan wordt overgegaan. 

Aan het hoofd van de algemeene maatregelen 
van bestuur, bedoeld in het eerste lid, wordt 
vermeld, dat de Staten geraadpleegd zijn of 
om welke reden dat niet geschied is." 

§ 51. Na art. 50 wordt ingelascht: 
"Art. 50bis. Behoudens in gevallen van 

spoedeischenden aard, ter beoordeeling van 
den Koning, of, voor zoover het voorstellen 
van wet betreft, ingediend ingevolge artikel 117 
der Grondwet, ter beoordeeling van den Voor
zitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, en behoudens ten aanzien van ont
werpen van wetten als bedoeld in de artikelen 
104 en 106, en van ontwerpen van goedkeurings
wetten als bedoeld in artikel 172, stelt de 
gouverneur de Staten in de gelegenheid, zoo 
noodig binnen een door hem te bepalen termijn, 
van raad te dienen nopens de ontwerpen van 
wetten, uitsluitend of in belangrijke mate 
Curaçao betreffende, vóórdat zij in behandeling 
komen bij de Staten-Generaal. 

Het ingevolge het eerste lid uitgebracht advies 
wordt bij de toezending van het wetsvoorstel of, 
wanneer het een ingevolge artikel 117 der 
Grondwet ingediend voorstel van wet betreft, 
zoo spoedig mogelijk, aan de Tweede Kamer 
medegedeeld. 

Indien het advies niet binnen den bepaalden 
termijn is uitgebracht, wordt hiervan bij de 
toezending van het wetsontwerp of, wanneer 
het een ingevolge artikel 117 der Grondwet 
ingediend voorstel van wet betreft, zoo spoedig 
mogelijk, kennis gegeven aan de Tweede Kamer ''. 

§ 52. Art. 51 wordt gelezen : 
,,Behoudens de stuiting in geval van schor

sing, verbinden de bepalingen eener lands
verordening totdat zij ten gevolge van eene 
latere landsverordening of ingevolge artikel 48 
zijn vervallen, of de wet tot hare vernietiging 
in Curaçao in werking getreden is.'' 

§ 53. Art. 52 wordt gewijzigd als volgt : 
a. in het eerste lid wordt voor : ,,der kolo

niale verordening' ' gelezen : ,, van de lands
verordening" ; 

b. uit het formulier van afkondiging vervalt : 
,,(En in het geval, voorzien in het tweede lid 

van art. 50 dezer wet, met bijvoeging der 
woorden: . 
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,,En gelet op de tweede zinsnede van art. 5Ö , 
van het regeringsreglement dezer kóloni ),"; 

c. het zindeel van dat formul ier : 
"Heeft, na verkregen goedkeuring van den 

Kolonialen Raad,'' 
wordt gelezen: 
"Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na 

verkregen goedkeuring der taten, (of, in de 
gevallen, voorzien in het eerste lid van artikel 
92ter : ,,Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, 
en gelet op het eerste lid van artikel 92ter der 
Wet op de staatsinrichting van Citraçao,)". 

d. in : ,,(De beweegredenen der verorde
ning.)" en: ,,(De verordening.)" wordt het 
woord: ,,verordening" vervangen door: ,,lands
verordening" ; 

e. de woorden: ,,onderstaande verordening" 
in het formulier worden gelezen : ,,onderstaande 
landsverordening", met verandering van de 
daar geplaatste punt in dubbel punt. 

§ 54. In art. 53 wordt: ,,verordening" 
vervangen door: ,,landsverordening". 

§ 55. Het eerste lid van art. 54 wordt 
gelezen : ,,De gouverneur is bevoegd tot het 
uitvaardigen van besluiten, houdende alge
meene maatre~elen en strekkende om uitvoering 
te geven hetz.iJ aan hem daartoe van 's Konings 
wege toegezonden wetten en algemeene maat
regelen van bestuur, hetzij aan landsverorde
ningen_,, 

Het tweede lid wordt vervangen door : 
Bepalingen, door straffen te handhaven, 

w~~den in die besluiten niet opgenomen dan 
krachtens algemeene verordening. De grenzen 
der straffen worden bij de algemeene verorde
ningen, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld.'' 

§ 56. Uit het eerste lid van art. 55 vervallen 
de woo,r,den: ,,op last des gouverneurs" en: 
,,hunne . 

In het tweede lid wordt in het formulier van 
afkondiging voor : ,, het Koninklijk besluit" 
gelezen: ,,den algemeenen maatregel van 
bestuur" , voor: ,,koloniale verordening": 
,,landsverordening''en: ,,wier''vervangendoor: 
"welker". Achter "strekt" wordt een punt 
geplaatst. 

§ 57. In art. 56 wordt: ,,andere termijn" 
vervangen door: ,,ander tijdstip" en: ,,op" 
door : ,,met ingang van". 

§ 58. In het eerste lid van art. 57 wordt : 
,,het'' vervangen door: ,,elk'' en : ,,genomen'' 
door: ,,uitgevaardigd". . 

Met intrekking van het tegenwoordig tweede 
lid worden aan het artikel twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

"De Koning kan, na den Raad van State 
te hebben gehoord, bij met redenen omkleed, 
in het Publicatieblad te plaatsen besluit, het 
besluit van den gouverneur geheel of gedeeltelijk 
vernietigen. 

De gouverneur zorgt, dat in geval van 
vernietiging zoo noodig opnieuw in het onder
werp van de vernietigde bepalingen wordt voor 
zien". 

§ 59. Na art. 58 wordt ingelascht: 
"Art. 58bis. De Koning kan buitengewone 

leden benoemen, hen schorsen en ontslaan. Zij 
zijn naar ouderdom van benoeming als plaats
vervangers werkzaam.'' 

§ 60. In art. 59 wordt: ,,en de leden'' 
vervangen door : ,, , leden en buitengewone 
leden'', terwijl in het eedsformulier de woorden : 

,,(lid)", ,,het Reglement op het . beleid · der 
regering in de >kolonie'' en : ,,der kolonie'' 
achtereenvolgens plaats maken voor :, ,,(lid , 
buitengewoon lid) '', ,,de Wet op de staats-
inrichting van" en: ,,van Curaçao". • 

§ 61. Art. 62 wordt gelezen : . 
"De Raad , van bestuur wordt door den 

gouverneur gehoord nopens : 
1°. alle ontwerpen van landsverordeningen, 

die de gouverneur aan de goedkeuring der 
Staten wil onderwerpen, of die de Staten aan 
den gouverneur ter vaststelling hebben aan 
geboden; 

2°. alle ontwerpen van wetten en van 
algemeene maatregelen van bestuur, waarom
trent de Staten gehoord worden ; 

3°. alle ontwerpen van besluiten tot uit
voering van algemeene verordeningen, die de 
gouverneur wil uitvaardigen; 

4°. alle ontwerpen van beschikkingen tot 
vaststelling en wijziging van de begroeting , 
tot vaststelling van het slot der r ekening en tot 
het aangaan van geldleeningen, ten name en 
ten laste van Curaçao ; 

5°. alle aangelegenheden, waaromtrent dit 
is voorgeschreven bij deze wet of andere alge
meene verordening ; 

6°. alle andere zaken, waaromtrent de 
gouverneur het gevoelen van den Raad wenscht 
te kennen.' ' 

§ 62. In art. 65 wordt voor : ,,koloniale 
verordening" gelezen : ,,landsverordening". 

§ 63. In het opschrift van het vierde hoofd
stuk wordt : ,,den Kolonialen Raad'' vervangen 
door: ,,de Staten'' en in dat van de eerste afdee
ling va~,dat hoofdstuk het woord: ,,zijne" door: 
,,hunne . 

§ 64. Art. 67 wordt gelezen : 
" De Staten zijn samengesteld uit vijftien 

leden, van welken tien r echtstreeks door de 
kiezers worden gekozen en vijf door den gouver
neur, na raadpleging van den Raad van Bestuur, 
worden benoemd." 

§ 65. Art. 68 wordt gelezen : 
"Kiezers zijn mannelijke Nederlandsche 

onderdanen, die : 
1°. sedert 1 Januari van het jaar, waarin de 

kiezerslijst wordt vastgesteld, in Curaçao 
gevestigd zijn ; 

2°. den vollen ouderdom van vijf en twintig 
jaren hebben volbracht vóór 1 Ma.art van het 
jaar, waarin de kiezerslijst wordt vastgesteld ; 

3°. in het volle genot zijn van de burgerlijke 
rechten, en 

4°. voldoen aan een der volgende voor
,vaa.rden: 

a. vervulling van bij het kiesreglement vast
gestelde eischen van verstandelijke ontwikke
ling; 

b. betaling van belasting over een jaarlijksch 
inkomen, waarvan het juiste bedrag, mits niet 
hooger dan vijftienhonderd gulden, bij het kies
reglement wordt bepaald, of voor zooveel betreft 
Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, eigendom 
van onroerende goederen van ten minste zoo
danige waarde als, mits niet minder dan drie
honderd gulden voor Saba en Sint Eustatius 
en vijfhonderd gulden voor Sint llfaarten, bij 
het kiesreglement wordt bepaald. 

Het kie reglement regelt alles, wat verder 
het kiesrecht en de wijze van verkiezing 
betreft." 
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"Van de uitoefening van het kiesrech t zijn 

uitgesldt@ : 
.'à. zij , wien hetJ kiesrecht ontzegd is bij 

·onherroepelijke rechterlijke uitspraak ; , 
b. z(j, d ie rechtens van hunne vrijheid zijn 

beroofd ; 
o. zij , die kr;.chtens onherroepeJjjke rechter 

lijke uitspraak wegens krankzinnigheid of 
zwakheid van vermogens de beschikking of het 
beheer over hunne goederen hebben verloren, 
of van de. ouderlijke macht of de voogilij over 
één of meer hunner kinderen ontzet zijn; 

d. zij, die krachtens onherroepelijke rechter
lijke ui tspr aak tot eene gevangenisstraf van 
meer dan een jaar zijn veroordeeld, gedurende 
drie jaren, nadat hunne straf is volbracht , en 
levenslang, wanneer voor de tweede maal zuil< 
eene traf is opgelegd ; 

e. zij , die bij onherroepelijke rechterbjke 
uitspraak wegens bedelarij of landlooperij zijn 
veroordeeld, gedurende drie jar en, nadat hU\llle 
straf is volbracht; gedurende zes jaren, indien 
de straf voor de tweede maal, en levenslang, 
indien de straf voor de derde maal opgelegd is ; 

f. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraken binnen een tijdsverloop van drie 
jar en meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegen een strafbaar feit, insluitende openbare 
dronkenschap, gedurende drie jaren, nadat de 
laatste ru tspraak onherroepelijk is geworden." 

§ 67. Na art. 69 wordt ingevoegd: 
,,Art. 69bis. Verkiesbaar en benoembaar zijn, 

behoudens het bepaalde bij artikel 70, mannen 
en vrouwen, ederlandsche onderdanen , die 
aan de vereischten voldoen, genoemd in 
art ikel 68. 

§ 68. Art. 70 wordt gelezen : 
,,Uitgesloten van verruesbaarheid en benoem

baarheid zijn : 
a. de gouverneur , de ondervoorzitter en de 

leden van den raad van bestuur, de gouverne
ments-secretaris en de militairen van zee- of 
landmacht in werkelijken dienst; 

b. zij, die van de verruesbaarheid ontzet zij n 
of overeenkomstig artikel 69 van de rutoefening 
van het kiesrecht zijn ui tgesloten, met ui t 
zondering van degenen, die van dat recht zijn 
uitgesloten op grond van gerechtelij ke vrij heids 
berooving of van veroordeeling tot eene vrij
heids traf anders dan wegens bedelarij of land
looperij of wegens een feit, waaruit van open-
bare dronkenschap bbjkt.'' · ' 

§ 69. In ar t . 71 wordt: - ·u .. 
a. in het eerste lid in plaats van : ,,den 

K olonialen Raad " gelezen: ,,de Staten"; 
b. tusschen het eerste en tweede lid een 

nieuw lid ingevoegd, luidende : . 
"Wanneer personen, elkander in den verboden 

graad bestaande, tegelijkert ijd gekozen worden , 
wordt alleen toegelaten degene, die de meeste 
stemmen verkreeg, en, bij gelijk aantal stemmen, 
de oudste. Indien in laatst bedoeld geval ook 
de leeftij den gelij k zijn , beslist het lot."; 

o. in het tegenwoord ig tweede lid tusschen 
"zijne" en "benoeming" ingevoegd "verkiezing 
of'' en in plaats van : ,, is niet verpligt'' gelezen : 
,,kan op dien grond niet verplicht worden"; 

d. in het tegenwoorilig derde lid in stede van : 
,,den dood der v rouw, die haar veroorzaakte" 
gelezen : ,,de ont binding van het huwelijk, 
waardoor zij ontstaan is" . 

§ 70. In he.t eerste lid van ar t . 72 wordt de 
t~veede"zin vervangen. door : ,,Zij treden tege-
hJk af. . . . 

Het tweede en derde lid wo,den vervangen 
door : ,,De aftredenden zjjn d,adelijk opnieuw 
verkiesbaar of benoembaar. " 

Het vierde lid wordt gelezen : ,,Degene, die 
ter vervulling van eene t usschentijds open
gevallen plaats gekozen of benoemd is , t reedt 
af op hetzelfde t ijdstip als de andere leden." 

§ 71. Art. 73 wordt gelezen : 
"Het kiesreglement wordt vastgesteld bij 

landsverordening. ' ' 
§ 72. In art. 74 wordt voor : ,,van den 

K olonialen Raad " gelezen : ,,der Staten" en 
in het eedsformulier voor : ,, van den K olonialen 
Raad", ,,het Reglement op het beleid der 
regering in de kolonie' ' en : ,,der kolonie'' 
achtereenvolgens: ,,der Staten" , ,,de Wet op 
de staatsinricht ing van" en : ,, van Curaçao". 
In dat formulier word t voorts voor "benoemd" 
gelezen: ,,gekozen (benoemd)". 

§ 73. In het tweed.e lid van art. 75 wordt 
voor "Koloniale verordening'' gelezen : ,, lands
verordening'' . 

§ 74. In art. 76 wordt in het derde lid: 
a. onder Jo. voor: ,,de kolonie" gelezen : 

"Curaçao of eene afwezigheid ui t Curaçao van 
langer dan acht maanden''; . 

b. het onder 3°. en 4°. bepaalde ver vangen 
door : ,,3°. door het ontstaan van omstandig
heden, die ingevolge artikel 70 verkiesbaa rheid 
en benoembaarheid ui tsluiten. " 

§ 75. In het opschr ift der tweede"afdeeling 
van het vierde hoofdstuk wordt: ,,zvne verga
dering'' vervangen door : ,,hunne zitting en 
vergader-ingen' '. 

§ 76. In ar t. 77 worden : ,,vergadering van 
den K olonialen Raad", ,, tweeden" en : ,,Mei " 
achtereenvolgens vervangen door : ,,zit ting der 
Staten'' , ,,eersten'' en "April''. 

§ 77. Art. 78 wordt gelezen: 
" De voorzitter en de ondervoorzitter der 

Staten worden voor elke zitting ui t hun midden 
benoemd door den gouverneur.'' 

§ 78. Art. 79 wordt gelezen : 
"De Staten benoemen hunnen gri ffier buiten 

hun midden .'' 
§ 79. Na art. 79 word t ingelascht : 
"Art. 79bis. De Staten onderzoeken de 

geloofsbrieven der nieuw ingekomen leden en 
beslissen de geschillen , welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelve rijzen." 

§ 80. In art. 80 wordt in stede van : ,,Kolo
niale Raad stelt " en : ,,zijne vergadering" 
achtereenvolgens gelezen : ,,S taten .stellen" en : 
,,hunne vergaderingen'' . 

§ 81. In het eerste lid van a1·t. 81 wordt : 
"Hij vergadert" vervangen door: ,,De Staten 
vergaderen' '. 

§ 82. Art . 82 wordt gelezen : 
"De leden der Staten stemmen naar eed en 

geweten, zonder last van of ruggespraak met 
hen , door wie zij zijn gekozen of benoemd. " 

§ 83. In het eerste lid van art. 83 wordt voor: 
"Koloniale Raad mag", ,,meer dan de helft 
der" e~ ,, is" ach~ereenvolg~ps gelez~~ :,,,,Staten 
mogen , ,,ten mrnste acht en: ,,z1Jn . 

In het derde l id wordt de tweede zin ver
vangen door een nieuw lid, luidende : ,, In deze, 
en evenzoo in eene voltallige vergadering, wordt 
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bij staking van stemmen het voorstel geacht 
niet te zijn aangenomen." 
. § 84. In ar;~- 84 wordt : ,, besloten'' gewijzigd 
m : ,,gesloten . 

§ 85. In art. 85 wordt : 
a. in de plaats van: ,,van den Kolonialen 

Raad' ' gesteld : ,,der Staten'' ; 
b. de zinsnede : ,,als zoodanig gezegd en 

gedaan hebben" vervangen door: ,,in de 
vergadering gezegd of schriftelijk overgelegd 
hebben''· 

c. aan' het slot, met verandering van de punt 
in een komma, bijgevoegd: ,,tenzij zij daarmede 
orenbaar maken wat in besloten vergadering 
o onder geheimhouding is gezegd of over
gelegd." 

§ 86. Aan art. 85bis worden twee leden 
toegevoegd van den volgenden inhoud : 

"De gemachtigden zijn ter zake van hetgeen 
zij in de vergadering gezegd of schriftelijk 
overgelegd hebben, niet gerechtelijk vervolg
baar, tenzij zij daarmede openbaar maken wat 
in besloten vergadering of onder geheimhouding 
is gezegd of overgelegd. 

Aan den gouverneur en zijne gemachtigden 
wordt het woord gegeven, wanneer en zoo 
dikwijls zij dit verlangen, echter niet vóórdat 
de spreker, die aan het woord is, zijne rede 
beëindigd heeft." 

§ 87. In a rt. 86 wordt: ,,vergadering van 
den Kolonialen Raad" vervangen door: 
,,zitting der Staten' ' ; de komma achter : 
,,schorsen'' door : ,,en'', en voor: ,,en buiten
gewoon'' gelezen : ,, , alsmede de Staten in 
buitengewone vergadering". 

§ 88. In het opschrift der derde afdeeling 
van het vierde hoofdstuk wordt : ,,zijne'' 
vervangen door: ,,hunne". 

§ 89. Als eerste artikel van die afdeeling 
wordt ingelascht : 

,,Art. 86bis. De Staten maken het vertegen 
woordigend lichaam van Curaçao uit. " 

§ 90. In art. 87 wordt : ,,De Koloniale Raad 
beraadslaagt over de verordeningen'' vervangen 
door : ,,De Staten" onderzoeke~ de ontwerr,
landsverordeillilgen , en: ,,hem door : ,, hun , 
terwijl tusschen: ,,gouverneur" en: ,,worden" 
wordt ingevoegd: ,,ter goedkeuring". 

Aan het artikel wordt toegevoegd : 
,,Het formulier van aanbieding luidt : 
"De gouverneur van Curaçao biedt aan de 

Staten ter goedkeuring aan eene ontwerp• 
landsverordening''. 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.) 

De gouverneur kan te allen tijde, na den 
Raad van Bestuur te hebben gehoord, een 
termijn bepalen, binnen welken de Staten 
hem hun besluit moeten mededeelen.'' 

§ 91. Art. 88 wordt gelezen: 
,,Indien de Staten de ontwerp-landsverorde

ning goedkeuren, geven zij hiervan kennis aan 
den gouverneur. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De Staten keuren goed de hun door den 

gouverneur van Curaçao aangeboden ontwerp• 
fandsverordening '' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier.) " 
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§ 92. Na art. 88 worden ingelascht twee 
artikelen, luidende : 

,,Art. 88bis. Indien de gouverneur de lands
verordening, door de Staten in ontwerp goed
gekeurd, heeft vastgesteld, geeft hij daarvan 
aan hen kennis. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
,,De gouverneur van Curaçao heeft vast

gesteld de landsverordening'' 
(Vermelding van den titel der landsver . 

ordening.) 
(Dagteekening en onderteekening van den 

gouverneur.)'' 
Art. 88ter. Indien de gouverneur bezwaar 

heeft de landsverordening, door de Staten in 
ontwerp goedgekeurd, vast t e stellen, geeft hij 
daarvan aan hen kennis. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De gouverneur van Curaçao heeft bezwaar 

om vast te stellen de in ontwerp door de Staten 
goedgekeurde landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsver
ordening.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.)' ' · 

§ 93. Art. 89 wordt vervangen door : 
,,Indien de Staten de ontwerp-landsverorde

ning niet goedkeuren, geven zij hiervan kennis 
aan den gouverneur. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
,,De Staten hebben bezwaar t egen de goed

keuring van de hun door den gouverneur van 
Curaçao aangeboden ontwerp-landsverorde
ning' ' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier .)" 

§ 94. Art. 90 wordt gelezen : 
,,De Staten heb ben het recht van wijziging. 
Indien zij daarvan gebruik gemaakt hebben, 

luidt het formulier der kennisgeving van hunne 
goedkeuring aldus : 

"De Staten keuren goed, zoodanig als het 
ontwerp door hen is gewijzigd, de hun door den 
gouverneur van Curaçao aangeboden ontwerp
landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsver
dediging.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier.)" 

§ 95. Art. 91 wordt gelezen : 
"Indien de gouverneur zich met de gewijzigde 

ontwerp-landsverordening vereenigt, geeft hij 
hiervan aan de Staten kennis. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
,,De gouverneur van Curaçao heeft vast

gesteld, zoodanig als het ontwerp door de Staten 
is gewijzigd, de landsverordening" 

(Vermelding van den titel der landsver-
ordening.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.)'' 

§ 96. Art. 92 wordt gelezen : 
"Indien de gouverneur zich met de gewijzigde 

ontwerp-landsverordening niet vereenigt, geeft 
hij hiervan aan de Staten kennis. 

Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De gouverneur van Curaçao, zich niet 

kunnende vereenigen met de wijzigingen, door 
de Staten in het ontwerp aangebracht, heeft 
niet vastgesteld de landsverdediging" 
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(Vermelding van den titel der landsver
dediging.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.)'' 

§ 97. Na art. 92 worden ingelascht de twee 
volgende artikelen : 

"Art. 92bis. Indien de Staten eene hun door 
den gouverneur aangeboden ontwerp-lands
verordening niet goedkeuren of indien de 
gouverneur zich niet vereenigt met eene door 
de Staten gewijzigde ontwerp-landsverordening, 
kan hij, binnen zes maanden na de dagteekening 
van de kennisgevins van het besluit der Staten, 
het ontwerp, hetziJ ongewijzigd, hetzij alsnog 
door hem gewijzigd, opnieuw ter goedkeuring 
aan de Staten aanbieden. 

Voor de tweede behandeling gelden dezelfde 
bepalingen als voor de eerste. 

Wordt andermaal overeenstemming niet 
verkregen, dan kan de regeling geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

De bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgestelde regeling kan te allen tijde bij 
landsverordening worden gewijzigd, aangevuld, 
ingetrokken of door eene andere landsverorde
ning vervangen. 

Art. 92ter. De gouverneur kan eene door hem 
in ontwerp ter goedkeuring aan de Staten 
aangeboden landsverordening, na den Raad van 
Bestuur t e hebben gehoord, op eigen gezag en 
verantwoordelijkheid vaststellen, wanneer : 

1°. de Staten in gebreke blijven binnen den 
gestelden termijn mede te deelen of zij al dan 
niet het ontwerp goedkeuren; 

2°. de goedkeuring van de Staten niet is 
verkregen, doch dringende omstandigheden eene 
onverwijlde voorziening vorderen. 

Van de vaststelling wordt aan de· Staten 
kennis gegeven op de wi}ze, voorgeschreven 
in artikel 88bis. 

In het geval, bedoeld onder 2°. van het eerst e 
lid, kan de regeling nader geschieden bij alge
meenen maatregel van bestuur, indien de 
Staten binnen twee maanden na den dag van 
inwerkingtreding van de landsverordening 
daartoe het verzoek doen. Het bepaalde bij het 
vierde lid van artikel 92bis is alsdan van toe
passing." 

§ 98. Art. 93 vervalt. 
§ 99. Art. 94 wordt vervangen door : 
,,De Staten hebben het recht landsverorde

ningen aan den gouverneur voor te stellen. 
Zij zenden het ontwerp, zooals het door hen 

goedgekeurd is, aan den gouverneur. 
Het formulier van toezending luidt : 
" De Staten verzoeken den gouverneur van 

Curaçao vast te stellen de bijgaande, door hen 
in ontwerp goedgekeurde- landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsverorde-
ning.) 

(Dagteekening e n onderteekening van den 
voorzitter en den griffier.)" 

§ 100. Na art. 94 wordt ingelascht: 
"Art. 94bis. De gouverneur geeft van zijne 

beslissing aan de Staten kennis. 
De formulieren van kennisgeving luiden : 
1°. indien geen bezwaar bestaat tegen de 

vaststelling : 
" De gouverneur van Curaçao heeft, den R aad 

van Bestuur gehoord, vastgesteld de hem in 
goedgekeurd ontwerp door de Staten aan
ge boden landsverordening'' 
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(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.) 

2°. indien bezwaar bestaat tegen de vast
stelling: 

"De gouverneur van Curaçao heeft, den Raad 
van Bestuur gehoord, bezwaar om vast te stellen 
de hem in goedgekeurd ontwerp door de Staten 
aangeboden landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
gouverneur.) 

Art. 94ter. In geval van waarneming van 
de waardigheid van gouverneur of van uit 
oefening van het dagelijksch beleid van zaken 
worden de vorenstaande formulieren, zoomede 
die voor de afkondiging van wetten" algemeene 
maatregelen van bestuur, landsverordeningen 
en besluiten van den gouverneur, voor zooveel 
noodig gewijzigd.' ' 

§ 101. In art. 95 wordt voor : ,,Koloniale 
Raad is" gelezen : ,,Stat en zijn" en voor : 
,,der kolonie": ,,van Curaçao". 

§ 102. Art. 96 wordt gelezen : 
"Zij onderzoeken de verzoekschriften, die 

met inachtneming van de voorschriften van 
artikel 9 aan hen gericht worden. " 

§ 103. Art. 97 wordt gelezen : 
"Zij kunnen den gouverneur uitnoodigen om 

wegens zaken, Curaçao betreffende, inlichtingen 
aan hen te geven.'' 

§ 104. In art. 98 wordt achter: ,,belangen", 
met verandering van de punt in eene komma, 
bijgevoegd : ,,en geeft de gevraagde inlichtingen 
mondeling of schriftelijk, hetzij in persoon of 
bij gemachtigde". 

§ 105. In art. 99 wordt : 
a. onder letter a gelezen : 
,,alle uitgaven, voortvloeiende uit de bekosti

ging van de aanspraken, verbonden aan het 
bekleeden van de waardigheid van gouver
neur·'' 

b. 'onder letter b : 
"de kosten van de zee- en landmacht, tot 

bescherming van Curaçao bestemd.'' 
§ 106. Art. 100 wordt gelezen : 
" Behoudens het naar aanleiding van artikel 

108 bepaalde, worden alle andere uitgaven en 
de middelen te harer dekking aangegeven op 
de Curaçaosche begrooting.' ' 

§ 107. In art. 101 wordt het zindeel: ,, , na 
den Raad van Bestuur te hebben gehoord," 
geschrapt. Voorts worden de woorden : ,,kolo
niale huishoudelijke" vervangen door: .,Cura-
9aosche" en wordt: ,,den Kolonialen Raad" 
en : ,,Maart" achtereenvolgens gewijzigd in: 
,,de Staten" en : ,,April". • 

§ 108. In art. 102 wordt: ,,den Kolonialen 
Raad'' vervange n door : ,,de Staten'', en: 
,,afgekondigd'' door: ,,in het Publicatieblad, 
bekend gemaakt". , 

§ 109. ~n. art. 103 wordt tuss~~eP.-: ,,hem" 
en : ,,met mgevoegd : ,, t erstond . · 

§ ll0. In het eerste lid van a rt. 104 wordt: 
a. onder 1°. gelezen: ·;(indien volgens de 

voorloopig vastgestelde begrooting de raming 
der uitgaven die der eigen middelen overtreft;" 

b. onder 2°. gelezen : ,,indien de Koning 
bezwaar heeft tegen de voorloopig vastgestelde 
begrooting ; " 
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c. onder,.;3°.: ,,Kolonia!!) B,aad': vervangen 1 

door: ,,Staten"; ,,heeft vastgesteld" door : 
,,,.hebben goedgekeurd", ,,tweede.n" door: 
,,eers~?n'', ,,Mei'' door: ,,Juni' 'en: ,,hem' ' door: 
,,hun . . 

Voorts wordt aan het artikel een nieuw lid 
toegevoegd, luidende : 

,,Het bepaalde in het eerste lid, onder l 0 . , 

geldt mede ten aanzien van wijzigingen in eene 
voorloopig vastgestelde begrooting, indien 
tengevolge daarvan de raming der .uitgaven 
stijgt boven die der eigen middelen". 

§ llL Art. 105 wordt gelezen: , 
"De definitieve begrooting treedt in werking 

met ingang van 1 Januari van het dienstjaar, 
waarop zij betrekking heJclft. 
. Zij wordt geacht met ingang van dien dag in 
werking te zijn getreden, indien zij eerst daarna 
in het Publicatieblad is geplaatst. Zoolang dit 
niet geschied is, strek.t de begrooting van 
;het aan het betreffende dienstjaar voorafgegaan 
jaar tot grondslag van h'et ' beheer, behoudens 
afwijkingen krachtens machtiging des Konings''. 

§ 112 . Art. 106 wordt vervangen door: 
"Het slot der rekening, over élk dienstjaar 

afzonderlijk, wordt vastgesteld bij de wet, 
ingeval de begrooting bij de wet is vastgesteld, 
en anders door den gouverneur, zooals het door 
de Staten is goedgekeurd. 

Vaststelling bij de wet geschiedt eveneens, 
ingeval de Staten het slot der rekening niet 
goedkeuren. '' 

§ 113. Het vijfde hoofdstuk wordt vervangen 
door het volgende : 

,, VIJFDE HOOFDSTUK. 

Vàn de bestuursindeeling en de plaatselijke 
gemeenschappen. 

Art. 107. De indeeling van Curaçao in 
bestuursressorten geschiedt bij landsverorde
ning. Aan het hoofd van één of meer r essorten 
staat, onder zoodanig toezicht en onder zoo
danigen ambtstitel als is of zal worden bepaald, 
een bestuurder, die in naam en overeenkomstig 
de bevelen van den gouverneur het bestuur 
uitoefent, met inachtneming van de dien
aangaande bij landsverordening gegeven voor
schriften. Zijne instructie wordt door den 
gouverneur vastgesteld. 

Art. 108. De instelling van zelfstandig bestuur 
in ressorten als in artikel 107 bedoeld, of in 
andere, daartoe bij landsverordening aan te 
wijzen gemeenschappen, zoomede de opheffing 
van zoodanig bestuur, geschieden bij lands 
verordening. De onderwerpen, waarover de 
huishouding van deze ressorten en andere 
gemeen~chappen zich . uitstrekt, worden bij 
landsverordening aangewezen . Die aanwijzing 
kan m~de omvatten onderwerpen, waarin 
volgens ' dé wet bij landsverordening moet 
worden voorzien. , 

De sàmenstelling, de inrichting, de taak, de 
bevoegdheden en de verplichtingen van de 
besturen dier gemeenschappen worden, evenals 
al hetgeen noodig is om de. ordelijke werking 
van het ingesteld zelfstandig bestuur te ver
zekeren, bij landsverordening geregeld. 

Aan die besturen kan worden opgedragen 
hunne medewerking te .verleenen aan de uit
voering van wettelijke regelingen als bedoeld 
in artikel 3. 
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, W'anneer de regeling! en , het beheer .van de 
huishouding eener gemeenschap door haar 
bestuur grovelijk wordt verwaarloosd, kan bij 
landsverordening worden bepaald, dat, en hoe, 
in het bestuur der gemeenschap op andere wijze 
zal worden voorzien. 

De besturen zijn bevoegd om ter bestrijding 
van de huishoudelijke uitgaven der gemeenschap 
eigen belastingen te heffen en leeningen aan te 
gaan, volgens regelen, bij landsverordening 
gesteld. 

Aan de besturen kan de bevoegdheid worden 
verleend .om, elk voor zooveel zijn bestuurs
gebied aangaat, keuren of reglementen uit te 
vaardigen. In die keuren en reglementen kunnen 
geene andere straffen bedreigd worden dan met 
inachtneming van de regelen, bij landsverorde. 
ning gesteld. 

Tenzij daartoe vrijheid is gegeven, mogen 
keuren en reglementen geene bepalingen 
inhouden omtrent punten, waarin voorzien is 
bij wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 3, 
onder 1°., 2°. en 3°., zoomede onder 4°., .voor 
zooveel betreft de in eene gemeenschap toe
passelijke regelingen van het bestuur eener 
andere gemeenschap, welker gebied dat der 
eerste omvat. 

De bepalingen van een keur of reglement, 
in welker onderwerp wordt voorzien bij eene 
wettelijke regeling als in het achtste lid bedoeld, 
vervallen op het oogenblik, dat zoodanige 
regeling begint te werken . 

Bij landsverordening worden regelen gesteld 
aangaande het toezicht, waaraan de keuren en 
reglementen vóór of na hunne afkondiging zijn 
onderworpen, hunne inwerkingtreding en hunne 
verbindbaarheid. 

De besluiten der besturen, hunne keuren en 
reglementen , kunnen, op grond van strijd met 
wettelijke regelingen of met het algemeene 
belang, worden geschorst en vernietigd op de 
wijze, bij landsverordening bepaald.'' 

§ 114. Uit art. 137 vervallen de woorden : 
,,de kolonie". 

§ 115. In art. 138 wordt : ,,der Koloniale" 
vervangen door : ,, van de Curaçaoschen" en : 
"door Koloniale verordeningen " door: ,,bij 
landsverordening '' . De woorden: ,, voor' ' en 
,,met' ' vervallen. 

§ 116. In art. 139 wordt in beide leden de 
term : ,,koloniale verordening" vervangen door: 
,,landsverordening' '. 

§ 117. In de artt. 141, 143, 147 en 148 wordt 
overal de ter.rn : ,,algemeene verordening'' 
vervangen door: ,,landsverordening" . 

Bovendien wordt in art. 143 voor "burger. 
regt" gelezen : ,,kiesrecht en andere burger" 
rechten'' en wordt in art. 148 het woord "en'' 
na "regter'' vervangen door een komma. 

§ 118. In het laatste lid van art. 144 wordt 
in stede van : ,,,algemeene verordeningen" 
gelezen : ,, landsverordening". 

§ 119. In het eerste lid van art. 145 wordt 
het woord: ,,wettigen" vervangen door: 
,,wettelijken" en in het tweede lid voor: 
,,Algemeene verordeningen regelen" gelezen: 
,, Bij landsverordening wordt geregeld". 

§ 120. In art. 146 wordt voor de tweemaal 
gebezigde uitdrukking: ,,algemeene verorde
ningen" in de plaats gesteld : ,, landsverorde-
ning ''. -

§ 121. In het eerste .lid van a~t. 149 wordt 
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tusschen: ,,en'' en~ ,,het'' ingevóegd: ,,van''; 
voorts het woord : ,,koloniale" vervangen door: 
,,Curaçaosche", en : ,,door den Koning'' door: 
,,bij algemeenen maatregel van bestuur". 

Het tweede lid vervalt. 
§ 122. In het eerste lid v;an art. 150 wordt : 

"de gansche kolonie" vervangen door : ,,geheel 
Curaçao''. 

Het derde lid wordt gelezen : ,,De voorzitter 
en de leden van het hof van justitiè worden door 
den Koning voor het leven benoemd.'' 

Aan het artikel wordt een nieuw slotlid 
toegevoegd, luidende als volgt: ,,Hunne bezol
diging wordt door den Koning vastgesteld." 

§ 123. Art. 152 vervalt. 
§ 124. In het eerste lid van ar t. 153 wordt 

voor: ,,Hij" gelezen: ,,De procureur-generaal" 
en worden de woorden : ,,de gansche kolonie" 
vervangen door: ,,geheel Curaçao". In het 
tweede lid wordt: ,,den Staat, de Regering of de 
kolonie" vervangen door: ,,Curaçao en, des
gevorderd, Nederland, Nederlandsch-Indië en 
Suriname''. 

§ 125. In art. 154 wordt voor: ,,de kolonie'' 
gelezen : ,, Curaçao". 

§ 126. In het eerste lid van art. 155 wordt 
het woord : ,,gegradueerde'' geschrapt. 

§ 127. In art. 157 wordt: 
a. in het eerste lid het woord : ,,gegradu

eerde '' geschrapt; 
b. onder 1°. gelezen: ,,wanneer zij wegens 

misdrijf zijn veroordeeld ; " ; 
c. onder 2°. gelezen : ,, wanneer zij in staat 

van fai llissement zijn verkla-ard, surséance van 
betaling hebben verkregen of wegens schulden 
zijn gegijzeld." ; 

d. in het vierde lid: ,, tot gevangenisstraf 
(die, welke geldboete vervangt, daaronder niet 
begrepen)" gewijzigd in : ,, wegens misdrijf". 

§ 128. In art. 158 wordt in plaats van : 
,,dagvaarding in persoon of bevel van gevangen
neming" gesteld: ,,rechtsingang". 

§ 129. In art. 159 wordt : ,,de kolonie '' 
vervangen door : ,,Curaçao'' en "koloniale 
verordening " door: ,, landsverordening". 

§ 130. In het eerste lid van art. 160 wordt 
tusschen : ,, wordt" en : ,,alleen" ingelascht : 
,,in Curaçao" en voor : ,,door algemeene ver
ordeningen" gelezen: ,, bij landsverordeni ng". 

In het tweede lid wordt: ,,de Regering'' 
vervangen door : ,,den gouverneur". 

§ 131. In het eerste lid van art. 161 wordt 
de zinsnede : ,,of Nederlandsche koloniën en 
bezittingen" vervangen door: ,, , Nederlandsch
I ndië of Surina,ne'' en : ,,de kolonie'' geschrapt. 

In het tweede lid vervallen de woorden : 
1,de kolonie" en wordt achter : ,,Nederland ',' 
mgevoegd :,,, Nederlandsch-Indië of Surina,ne". 

§ 132. In de artikelen 163 en 164 worden de 
woorden : ,,de kolonie" vervangen door : 
,,Curaçao'' . 

§ 133. In art. 166 wordt voor : ,,koloniale 
verordeningen'' gelezen : ,, landsverordening'' 
en vervallen de woorden : ,,en plaatselijke 
keuren ''. 

§ 134. Art. 167 vervalt . 
§ 135. Art. 169 wordt gelezen : ,,Belastingen 

worden in Curaçao geheven uit kracht en 
volgens de voorschriften van eene lands
verorden ing of van een keur of reglement als 
bedoeld in a rt ikel 3, onder 40_' ' 

f., • • 
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§ 136. De aanhef van a rt. 171 wordt gelezen : 
"Belastingen mogen niet strekken om"; voorts 
wordt voor : ,,der kolonie" in de plaats gesteld : 
"van Curaçao", en worden de zinsneden c 
,,en (of de) Nederlandsche koloniën of (en) 
bezittingen" beide keeren veranderd in : 
,, , Nederlandsch-Indië of Surina,ne". 

§ 137. •Art. 172 wordt gelezen: 
"Geldleeningen ten name en ten laste van 

Curaçao kunnen niet worden aangegaan dan 
uit kracht van de wet of van een door den 
gouverneur, in overeenstemming met de 
Staten, genomen beschikking, goedgekeurd 
bij de wet." 

§ 138. Art. 173 wordt gelezen : 
" De regeling van de uitgifte in eigendom of 

pacht en van het beheer der domaniale gronden , 
zoomede die van de uitoefening van andere 
domaniale rechten, geschieden bij lands
verordening.'' 

§ 139. In art. 174 wordt voor: ,,der kolo
niale geldmiddelen" gelezen: ,,van de geld
middelen van Curaçao". 

§ 140. In art_ 175 wordt in het eerste lid 
voor : ,,ingezetenen der kolonie '' gelezen : 
,,inwoners van Curaçao'' en voor: ,,de kolonie'' : 
,,Curaçao", terwij l de woorden: ,,hare ver
dediging'' worden vervangen door: ,,de lands
verdediging, ''. 

In het tweede lid wordt : ,,koloniale verorde
ning " vervangen door: ,, landsverordening". 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : ,,Bij landsverordening kunnen 
regelen gesteld worden nopens de erkenning van 
weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en de 
gevolgen daarvan. '' 

§ 141. Art. 176 vervalt. 
§ 142. In art. 177 vervalt het woord: 

,,Rijks" en wordt voor: ,,koloniale" gelezen : 
,,Curaçaosche' ' . 

§ 143. In art. 178 wordt: ,,de Regering" 
vervangen door: ,,den gouverneur". 

§ 144. In het eerste lid van art. 180 wordt : 
"overheid" vervangen door: ,,gouverneur " en 
in bet tweede lid het woord: ,,Zij" door: ,,Rij". 

§ 145. In de artikelen 181 en 182 wordt voor: 
,, koloniale verordeningen en plaatselijke keuren'' 
en : ,,koloniale verordeningen" gelezen : ,,lands
verordening' '. 

§ 146. In art. 183 wordt in het eerste lid : 
"der Regering'' vervangen door : ,, van den 
gouverneur" en in het tweede : ,,koloniale 
verordeningen en plaatselijke keuren'' door : 
,, landsverordening''. 

§ 147. Het eerste lid van art. 184 wordt 
gelezen : ,,De gouverneur moedigt alle takken 
van volksvlijt aan.'' 

In het tweede lid wordt : ,,koloniale ver
ordening" vervangen door: ,,landsverordening". 

§ 148. In art. 185 wordt voor : ,,koloniale. 
verordeningen'' gelezen: ,, landsverordening''. 

§ 149. ln art. 186 wordt in het eerste lid 
het woord:,, ,,Regerin~'.' vervange~, door : 
"gouverneur en : ,, haar door : ,,hem ; m het 
tweede lid : ,,koloniale verordeningen en plaatse
lijke keuren" door: ,, landsverordening". 

§ 150. In art. 187 wordt "koloniale ver
ordening '' vervangen door : ,,landsverordening'' 

§ liil. De Slotbepalingen (artikelen 188, 189· 
en 190), zoomede de Overgangsbepaling, worden 
vervangen door. het volgende : 
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,,Slotbepaling. 
Art. 188. Deze wet kan worden aangehaald 

als : ,,Curaçaosche Staatsregeling". 

Overgangsbepalingen. 
l. Wij bepalen het tijdstip, waarop de 

Curaçaosche Staatsregeling in werking treedt. 
2. Alle op dat tijdstip verbindende wettelijke 

:regelingen blijven van kracht totdat zij door 
andere zijn vervangen. De op meergenoemd 
tijdstip bestaande bepalingen nopens onder
werpen betreffende de inwendige aangelegen
heden van Curaçao, welke volgens de Cura
çaosche Staatsregeling bij landsverordening 
kunnen worden geregeld, doch bij andere 
wettelijke regelingen geregeld zijn, kunnen bij 
landsverordening worden gewijzigd, aan
gevuld, ingetrokken of vervangen. 

3. Het kiesreglement, bedoeld bij artikel 73 
der Curaçaosche Staatsregeling, wordt voor de 
eerste maal vastgesteld bij algemeenen maat-
regel van bestuur. · 

Een jaar na het tijdst'ip van inwerkingtreding 
der Staatsregeling treden alle leden van den 
Kolonialen Raad af en geschiedt de eerste 
verkiezing en benoeming., voor de Staten op 
den voet van die regeling en, wat de verkiezing 
betreft, overeenkomstig de bepalingen van het 
kiesreglemen t. 

De t aak en de bevoegdheden, bij de Cura 
çaosche Staatsregeling opgedragen aan de 
Staten, worden tot het tijdstip der verkiezing 
uitgeoefend door den Kolonialen Raad. 

2. De tekst der Curaçaosche Staatsregeling 
wordt door den Koning bekend gemaakt in 
eene doorloopend genummerde reeks van 
artikelen, met nummering voor zooveel noodig 
van de leden der artikelen, wijziging voor 
zooveel noodig van de aanhaling van artikelen 
en leden van artikelen der Staat sregeling zelve 
of van andere wetten, en met inachtneming van 
de spelling, gevolgd in de van Regeeringswege 
uitgaande stukken, ook wat betreft het gebruik 
van hoofdletters. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t e 's -Gravenhage, den 23sten April 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Koloniën, 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 8 Mei 1936.) 

s. 940. 

22 Februari 1936. BESLUIT tot verlaging 
van de bezoldigingen, weddeverhoogingen 
en andere inkom.sten van het personeel 
van de Directie van de Indische P ensioen
fondsen. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 21 Januari 
1936, Afdeeling Kabinet , n°. 17; 

Overwegende : 
dat het wenschelijk is de bezoldigingen en 

andere inkomsten van het personeel bij de 
D irectie der Indische P ensioenfondsen op 
overeenkomstige wijze te verlagen als de be
zoldigingen en andere inkomsten van de Rijks
ambtenaren, ingevolge Ons besluit van 4 
December 1935 (Staatsblad n°. 690) zijn ver
laagd; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Februari 1936, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 8 Februari 1936, Afdeeling 
Kabinet, n°. 10; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Te rekenen van 1 Januari 1936 te bepalen als 

volgt: 
Art. 1. Alle op grond van Ons besluit van 

19 October 1929 (Staatsblad n°. 463), zooals dat 
besluit sedert is gewijzigd en aangevuld, laatste
lijk bij Ons besluit van 23 Januari 1935 (Staats
blad n°. 26) toegekende en toe t e kennen be
zoldigingen, weddeverhoogingen en andere 
inkomsten van het personeel bij de Directie 
der Indische P ensioenfondsen worden op over
eenkomstige wijze en onder hetzelfde voor
behoud verlaagd als voor de burgerlijke Rijks 
ambtenaren bij artikel 1 van Ons besluit van 
4 December 1935 (Staatsblad n°. 690) is be
paald, of nader zal worden bepaald. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van de dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaat st. 

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

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 
1936. 

s. 941. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
( Uitgeg. 6 Maart 1936.) 

27 April 1936. BESLUIT tot oprichting van 
een Pensioenfonds voor de Curaçaosche 
burgerlijke landsdienaren, de onderwijzers 
bij het bijzonder onderwijs en hunne 
weduwen en weezen . 

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

Staat, Minister van Koloniën , van 24 Februari 
1936, 7de afdeeling, n°. 17 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Ma.art 1936, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1936, 7de 

1 Afdeeling, no. 26; 
· Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 

een fonds op t e richten voor de pensioenen van 
de Curaçaosche burgerlijke landsdienaren, de 
onder,vijzers b.ij het bijzonde r onder-wijs en 
hunne weduwen en weezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. Er wordt een pensioenfonds op

gericht voor de Curaçaosche burgerlijke lands
dienaren, de . onderwijzers bij het bijzonder on
derwij s en hunne weduwen en weezen. 

2. Het vermogen van dit fonds wordt ge
vormd uit : 

a. uitkeeringen ten laste van de Curaçao
sche geldmiddelen ; 

b. de ingehouden pensioenkortingen op de 
bezoldigingen van de Curaçaosche burgerlijke 
landsdienaren en de onderwijzers bij het bij
zonder onderwijs, zoomede die ingehouden op 
de pensioenen van gewezen Curaçaosche burger-
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lijke landsdienaren en gewezen onderwijzers bij 
het bijzonder onderwijs , of van hunne weduwen 
en weezen, alsmede de stortingen door Cura
çaosche burgerlijk landsdienaren en onder
wijzers bij het bijzonder onderwijs te doen voor 
verzekering van weduwen- en weezenpensioen ; 

c. de rente van de belegde gelden ; 
d. t oevallige baten , en 
e. de bij artikl 6 bedoelde storting ineens. 
3. Ten last e van het fonds worden betaald : 
a. de op gr ond van de geldende pensioen. 

verordeningen verschuldigde pensioenen , en 
b. de kosten van het beheer van het fonds. 
2. 1. Het fonds is gevestigd t e 's.(}ravenhage 

en is rechtspersoon. 
(2. Het fonds wordt, gezamenlijk met de 

Indische pensioen en weduwen - en weezen
fondsen, onder het oppertoezicht van Onzen 
Minister van K oloniën en onder het toezicht 
van Commissarissen beheerd door den Directeur 
van de Indische pens ioenfondsen. 

3. Onze Minist er van Koloniën stelt regelen 
voor · het beheer van het fonds , zijn ver tegen • 
woordiging in en b uiten rechten, de belegging 
van het kapitaal en verdere onderwerpen het 
fonds betreffende, te welker aanzien zoodanige 
regeling wordt noodig geach t. 

3. 1. Om de vijf jaren wordt een weten
schappelijke balans van het fonds opgesteld en 
openbaar gemaakt; de eerste balans naar den 
toestand op 31 December 1941. 

2. Na het verschijnen van de eerste wet en 
schappelijke balans van het fonds naar den 
toestand op 31 December 1941 zullen de jaar
lijksche uitkeeringen aan het fonds ten laste 
van de Curaçaosche geldmiddelen worden ge
regeld, met inacht neming van de uitkomst en 
van bedoelde balans. 

4. 1. Totdat de jaarlijksche uitkeeringen 
ingevolge het tweede lid van artikel 3 zullen 
zijn vastgesteld, zal de Gouverneur telken jare 
ten laste van de Curaçaosche begrooting een 
crediet voor uitkeering aan het fonds aanvra
gen tot een bedrag ten minste gelijk aan dat, 
hetwelk de belanghebbenden in het hetzelfde 
jaar gezamenlijk voor pensioen zullen bijdragen . 

2. Vorenbedoelde uitkeering wordt verhoogd 
met het bedrag, dat in een Curaçaosche begroo
ting onder de middelen als batig saldo van de 
begrootingsrekening over een vorig dienstjaar 
wordt opgenomen, indien en voor zoover dit 
saldo niet behoeft t e strekken t er voorziening 
in de dekking van nadeelige saldi van begroo
tingsrekeningen over vroegere dienstjaren . 

5. 1. De gewezen Curaçaosche burgerlijke 
landsdienaren, alsmede de gewezen onderwijzers 
bij het bijzonder onderwij s in Curaçao, aan 
wie bij het in werking treden van dit besluit 
reeds ten last e van de Curaçaosche geldmiddelen 
pensioen is t oegekend, worden in het fonds als 
deelgenoot opgenomen. De hun toegekende 
pensioenen komen van die inwerkingtreding af 
t en laste van het fonds. 

2. Mede ten laste van het fonds komen, van 
de inwerkingtreding van dit beslui t af , de pen
sioenen, welke bij die inwerkingtreding reeds 
zijn toegekend aan de weduwen en weezen 
van Curaçaosche burgerlijke landsdienaren en 
van onderwijzers bij het bijzonder onderwijs in 
Curaçao. 

3. Aan het fonds worden t ot de inwerking
treding van de in het tweede lid van artikel 3 
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bedoelde regeling t en laste van de Curaçaosche 
geldmiddelen jaarlijks uitgekeerd de bedragen, 
welke door het fonds over het betrokken jaar 
aan pensioenen aan gewezen Curaçaosche 
burgerlijke landsdienaren, onderwijzers bij het 
bijzonder onderwij s en aan 'hunne weduwen en 
weezen zijn uitbet aald. 

6. De in de jaren 1930 tot en met 1936 ten 
last e van de Curaçaosche geldmiddelen ge
reserveerde gelden voor een pensioenfonds met 
de daarop verschenen rente, zullen in het fonds 
gestort worden . 

7. Dit besluit treed t in werking op 1 Januari 
1937. 

Onze Minister van K o oniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit , dan in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad va n Sta t e. 

' s-Gravenhage, den 27sten Apeil 1936. 

s. 1200. 

WILHELMINA, 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 8 Mei 1936.) 

23 April 1936. WET, houdende natura lisatie 
va n A. M. P. A. Ballings en 19 anderen. 

Wij WILHELMCNA, enz .. . . d oen t e wet en: 
Alzoo Wij in • overweging genomen hebben , 

da t er aanleiding is tot naturalisatie van Anna 
Margarethe Petronella Antonia Ballings en 19 
a nderen, die aan Ons het verzoek daar toe hebben 
gedaan , met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken , bedoeld in ar t ikel 3 der wet 
van "12 Decem ber 1892 (S taatsblad n°. 268), op 
het Nederlandschap en het ingezetenschap, 
laatst elijk gewijzigd bij de wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Anna Margarethe Petronella Antonia 

Ballings , geb. te Hamont (België) den 1 October 
1897, onderwijzeres, wonende t e 's .(}raven
hage, provincie Zuidholland ; 

2°. Leonia Mathildis Maria De Breyne, 
weduwe van Pieter Wilhelmus van de Weijer, 
geboren te Gent (België) den 16 October 1871, 
zonder beroep, wonende te Brussel (België) ; 

3°. Gerhard J ohann Buiting, geb. te Elten 
(Pruisen) den 11 Sep tember 1900, fabrieks
arbeider , wonende t e Elten (Pruisen) ; 

4°. Wilhelmine Deges, geb. te Duisburg 
(Pruisen) den 8 September 1906, kloost er 
zuster, wonende te Blerick, gemeente Maasbree, 
provincie Limburg ; 

5°. J ohann Christian Otto Ficker, geb. te 
W i!rzburg (Beieren ) den 12 December 1892, 
koopman en fabrikant, wonende te 's.(}raven
hage, provincie Zuidholland ; 

6°. M aria Wilhelmina J anssen , weduwe van 
Arnoldus Willemsen, geb. te Emmerik (Pruisen) 
den 10 F ebruari 1868, zonder beroep, wonende 
te Winz-Ruhr (Pruisen) ; 

7°. I da Lotte Kronenberg, geb. te Amsterdam 
(Noordholland) den 7 Augustus 1910, onder 
wijzeres, wonende te A ,nsterdam, provincie 
Noordholland; 

8°. Franz J oseph L eidecker, geb. te Duisburg 



ti 936 

(Pruisen) den 19 Augustus 1 91, scheepsbe
vrachter, wonende te K eulen (Pruisen) ; 

9°. Augusta Henriett,a, Lescrauwaet, geb. te 
Gendhrugge (België) ,den 14 April 1909, verpleeg
ster, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

10°. J an Willem Hubert Luyten, geb. te 
B eek (Limburg) den 1 September 1884, land
bouwer, wonende te Beek, provincie Limburg ; 

11°. Christine Luise Erna Niehaus, geb. te 
Steinhagen (Pruisen) den 23 October 1898, 
klerk, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

12°. J osef Johann Pollman, geb. te . Ellen 
(Pruisen) den 23 April 1876, landbouwer, 
wonende te E llen (Pruisen); 

130_ Anna .Maria Reggers, weduwe van Karl 
Roth, geb. te Maastricht (Limburg) den 27 
J anuari 1901, kamervechuurster, wonende te 
Heerlen, provincie Limburg; 

14°. P eter Gottfried Schweitzer, geb. te Stol
berg (Pruisen) den 19 September 1901, technicus, 
wonende te Wiirselen (Pruisen); 

15°. J6zef Si/berm.an, geb. te T arnow (Polen) 
,den 1 April 1877, kapelmeester, wonende t e 
s-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

J6o. Friedrich Wilhelm Emil Spies, ge b. t e 
Duisburg (Pruisen) den 2 April 1896, werkzaam 
aan de K oninklijke Nederlandsche Hoogovens 
en Staalfabrieken, wonende te Velsen, provincie 
N oordholland ; 

170, Eduard Tatewossianz, geb. te Bakoe 
(Rusland) den 12/2ó April 1912, stuurman, 
wonende te T erborg, gemeente Wisch, provincie 
Gelderland ; 

180. Otto Wehrheim, geb. t e Camberg (Hessen) 
den 10 April 1880, bedrijfs-directeur der 
Koninklijke Nederlandsche H oogovens en Staal
fabrieken, wonende te Velsen, provincie Noord
holland ; 

190, A rthur Weiss, geb. te Berlijn (Pruisen) 
den 18 Mei 1903, fotograaf, wonende te Voort
huizen, gemeente B arneveld, provincie Gelder
land. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 
3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 November 193ó 
(Staatsblad n°. 68ó), wordt bij deze de hoedanig
heid van Nederlander verleend aan August 
Carius , geb. te Essen (Pruisen) den 31 October 
1874, hoofd-koffiebrander, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven t e 's -Gravenhage, den 23sten April 

1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, Van Scha ïk. 
( U itgeg. 28 April 1936.) 

s. 1201. 

23 April 1936. WET, houdende naturalisatie 
van W. M. van Aken en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Wilhelmine Martine van Aaken en 20 anderen, 
die aan Ons het verzoek, daartoe hebben gedaan , 
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met overlegging van de bewijsstukken bedoeld 
. in ar t ikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nederlandérschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 November ,193ó (Staatsblad 
no. 68ó) ; 

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

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Wilhelmine Martine van Aken, geboren 

te Brussel (België), den 19 November 1874, 
zonder beroep, wonende te Schaerbeek-Brussel 
(België); 

2°. (}ustav Walter Debbink, geboren te 
Elberfeld (Pruisen), den 22 December 1904, 
bakker, wonende te Soestdijk, provincie Utrecht. 

3°. Christian J oseph J essen, geboren te 
Havert (Pruisen) den 23 October 1898, werkman, 
wonende te Höngen (Pruisen) ; · 

4°. Georg Paul Karl Herrnann Kolvenrodt, 
geboren te Hannover (Pruisen), den 24 Juni 1900 
planter , wonende te Solal (Nederlandsch-Indië); 

ó0. Szmul Lipinski, geboren te Rusiec 
(Polen), den 21 Juli /2 Augustus 1897, meester 
knecht, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland ; 

60. Maria Luigjes, geboren te Hochheide 
(Pruisen) , den 30 J anuari 1903, verkoopster , 
wonende te Dormagen (Pruisen) ; 

7°. Henri Peter JJ.fatthijs, geboren te Ham
burg (Duitschland), den 8 Februari 1901, 
machinist-bankwerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

80. JJ.faria J osefina Nijssen, geboren te Aken 
(Pruisen) , den 6 Augustus 1903, kantoorbedien
de, wonende te Aken (Pruisen); 

90, Michel Moritz Rothschild, geboren te 
Gronau (Pruisen), den 10 Novem ber 1882, 
koopman, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

100. Anna Elisabeth Schermers, geboren te 
Heide/berg (Baden). den 24 Februari 1888 
hoofdverpleegster, Wonende te Soerakarta (Ne
derlandsch-Indië) ; 

ll0 . Paul Richard Georg Schmidt, geboren 
te B erlijn (Pruisen), den 29 Augustus 1890, 
muziekhandelaar, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

120. Lo1iis Théodore Schoonwater, geboren te 
Parijs (Frankrijk), den 12 Juli 1892, meubel
maker, wonende te Parijs (Frankrijk); 

130, Augusta Gerarda Schwarz, geboren te 
Utrecht ( Utrecht), den 6 October 1907, onder
wijzeres , wonende te 's -Gràvenhage, provincie 
Zuidholland ; 

140, Laurentius .Marie Schwarz , geboren te 
Amsterdam (Noordlwlland) , den 9 Maart 1906, 
technisch ambtenaar bij den Bond van Be
drijfsautohouders in Nederland, wonende te 
's -Gravenhage, provinöie Ziiidholland; 

15°. Grete Segall, .geboren t e Czernowitz 
(Rumenië) , den 18 April 1911, zonder ,beroep, 
wonende te Soerabaia (Nederlandsch-Indië ) ; 

16°. Dr. I sidor Segalt, geboren te Tarnapot 
(Polen), den 22 Februari 1886, gouvernements
arts, wonende te Soerabaia (Nederlandsch
l ndië); 

17°. Alphons Willem Souren, geboren te 
Vaal.s (Limburg), den 17 Juli 1894, koopman, 
wonende te Vaals, provincie Limburg; 

18°. Eduard Franz Conrad Startz, geboren te 
Aken (Pruisen), den 20 Februa ri 1899, omroe-
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lwlland ; . 

19°. Sally van Wien, geboren te Varel 
(0ldenburg), den 11 Januari 1879, koopman, 
wonende te -Venlo, provincie Limburg ; 

20°. Käthe Helene Irene Witzenhausen, ge
boren te Erfurt (Pruisen), den 12 Maart 1907, 
onderwijzeres, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg .. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan Georg J ohannes Paul 
Schmidt, geboren te 's -Gravenhage (Zuidholland), 
den 5 Juni 1913, muziekhandelaar, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten April 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 28 April 1936.) 

s. 1360. 

9 Januari 1936. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van het R.K. 
gymnasium te Rolduc, verbonden aan de 
eerste afdeeling van het seminarie van het 
Bisdom te Roermond, gevestigd t e Rolduc, 
gemeente K erkrade. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1935, n°. 18891m, afdeeling 
V()orbereidend Hooger en Middelbaar Onder
WIJS; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 9 Ootober 1929 

(Staatsblad n°. 451) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 23 

December 1935, n°. 27); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor. 

noemden Minister van 6 Januari 1936, n°. 
23366, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 16 November 1935 het R.K. 

gymnasium te Rolduc, verbonden aan de eerste 
afdeeling van het seminarie van het Bisdom van 
Roermond, gevestigd te Rolduc, gemeente 
K erkrade, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan haar leerlingen , die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire af 
te geven, dat met het getuigschrift , in artikel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 

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

's -Gravenhage, den 9den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
J( unsten en Wetenschappen, 

J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 21 Januari 1936.) 

s. 1361. 

27 Januari 1936. BESLUI'I' tot hernieuwde 
aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet, van de afdeeling 
gymnasium van het Amsterdamsch lyceum 
te Amsterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 December 1935, n°. 20264 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder-
wijs; · 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 5 Maart 1930 (Staats. 

blad n°. 61); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 J anuari 1936, n°. 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 Januari 1936, n°. 
2173, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1936 de afdeeling 

gymnasium van het Amsterdamsch lyceum te 
Amsterdam opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften, aan haar leerlingen, die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift van bekwaamheid tot universit aire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt geljjkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit ; dat in het S taatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
J( unsten en Wetenschappen, 

J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 11 Februari 1936.) 

s. 1362. 

2 Maart 1936. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwij_zing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het St. Ignatiuscollege t e 
Amsterdam van de St. Willebrordusstichting 
gevestigd te Am<lterdam. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracb..t van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
13 J anuari 1936, nP. 1112 III, afdeeling Voor
bereidend H ooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 13 J anuari 1930 

(Staatsblad no. 13) ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Februari 1936, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Februari 1936, 
n°. 4763, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 16 November 1935 de af

deeling gymnasium van het St. Ignatius-college 
te Amsterdam van de St. Willebrordus-stichting, 
gevestigd te Amsterdam, opnieuw voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als bevoegd 
om, met inachtneming der de betreffende wette
lijke voorschriften aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën af te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel 11 der hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Orulerwijs, 
Kunst-en en Wetenschappen , 

J . R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 20 .llfaart 1936.) 

s. 1363. 

4 Maart 1936. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het St. Canisius-College te 
Nijmegen van de St. Willebrordusstichting 
te Amsterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Januari 1936, n°. 1827 III, afdeeling Hooger 
en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
,:se_ Gezien Ons besluit van 26 Februari 1930 
(Staatsblad n°. 47); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Februari 1936, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februari 1936, n°. 
5510, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 16 November 1935 de afdee

ling gymnasium van het St. Canisiuscollege te 
Nijmegen van de St. Willebrordusstichting te 
Amsterdam, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leerlingen, die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
taire studiën af te geven, d_at met het getuig
schrift, in artikel 11 der hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 4den Maart 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 
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J. R. 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 27 Maart 1936.) 

s. 1364. 

16 April 1936. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het Marnix
gymnasium te Rotterdam van de Vereeni
ging voor Middelbaar Onderwijs, Handels
onderwijs en Voorbereidend Hooger Onder
wijs op Gereformeerden grondslag, ge
vestigd te Rotterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1936, n°. 3889 IIl, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet; 
Gezien Ons besluit van 30 Januari 1930 

(Staatsblad n°. 32) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Maart 1936, n°. 22) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 9 April 1936, n°. 9226, 
afdeeling Voorbereidend ·Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Januari 1936 het Marnix

gymnasium te Rotterdam van de· Vereeniging 
voor Middelbaar Onderwijs, Handelsonderwijs, 
en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Gere
formeerden grondslag, gevestigd te Rotterdam, 
opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan te 
wijzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift in artikel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunaten en Wetenachappen, 

J. R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 1 Mei 1936.) 

s. 1380. 

14 Januari 1936. BESLUIT, betreffende de 
Dr. Mr. Willem van den Berghstichting te 
Noardwijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 9 J·anuari 1936, 
n°. 13082, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats. 
blad n°. 96), zooals deze laatstelijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : · 
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Eenig artikel. 
Van Ons besluit van 19 October 1922 (Staats

blad n°. 565), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 17 Juli 1934 (Staatsblad n°. 380) 
wordt: 

a. Het eerste lid van artikel 2 gelezen : 
Van voormelde stichting, bestaande uit elf 

paviljoenen en ééne woning, worden negen 
paviljoenen, de woning en het niet als gestichts
afdeeling bestemde gedeelte van het pavilj oen 
II, genaamd "Winter.tuin", gezamenlijk, onder 
de voorwaarden, vermeld in artikel Sa, aan
gewezen als een inrichting, die niet als gesticht 
voor zwakzinnigen wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee zwakzinnigen worden 
verpleegd. 

b. H et derde en vierde lid van artikel 2' 
gelezen: 

In de inrichting, bedoeld in het eerste lid 
mogen niet meer dan 234 zwakzinnigen, 178 
mannelijke en 56 vrouwelijke, verpleegd worden. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1940 nog 20 mannelijke 
en 6 vrouwelijke zwakzinnigen verpleegd wor
den. 

c. Het eerste en tweede lid van artikel 3 
gelezen: · . 

In het gesticht voor zwakzinnigen mogen 
niet meer dan 98 zwakzinnigen, 56 mannelijke 
en 42 vrouwelijke, verpleegd worden. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1940, nog 10 manne
lijke en 2 vrouwelijke zwakzinnigen verpleegd 
worden. 

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

Het Loo, den 14den Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 de. 

(Uitgeg. 28 J anuari 1936.) 

s. 1381. 

30 Januari 1936. BESLUIT, betreffende het 
sanatorium "Hebron" , te Amersfoort. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 J anuari 1936, 
no. 918, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
no. 96), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd ; 

H ebben goedgevonden en versta.an: 
t e bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 5 November 

1932 (Staatsblad n°. 526) wordt gelezen : 
"In de inrichting mogen niet meer dan 50 

,,mannen en 54 vrouwen verpleegd worden". 
" In afwijking van het bepaalde in het eerste 

"lid van dit artikel mo~en, gedurende een door 
" Onzen Minister van Bmnenlandsche Zaken te 
"bepalen tijdvak, in genoemde inrichting ten 
"hoogste 66 vrouwen en 38 mannen worden 
,,verpleegd''. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
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's-Gravenhage, den 30sten Januari 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Z aken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg 11 F ebruari 1936.) 

s. 1382. 

3 Maart 1936. BESLUIT, betreffende het 
St. Norbe-rtusgesticht te Elshout gemeente 
Drunen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Februari 1936, 
N°. 1765, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsbla d 
n°. 96), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Het "St. Norbertusgesticht" te 

E lslwut, gemeente Drunen, staande onder 
bestuur van de Congregatie der Broeders van 
den H . Nor bertus, gevestigd te Elshout, ge
meente Drunen, wordt onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 2, aangewezen als eene 
inrichting, die niet als krankzinrugengesticht 
wordt beschouwd , ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 

, wijzigen. 
2. 1. Tot de inrichting wordt te allen tijde 

vrije toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), die door On.zen 
Minister van Binnenlandsche Zaken belast is 
met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inrichting, de genees
kundigen, aldaar werkzaam, benevens het 
overige personeel, geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

3. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezii;l is een stel platte
grondteekeningen, waarmt de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt; deze teekenin
gen worden den inspecteur te allen tijde op 
verlangen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten gevolge 
zouden hebben, dat de inrichting niet meer 
geheel overeenstemt met de teekeningen, be
doeld in het vorige lid, wordt vooraf schriftelijk 
het advies ingewonnen van den inspecteur. 

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

6. Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het bepaalde in het 
derde en het vierde lid. 

7. De verpleegden worden niet belemmerd, 
zich schriftelijk t e wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van justitie. 

On.ze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het S taatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 
(Uitgeg. 17 Maart 1936.) 
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s. 1383. 

.3 .ilfaart 1936. BESLUIT, betreffende de in
ri chtingen voor krankzinnigen " Reinier 
van Arkel" en "Voorburg". 

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

Binnenlandsche Zaken van 26 Februari 1936, 
n°. 1979, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884, (Staatsblad 
no. 96), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van artikel 4 van het Ko

ninklijk besluit van 5 Augustus 18 8 ( taats
.blad no. 113) en van artikel 9 van Ons besluit 
van 15 Maart 1934 (Staatsblad n°. 114), het 
volgende te bepalen : • 

De geneeskundige behandeling der gezamen
lijke verpleegden in het gesticht " R einier van 
Arkel" t e 's- Hertogenbosch en in "Voorburg " 
te Vught wordt, te rekenen van 1 J anuari 
1936 af, opgedragen aan een geneesheer
-directeur en ten minste zeven geneeskundigen. 

Indien een geneeskundige is belast met de 
voor- en nazorg, wordt deze niet begrepen onder 
het bovengenoemde minimum getal genees
kundigen. 

De geneesheer -directeur en de geneeskundi$en 
mogen geen andere geneeskundige praktijk, 
,tenzij consultatieve, uitoefenen. Zij moeten 
wonen in de nabijheid van de inrichting, waar 
.zij werkzaam zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
kan van laatstgenoemde bepaling in zeer bij
zondere gevallen tot wederopzeggens ontheffing 
-verleenen. 

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

's-Gravenhage, den 3den Maart 1936. 
WILHELM! A. 

. J)e .il! inister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 24 Maart 1936.) 

:s. 1384. 

l April 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
K oninklijk besluit van den 17 Februari 
1932 (Staatsblad n°. 53), zooals dat i aan
gevnld en gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 28 Augustus 1935 (Staatsblad 
110. 526), tot nadere vaststelling van eene 
formatie ten aanzien van het personeel 
bij den Pensioenraad. · 

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

J3innenlandsche Zaken van ,28 Maart 1936, 
no. 313, afdeeling Pensioen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te b palen : 

Eenig artikel. 
In artikel 1 van Ons besluit van den 17den 

Februari 1932 (Staatsblad n°. 53), zooals dat is 
aangevnld en gewijzigd bij Ons be luit van den 
2 sten Augustus 1935 (Staatsblad n°. 526) 
wordt de daarbij vastgestelde formatie ten 
aanzien van het personeel bij de Afdeeling 
Militaire Zaken met ingang van 1 April 1936 
vervangen door : 

1 commies ; 
1 adjunct-commies ; 
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1 schrijver l e klasse. 
Onze Minister van :J;Jinnenlandsche Zake.n is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het taatsblad zal worden geplaatst en 
waarva n afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene R ekenkamer. 

's -Gravenhage, den l sten Apr il 1936. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche iaken, 
J . A. de W i I d e. 

( Uitgeg. 14 April 1936.) 

s. 1385. 

7 April 1936. BESLUIT, betreffende de 
inrichting "Veldzicht" , te Gorssel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 April 1936, 
N°. 2950, Afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1 4 (Staatsblad 
n°. 96), zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Aan Frida Schuitemaker, directrice 

van het -anatorium " Den Oldenhof' ', t e Gorssel, 
wordt vei:gunning- verleend, het gebouw "Veld
zicht' ' aldaar, met het daarbij behoorend terrein, 
tot een gesticht voor krankzinnigen in te rich
t en, op de wijze, zooals dit, overeenkomstig de 
bij Ons be lui t van 20 October 1915 (Staatsblad 
n°. 434) verleende vergunning, t hans is in
gericht. 

2. In het gesticht mogen uitsluitend vrou
wen, doch niet meer dan twaalf, verpleegd 
worden. 

3. Zonder goedkeuring van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag noch in de 
lokalen, noch in hunne bestemming eene ver
andering gemaakt worden, die invloed heeft 
op de plaatsr uimte of den aanvoer van versche 
lucht in de voor de verpleegden bestemde dag
of nachtverblijven. 

4. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
één geneeskundige. 

5. Een af chrift van dit besluit moet in het 
gesticht aanwezig zijn en aan den Inspecteurs 
voor het taatstoezich t op lrrankzinnigen en 
krankzinnigengestichten en aan den Officier 
van Justitie te allen tijde op verlangen ter inzage 
voorgelegd worden. 

6. Ons besluit van 20 October 1915 (Staats
blad n°. 434) vervalt. 

Onze Mini ter van Binnenland che Zaken 
is belast met de uitvoering van d it besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den ?den April 1936. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W il d e. 

( Uitgeg. 21 April 2936.) 

s. 1390. 

22 Febn,ari 1936. BE LUIT tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, der 
hooger-onderwijswet van in Nederlandsch
I ndië verworven getuigschriften. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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13 Februari 1936, n°. 676, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1936 afgegeven getuigschriften van de 

afdeeling gymnasium en van de afdeeling hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
van het Christelijk lyceum teBandoeng, staande 
onder het bestuur van de Vereeniging " Het 
Christelijk Lyceum" te Bandoeng, van de af
deeling gymnasium, en van de afdeeling hoogere 
burgerschool met vijfjarigen cursus B van het 
Bataviaasch lyceum, uitgaande van de Carpen
tier Altingstichting te Batavia, van de afdeeling 
B van de R oomsch-Katholieke Algemeene 
Middelbare school der Bellarminusstichting te 
Batavia en van de afdeeling B van de Salemba 
Algemeene Middelbare school te B ata'IJia worden 
gelijkgesteld met het getuigschrift, bedoeld in 
a rtikel 11 der hooger-onderwij swet, met dien 
verstande, dat de bezitters van die getuigschrif
ten, met uitzondering van het getuigschrift van 
d e afdeeling gymnasium van het Christelijk 
lyceum te Bandoeng en van de afdeeling gym
nasium van het Bataviaasch lyceum, slechts 
worden toegelaten tot de examens in de facul
teiten der geneeskunde, der wis- en natuur
kunde en der veeartsenijkunde, zoomede tot de 
examens in de vereenigde faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte en 
in de vereenigde faculteiten der wis- en natuur
kunde en der le tteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Ober -Reimswaldau, den 22sten Februari 
1936. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 17 Maart 1936.) 

s. 1391. 

12 M ei 1936. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 133, vijfde lid , der 
hooger-onderwijswet van in Nederlandsch
I ndië verworven getuigschriften. 

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

Onderwijs, Kunst en en Wetenschappen van 
7 Mei 1936, n°. 1695, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1936 afgegeven getuigschriften van de 

afdeeling hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus A van het Bataviaasch lyceum, uit
gaande van de Carpentier Altingstichting te 
Batavia, worden gelij kgesteld met het getuig
schrift, bedoeld in artikel 11 der hooger-onder
wijswet, met dien verstande, dat de bezitters 
van deze $etuigschriften worden toegelaten tot de 
examens m de vereenigde faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
L . & S. 1936. 
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Wetenschappen is , hela t met de uitvoering 
van dit besluit, hetwellt in het Staatsblad zal 
worden geplaatst . 

Het Loo, den 12den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 26 Jlfei 1936.) 

s. 1400. 

11 Februari 1936. WET, houdende goedkeu
ring van de onderhandsche overdracht, 
door ruiling, van gronden in de Gemeente 
Alkmaa,· aan de naamlooze vennootschap 
,,Vereenigde Brandstoffenhandel N . V." , 
te Alkmaar. 

W ij WILHELM! A, enz. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken met de naam
looze vennootschap " Vereenigde B randstoffen
handel N. V." te Alkmaar een ru il ing aan te 
gaan van gronden in de Gemeente Alkmaar; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

De onderhandsche overdracht aan de naam
looze vennootschap "Vereen igde Brandstoffen
handel N. V. ", te Alkmaa,·, va n een gedeelte 
groot ongeveer 457 c.a. van het Staatsperceel , 
kada traal bekend Gemeente Alkmaar, sectie 
C, 0

• 3200, geconstateerd bij de akte van 
ruiling dd. 4 Mei 1935, welke in a fschrift aan 
deze wet is gehecht, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te I gls, den llden Februari 1936. 

WILHELM! A. 
De Minis~er van Financiën, 0 u tl . 

De Minister van W aterstaat, 
van Lid th de J e uda 

( Uitgeg. 3 Maa,·t 1936.) 

De ondergeteekenden: 
1. a. Ir. Cornelis Geertruyes Kraijenhoff 

van de Leur, H oofdingen ieur van den Rijks
water taat in het A rrondissement Alkmaar 
van de Directie Noord-Holland, hiertoe ge
machtigd door den Minister van Waterstaat 
(brief Directeur-Generaal van den R ij kswater
staat dd. 20 Maa rt 1935 nr. 365 II) , 

b. Lodewijk van Buren Lensinck, Ontvan
ger der Registratie en Domeinen te Alkmaar, 
hiertoe gemachtigd bij brief van den D irec
teur der R egistratie en Domeinen te Amster
dam dd. 5 December 1934 n° . 11010, gegrond 
op de missive va n den Minister van Financiën 
dd. 4 December 1934 n°. 133 afd . Domeinen, 
te samen ten deze handelende namens den 
Staat der ederlanden; 

2. a. J an Lakeman, brandstoffenhandelaar 
te Alkmaar, a]s Directeur, en 

b. Dirk Geels, koopman te A lkmaar, als 
Commissaris der aldaar gevestigde naamlooze 
vennootschap " Vereenigde Brandstoffenhandel 
N. V ." en tot het slui ten van deze overeen
komst gerecht igd volgens artikel 9 van de 
statuten der N. V ., 

Verklaren: 
voor wat den Staat betreft, onder voorbe

houd van bekrachtiging bij de Wet, te hebben 
aangegaan de volgende overeenkomst van rui
ling: 

15 
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A. De Staat der ederlanden staat af aan 
de Vereenigde Brandstoffenhandel . V ., d ie 
zulks aanneemt: 

het noordoostelijk gedeelte, groot 457 cen
tiaren of zooveel meer of minder als bij latere 
opmeting vanwege het kadaster het afgestane 
zal blijken groot te zijn, van het perceel , ka
dastraal bekend Gemeente Alkmaar, sectie C 
n°. 3200, welk gedeelte met groene kleur is 
aangeduid op de hieronder aangebrachte tee
kening. 1 

B. De V ereenigde Brandstoffenh andel . V . 
staat af aan den Staat der Nederlanden (De
partement van Waterstaat) die zulks aan
neemt: 

de zu idwestelijke gedeelten, groot 220, 140 
en 37 centiaren of zooveel meer of minder als 
bij latere opmeting vanwege het kadaster het 
afgestane zal blijken groot te zijn, achtereen
volgens van de perceelen, kadastraal bekend 
Gemeente Alkmaar, sectie C nos. 1135, 2155 
en 3363, welke gedeelten met roode kleur zijn 
aangeduid op de hierboven aangebrachte tee
kening. 1 

De verkoopwaarde van de van weerszijden 
afgestane eigendommen wordt geschat op 
twaalf duizend gulden (f 12,000). De Staat 
der N ederlanden betaalt als toegift aan de 
Vereenigde Brandstoffenhandel . V. ter ver
goeding van door haar als gevolg van deze 
overeenkomst te lijden bedrijfsschade de som 
van tien duizend gulden (f 10,000). 

De ruiling geschiedt voorts onder de volgen
de bedingen: 

Art. 1. De opstallen met afrasteringen, 
welke zich op het aan den Staat afgestane 
terrein bevinden, zullen binnen 2 maanden 
nadat deze overeenkomst bij de Wet is be
krachtigd, met fundamenten, putten enz. door 
of vanwege de Vereenigde Brandstoffenhandel 
N . V. van het terrein worden verwijderd, 
waarbij afbraak, die geacht wordt geen waarde 
te bez itten , haar eigendom wordt. Indien, na 
het verstrijken van den bedoelden termijn, de 
vermelde opstallen enz. niet zijn gesloopt en 
van het terrein verwijderd, kan de opruiming, 
zonder dat eenige inverzuimstelling noodig is, 
door of vanwege den Staat geschieden, zullen 
de afkomende material en kunnen worden ver
kocht en behoudt de Staat het recht tot het 
instellen van een eisch tot schadevergoeding, 
indien mocht blij ken, dat de gemaakte kosten 
de opbrengst overtreffen. 

Art. 2. De juiste bepaling der wederzijds 
afgestane perceelsgedeel ten is geschied door 
afbakening op het terrein door de ambtenaren 
van den Rijkswaterstaat. 

Art. 3. De onroerende goederen worden ge
leverd vrij van hypothecaire inschrijvingen, 
waarvan, voor zoover het aan den Staat afge
stane betreft, zal moeten bi ijken door eert 
getuigschrift van onbezwaardheid, afgegeven 
door den betrokken hypotheekbewaarder, ten 
minste één dag na de overschrijving van deze 
akte in de openbare registers, en voorts vrij 
van rechten en lasten, andere dan die, welke 
vóór 1 Januari 1934 in de openbare registers 
bekend waren . Over- of ondermaat van het 
geruilde zal tot geenerlei vordering aanleiding 

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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geven, terwijl partijen zijn gebonden tot vrij
waren als rechtens. 

Art. 4. De Vereenigde B randstoffenhandel 
N. V. verbindt zich, zoo voor zich a ls voor 
hare rechtverkrijgenden, om de aan haar in 
eigendom afgestane, op het perceel n°. 3200 
aanwezige woningen met bijbehoorende erven, 
voor zoo lang de M inister van Waterstaat 
zulks wenschelijk acht, doch uiterl ijk tot het 
tijdstip waarop de Friesche brug over het 
Noordhollandsch kanaal door een andere brug 
zal zijn vervangen, in huur aan te bieden 
aan de door dien Minister aan te wijzen, bij 
gemelde brug werkzame beambten. De daarbij 
door de V ereenigde Brandstoffenhandel N . V. 
te bedingen huursommen mogen niet hooger 
zijn dan die, welke door de bedoelde beamb
ten zouden worden betaald, indi en de wo
ningen eigendom van het Rijk waren gebleven. 

Indien de V ereenigde Brandstoffenhaqdel 
. V. reeds eerder over het haar in e igendom 

afgestane terrein wenscht te be chikken, is zij 
bevoegd om onder dezelfde voorwaarden als 
hierboven vermeld, aan de bedoelde brugbe
ambten in de plaats van de op perceel n°. 
3200 aanwezige woningen, in huur aan te bie
den andere woningen, die naar het oordeel van 
den Minister van Waterstaat in alle opzichten, 
dus ook wat de ligging betreft, voor het doel 
geschikt zijn. 

Moeten de brugbeambten als gevolg van de 
toepassing van deze bepaling verhuizen, dan 
koqien de verhuiskosten voor rekening van de 
Vereenigde Brandstoffenhandel N. V . 

Art. 5. De aanvaardipg in genot van het 
wederzijds afgestane vindt plaats met den dag 
van de bekrachtiging van deze overeenkomst 
bij de Wet ; de betaling van de toegift van 
f 10,000 zal geschieden op eene door de Ver
eenigde Brandstoffenhandel N. V. in te dienen 
declaratie vergezeld van het in artikel 3 be
doelde getu igschrift van onbezwaardheid en 
wel binnen 2 maanden na den dag van voren
bedoelde bekrachtiging der overeenkomst bij 
de Wet. 

Art. 6. Alle lasten van het over en weer 
a fgestane komen voor reken ing van de n ieuwe 
eigenaren met ingang van den l sten J anuari 
van het jaar volgende op dat waarin de be
krachtiging der overeenkomst bij de Wet 
plaats vindt. 

Art. 7. Alle kosten, waartoe deze akte aan
leid ing geeft, komen ten laste van den Staat. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Alkmaar, den 4 Mei 1935. 
Lensinck, C. G. Kraijenhoff v. d. Leur. 

Ontv. Reg. en Dom. Lakeman. 
D . Geels, 

Com. 
s. 1401. 

26 Maart 1936. WET tot het aangaan van 
een of meer geldleeningen ten laste van 
het Rijk. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter aflossing van vlot
tende schuld een of meer geldleeningen ten 
1 aste van het Rij k aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Mach.tiging. B edrag. Naan,. 

Art. 1. 1. Onze Minister van Financiën 
wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot zoo
danig bedrag als noodig is ter verkrijging van 
eene som van ten hoogste f 300,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop '(an het in het 
vorig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
volgens bij gedeel ten van dat bedrag, op de 
tijdstippen, welke onze Minister van Finan
ciën dienstig zal achten. 

Uitvoeringsvoorschriften, R ekening. 
Schulddelging. 

2. 1. De voonvaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschr if
ten dezer wet, door Onzen Minister van Fi
nanciën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij
zen wordt, voor elke leening als bedoeld in 
het tweede lid van artikel 1 afzonderlijk, e ne 
I'ekening afgelegd, welke, na door de Al ge
m eene Rekenkamer te zijn nagezien en accoord 
bevonden, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
gjfte door de Algemeene Rekenkamer gere
gjstreerd en van een bewijs dier registratie 
voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid, zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beginnen in het jaar vol
gende op dat, waarin de tegeldemaking plaats 
vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delg ing 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de beide 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
R ekenkamer overgebracht. 

Provisie. 
3. 1. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 

de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers, de makel aars in effecten en 
den commissionnairs in effecten, door wier 
tusschenkom t inschrijvingen voor die schuld
bewijzen worden ingeleverd, over het nomi
naal bedrag der aan hen toegewezen schuld
bewijzen, waarvoor het verschuldigde wordt 
gestort, eene provisie worden toegekend van 
ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten ten hon
derd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddeling 
bij de tegeldemaking, het in ontvangst nemen 
van inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitgegeven 
schuldbewijzen eene vergoeding worden toege
kend van ten hoogste 3/8 pct. ( drie achtsten 
ten honderd). 

Vrijstelling van belastingen. 
4. Onder de i 11 arti kei 2 bedoel de voor

waarden kan worden opgenomen, dat krach
tens deze wet uitgegeven schuldbewijzen, met 
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de daarbij behoorende rentebewijzen, vrijge
steld zijn van alle Nederlandsche belastingen, 
welke van schuldbewijzen ten laste van Neder
land en de daarbij behoorende rentebewijzen 
mochten geheven worden. 

Vrijstelling van zegelrecht . 
5. De biljetten van inschrijving voor en de 

nota's van toewijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegelrecht. 

V erja,·ing. 
6. Het recht tot opvordering van het kapi

taal der aflosbaar gestelde schuldbewijzen, 
welke krachtens deze wet zijn uitgegeven, ver
valt tien jaren na den eersten dag waarop zij 
aflosbaar zijn. 

1 nwe1· kingtreàing. 
7. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag volgende op dien harer afkon
diging. 

T itel. 
8. Deze wet kan worden aangehaald al s 

" Leeningwet 1936" met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is op
genomen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minis/Jer van Financiën, 0 u d. 
( Uitg eg. 7 April 1936.) 

s. 1402. 

26 Maart 1936. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht, door 
ruiling, van gronden onder M eppel, aan 
J. Lie1·, aldaar e. a. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het belang van den Staat medebrengt met 
J. Lier, veehouder te M e'P'f)el en anderen, een 
ruiling van gronden, gelegen onder de ge
meente M eppel, aan te gaan; 

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

Goedkeuring wordt verleend aan de onder
handsche overdracht, door ruiling, van gron
den, gelegen onder de gemeente M eppel, met 
J an Lier, veehouder te M eppel en anderen, 
geconstateerd bij akte, geteekend in de maand 
October 1935, waarvan afschrift aan deze wet 
is gehecht. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1936. 
WILHELM! A. 

D e Minis/Jer van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 7 April 1936.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
la. Anton H endrik }j'abius, ingenieur van 

den Rijkswaterstaat in het Arrondissement 
Assen van de Directie Groningen, Friesland 
en Drenthe te As en; 

lb. Karel Willem H endrik Elhorst, waar
nemend Ontvanger der Registratie en Domei
nen te Meppel, tezamen handelende namens 
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den Staat der N ederlanden, hiertoe onderschei
denlijk gemachtigd door den Minister van 
Waterstaat (brief Directeur-Generaal dd. 5 
Juli 1935 n°. 385 II) en door den Directeur 
der Registratie en Domeinen te Leeuwarden 
bij brief dd. 24 Augustus 1935 n°. 4917 ge
grond op de missive van den Minister van 
Financiën dd. 21 Augu tus 1935 n°. 70 af
deeling Domeinen. 

2a. J an Lier, veehouder te Meppel 
1 °. voor zich, als eigenaar van de perceel en 

kadastraal bekend, gemeente Meppel Sect ie B 
nummers 907 en 871 en als mede-eigenaar van 
het perceel Meppel Sectie B n°. 449. 

2°. als vader uitoefenende de ouderlijke 
macht, over zijn minderjarigen zoon Hendrik 
Lier, wonende te Meppel , die e igenaar is van 
het pe rceel kadastraal bekend, gemeente Mep
pel Sectie B nummer 906, daartoe gemach
tigd door den Kantomechter te Meppel vol
gens beschikking dd . 17 October 1935 n°. 553, 

b. H ein Lie r, zonder beroep, wonende te 
Meppel a ls mede-e igenaar van het perceel ka
dastraal bekend gemeente Meppel Sectie B 
nummer 449. 

Zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat der Nederlanden staat, onder voor

behoud van goedkeuring bij de wet: 
in e igendom af aan ondergeteekenden sub 

2, die zu lks aannemen: 
De gedeel ten van de twee aan den Staat der 

Nederlanden toebehoorende perceelen, kadas
traal bekend gemeente Meppel, Sectie B num
mers 450 en 872 welke liggen buiten de strook 
grond, reikende tot 17 M. ter weerszijden van de 
as van den ontworpen Rijksweg beoosten Mep
pel, respectievelijk voor elk der perceelen ter 
gezamenlijke grootte van ongeveer 40 en 89 .25 
aren, zooals een en ander in blauwe kleur is 
aangegeven op de door partijen gewaarmerkte 
aan deze akte gehechte teekening. Van deze 
afgestane gronden en van de nader te noemen 
toegift ontvangt de genoemde minderjarige 
Hendrik Lier in e igendom de strocik grond 
gelegen tusschen het toekomstig Rijkswegge
bied en het perceel kadastraal bekend ge
meente Meppel Sectie B nummer 906, aan 
de noordzijde begrensd door het verlengde van 
de grenslijn tusschen de perceelen nummers 
906 en 796 en groot ongeveer 3. 60 aren, de 
genoemde H ein Lier één honderd gulden 
(f 100) en de genoemde J an Lier het overige. 

Hiertegenover staan de ondergeteekenden 
sub 2 voornoemd in e igendom af aan den 
Staat der Nederlanden, die zulks aanneemt: 
de gedeelten van de vier perceelen, kadastraa l 
bekend Gemeente Meppel Sectie B nummers 
907--449- 906 en 871, respectievelijk ter 
grootte van ongeveer 30-30; 7-20; 2.1 0; 19.75 
aren, welke deel uitmaken van de voornoemde 
strook grond, reikende tot 17 Meter ter weers
zijden van de as van den ontworpen Rijksweg 
beoosten Meppel , zooals in roode kleur is aan
gegeven op bovenbedoelde teekening. Onder de 
as van den ontworpen R ijksweg beoosten Mep
pel wordt hierbij verstaan de as, zooals deze 
door de ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
op het terre in is u itgebakend . 

Na de toepassing van deze akte bij het ka
daster treedt de uitkomst der eventueele me
ting zooals d ie uit de kadastrale stukken zal 
blijken, in de plaats van de bovenstaande om-
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schrijving van de geruilde perceelen en van 
de teekening en zijn de kadastrale gegeven 
beslissend ten aanz ien van de vraag naar het
geen geruild is. 

De ruiling gesch iedt tegen betaling van een 
toegift groot twee honderd gulden (f 200) te 
beta len door den Staat der Iederlanden aan 
ondergeteekenden sub 2 en voorts onder de 
vol geode bepalingen: 

Art. 1. 1. De ruiling heeft plaats onder 
verplichting tot vrijwar ing als volgens de wet. 
De wederzijdsche overdracht ge chiedt in den 
staat waarin de perceelen zich thans bevinden 
vrij van huur, vrij van hypothecaire of andere 
lasten en beslagen, zakelijke rechten of schuld
plichtigheden, uitgezonderd de h ierna te om
schrijven erfdienstbaarheden, en zonder be
perkende bepalingen. 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven . 

Art. 2. 1. Partijen kunnen het gerui lde 
over en weer in bez it en genot aanvaarden, 
terstond nadat de hiervoor bedoelde wettelijke 
goedkeuring is verkregen en de toegift i be
taald. 

2. Van deze goedkeuring zal bl ijken uit een 
door voornoemden Ontvanger aan den voet 
van a lle exemplaren dezer akte te stellen on
derteekende verklaring, terwijl daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend schrijven zal 
worden kennis gegeven. 

A1·t. 3. 1. De door den Staat te betalen 
toegift zal worden voldaan door het Departe
m ent van Waterstaat, binnen vier weken na
dat de overeenkomst in de openbare registers 
is overgeschreven en nadat door ondergetee
kenden sub 2 een declaratie in tweevoud in 
goede orde is ingeleverd aan dat Departement, 
ingericht volgens een te verstrekken model en 
vergezeld van de noodige bescheiden waar
onder een ten minste één dag na de overschrij 
ving van deze akte in de openbare registers 
door den betrokken hypotheekbewaarder af
gegeven verklaring, dat op het door den Staat 
verkregene geen hypothecaire inschrijvingen 
noch beslagen rusten. 

Art. 4. De grond- en andere zakelij ke be
·lastingen en lasten van het over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van 1 J anuari 
1936 af voor rekening van de nieuwe e ige
naren, onverschillig te wiens name de aanslag 
geschiedt. 

Art. 5. De beoo ten het toekomstige Rijks
weggebîed I iggende gedeelten van de percee
l en kadastraa l bekend gemeente Meppel Sectie 
B nummers 907--449-450-872 en 871 worden 
met het recht van overweg om langs een aan 
de oo tzijde van den Rijksweg te maken pa
rallelweg te · kunnen komen van en naar den 
Blankensteinweg, als volgt bezwaard: percee
l en Meppel Sectie B: 

Nummer 907 ten behoeve van de perceelen 
nummers 863 en 864 voorzoover gelegen be
oosten het Rijksweggebied. 

Nummer 449 ten behoeve van de perceelen 
nummers 907-863 en 864 voorzoover gelegen 
beoosten het Rijksweggebied. Nummer 450 ten 
behoeve van de nummers 449-907-863 en 
864 voorzoover gelegen beoosten het Rijksweg
gebied. Nummer 872 ten behoeve van mun
mers 450--449-907-863 en 864 voorzoover 
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gelegen beoosten het Rijksweggebied. Num
mer 871 ten behoeve van de nummers 872-
450-449-907-863 en 864 voorzoove,· ge legen 
beoosten het Rijksweggebied . 

Art. 6. 1. Voor het maken van den in a r
tikel 5 genoemden para llelweg zal worden be
stemd een strook grond , liggende ten oosten 
van en grenzende aan de oostelijke zijde van 
het toekomstige Rijksweggebied; h et hiertoe 
noodige grondwerk zal bij den aanleg van de 
aardebaan van den Rijksweg door en op kosten 
van den Rijkswaterstaat worden uitgevoerd ; 
het onderhoud komt daarna ten laste van de 
ondergeteekenden J an en H ein Lier en hunne 
rechtverkrij genden. 

2. De bestaande slooten tusschen de percee
len kadastrnal bekend gemeente Mep pel Sectie 
B nummers 449 en 907, 450 en 906, 872 en 
906, 872 en 796, en 871 en 796 zullen voor
zoover gelegen buiten het toe komstige Rijks
weggebied, door en op kosten van den Rijks
waterstaat worden gedempt bij den aanleg van 
de aardebaan van den verlegden Rijksweg. 

Art. 7. De huur-overeenkomst tusschen den 
Staat en J an Lier voornoemd, aangegaan bij 
huurcontract dd. 6 Apri l 1933 , wordt beëin
digd op den datum der wettelijke goed keuring 
van deze overeenkomst, waarbij de huursom 
evenredig naar het sedert 5 Apr il 1935 ver
loopen t ijdvak verschu ldi gd blijft . 

Art. 8. Tot het in ontvangst nemen van de 
toe~ift en het verleenen van rechtsgeldige 
kw1J tmg voor de gedane betali ng is gemach
t igd J an Lier, veehouder te M eppel (Ooster
boer) voornoemd. 

Art. 9. De oversch rijving van deze akte in 
de openbare registers geschiedt door de zorg 
van genoemden Ontvanger. 

De kosten op deze overeenkomst va ll ende 
benevens die der aangehechte teekening kome~ 
ten 1 aste van den Staat. 

N adat de akte in de openbare registers is 
overgeschreven, wordt een exempl aar daarvan 
door den Ontvanger aan de ondergeteekenden 
sub 2 uitgereikt. 

A rt. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst, wordt domici I ie gekozen ten 
kantore van voornoemden Ontvanger. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Assen en M eppel in de maand October 1935. 

J . Lier. A. H . Fabius. 
H. Lier. Elhorst. 

s. 1520. 

Ontvanger a.i. der R egistratie 
en Do1neinen te M ep-pel. 

Voor gelijk! uidend a fschrift, 
De S ecreta,·is- Generaal van het 

M inisterie van F·inanciën, 
van Asch van Wijck. 

26 Maa,·t 1936. WET tot bekrachti g ing van 
overeenkomsten betreffende naasti ngsprij
zen van dri e locaalspoorwegen. 

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

dat . de naastingsprijzen van drie locaalspoor'. 
wegen bij overeenkomsten zijn vastgesteld en 
deze ov~reenkomsten ingevolge artikel 1, 
tweede lid, der wet van 2 J ui i 1934 (Staats-
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blad n°. 346) bekrach t ig ing bij de wet behoe
ven · 

Z~o is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

,Worden bekrachtigd de in a fschrift bij deze 
w.et gevoegde overeenkomsten, door Onze Mi
Ill f;ers van Waterstaat en van Financ iën aan
gegaan ondei· dagooekening van: 

A. 22 Februari/8/15 M aart 1935 met de 
N . V. Locaal Spoorweg Maatsbhappij Dinx
perlo--Varsseveld omtrent den spoorweg van 
Dinxperlo naar Varsseveld; 

B. 12 Maart;'2 Apri l 1935 met de N. V. 
Spoorwegmaatschappij " de Veluwe" omtrent 
den spoorweg van Nijkerk over Ba,·neveld naar 
Ede· 

c.' 9/23 October 1935 met de N. V. Lokaal. 
spoorwegmaatschappij Hollands oorderkwar. 
tier, in liquidatie, omtrent den spoorweg van 
M edemblik naar H oorn. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gr avenhage, den 26sten Maart 

1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, 
van Lidth d e Jeud L 

De Minis/Jer van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg. 7 April 1936.) 

AFSCHRIFT. 
A. 

Tusschen 
den Minister van W at;erstaat en den Minister 
van Fina nciën, a ls zoodanig den Staat ver
tegenwoord igende , 

partij te r eenre 
en 

de N. V . Locaal-Spoorweg Maatschappij Dinx
perlo-Varsseveld, gevestigd te Dinxperlo in 
deze overeenkomst aangedu id a ls "D.V.", ~er
tegenwoordigd door haren Directeur, ten deze 
handelende krachtens machtiging ve rl eend 
door de Al gemeene Vergader ing van Aandeel
houders, gehouden den 29 November 1934 

partij ter andere zijde 

is onder voorbehoud van beki-achtig ing door 
de wet, het volgende overeengekomen : 

Art. 1. Krachtens de op 1 J anuari 1935 
plaats. hebbende naasting van den spoorweg 
van Dinxperlo naar Varsseveld, gaat die spoor
weg met 111ga ng van genoemden datum in 
vol! en en vrijen e igendom over aan den Staat. 

Tot d ien spoorweg behooren a lle onroerende 
goederen, welke aan D.V. toebehooren of als 
werken tot wijziging, verbete ring o f uitbrei
dmg of als rneuwe werken deel van dien 
spoorweg uitmaken, benevens a ll e aan D.V. 
toebehoorende roerende goede ren, welke aan 
d."! exploitatie van di en spoorweg di en tbaar 
Zijn. 

D .V . verb indt zich tot den overgang van 
genoemden spoorweg op den Staat, voor zoo
ver zulks moch t noodig zijn, hare medewerk ing 
te verleenen en aan den Staat over t;e dragen 
de in haar bezit zijnde e igendomsbewijzen van 
bedoelde onroerende goederen, zoomede all e in 
haa r arch ief zijnde stukken betreffende den 
aanleg van dien spoorweg en verdere voor de 
exploitatie daarvan van be lang zijnde beschei
den. 

D .V . wordt ontheven va n de krachtens de 



1936 

naasting op haar rustende verplichting tot 
overdracht aan den Staat van voor de exploi
tatie van voormelden spoorweg benoodigd rol
lend materieel en benoodigden roerenden in
ventaris, voor zoover zij deze laatsten op 1 
Januari 1935 niet in eigendom mocht bezitten. 

Art. 2. De Staat verbindt zich als naas
tingsprijs, bedoeld in art. 49 der Spoorwegwet 
aan D.V. te betalen een som van vijf en der
tig duizend gulden (f 35,000). 

De Staat zal op de ingevolge het eerste lid 
te betalen som inhouden het op 1 J anuari 1935 
opeischbare bedrag groot drie en twintig dui
zend gulden (f 23,000) door D.V. op 1 J a
nuari 1935 ingevolge sommatie door den com
missaris der na te melden geldleening ver
schuldigd wegens door haar onder verband 
van hypotheek op den bovenverrnelden genaas
ten spoorweg geleende en nog niet terugbe
taalde gelden, te weten zes en veertig nog niet 
afgeloste obligatiën elk groot f 500 behooren
de tot de 3½ % obligatieleening groot vijf en 
dertig duizend gulden (f 35,000) bedoeld in 
de a kte van hypotheekstelling, den 9en April 
1907 voor notaris K. Gordon te Dinxperlo 
verleden. De Staat verbindt zich het ingehou
den bedrag aan de houders van voormelde 
obligatiën uit te keeren, verhoogd met een 
rente van 4 % te berekenen sedert 1 J anuar i 
1935 tot den dag der betaling en D .V. te vrij
waren voor namaning ter zake van bedoelde 
leen ing. 

De Staat verbindt zich over het verschil 
tusschen de voornoemde bedragen van f 35,000 
en f 23,000 te weten over twaalf duizend gul
den (f 12,000) eene rente van 4 % 's jaars aan 
D .V. te vergoeden, te berekenen sedett 1 J a
nuari 1935 tot den dag der betaling. 

D.V . verklaart den genoemden naastings
prijs te aanvaarden. 

Art. 3. De kosten dezer in tweevoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
te ijkerk den 22 Februari 1935. 

N. V . L ocaal Spoorweg M aatschappij 
Dinxperlo-Varsseveld. 

De D irec teur, 
(get.) van Klu yve. 

8 Maart 1935 . 
te 's-Gravenhage den -------

15 lfaart 1935. 
De Minister van Waterstaat, 

(get.) v a n L i d t h d e J e u d e. 
De Minister van Financiën, 

(get. ) 0 ud. 

Voor eensluidend a fschrift, 
De S ecretaris- Generaal van 

het Depa,·tement van Waterstaat, 
G. v a n de r Me u l e n. 

AFSCHRIFT. 
B. 

T usschen den Staat der N ederlanden, ver
tegenwoordigd door den Minister van Water
staat en den Minister van Financiën, en de 
N. V . Spoorwegmaatschappij "de Veluwe", 
gevestigd te Barneveld, in deze overeenkomst 
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aangeduid als "de Veluwe", vertegenwoordigd 
door h aren Voorzitter en den Secretaris-Boek
houder, handelende krachtens machtiging, ver
leend door de Algemeene Vergadering van 
Aandeelhouders gehouden den 21 December 
1934 is onder voorbehoud van bekrachtig ing 
door de wet, het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Krachtens de op 1 J anuari 1935 
plaats hebbende naasting van den spoorweg 
van Nijkerk over B arneveld naar Ede, gaat 
die spoorweg met ingang van genoemden da
tum in vollen en vrijen eigendom over aan den 
Staat. 

Tot dien spoorweg behooren a lle onroerende 
goederen, welke aan "de Veluwe" toebehooren 
of a ls werken tot wijziging, verbetering of uit
breiding of als nieuwe werken deel van dien 
spoorweg uitmaken, benevens alle aan "de 
Veluwe" toebehoorende goederen, welke aan 
de exploitatie van dien spoorweg dienstbaar 
zijn. 

" De Veluwe" verbind t zich tot den overgang 
van genoemden spoorweg op den Staat, voor 
zoover zulks mocht noodig zijn , hare m ede
werking te verleenen en aan den Staat over te 
dragen de in haar bezit zijnde e igendomsbe
wijzen van bedoelde onroerende goederen, zoo
mede alle in haar arch ief zijnde stu kken be
t reffende den aanleg van dien spoorweg en 
verdere voor de exploitatie daarvan van be
lang zijnde bescheiden. 

,,De Veluwe" wordt ontheven van de krach
tens de naasting op haar rustende verpl ich
ting tot overdracht aan den Staat van voor de 
exploitatie van voormelden spoorweg benoo
digd rollend materieel en benoodigden roe
renden inventaris, voor zoover zij dezen laat
sten op 1 J anuar i 1935 niet in e igendom mocht 
bezitten. 

Art. 2. De Staat verbindt zich als naas
tingsprijs, bedoeld in art. 49 der Spoorwegwet 
aan " de Veluwe" te betalen een som van vier
honderd drie en twintig duizend zevenhon
derd vijf en twintig gulden en vijf cent 
(f 423,725.05) onder bijberekeni ng van eene 
rente van 4 % 's jaars sedert 1 J a nuar i 1935 
tot den dag der betaling. 

,,De Veluwe" verklaart den genoemden naas
t ingsprijs te aanvaarden. 

Art. 3. De kosten dezer in tweevoud opge
maakte overeenkomst zijn voo,· rekeni ng van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
te Barneveld den 12 Maart 1935. 

De N. V. Spoorweymaatsc/iappij 
,,de Veluwe", 

Voorzitter, 
(get.) J .v. N age ll. 

S ecretaris-B oekhouder, 
(get. ) B. P I a i z i e r . 

te 's-Gravenhage, den 2 April 1935. 
De Ministe,· van Waterstaat , 

(get.) van Lidth de J e ud e. 
De Minister van Financiën, 

(get.) 0 ud. 
Voor eensluidend afschrift, 
De S ecretaris-Generaal van 

het Departement van W aterstaat, 
G. v a n d e r M e u l e n. 
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AFSCHRIFT. 

Tusschen 
C. 

den Minister van W aterstaat en den Minister 
van Financiën, als zoodanig den Staat ver
tegenwoordigende, 

partij ter eenre 
en 

de Naamlooze Vennootschap N. V . Lokaal
spoorweg Maatschappij "Hollands Noorder 
Kwartier" in liquidatie, gevestigd te M edem
blik, in deze overeenkomst aangeduid als 
H.N.K., vertegenwoordigd door haar Bestuur, 
ingevolge art. 40 harer Statuten, belast met 
de liquidatie, bestaande dit Bestuur uit de 
Heeren: 

1. Peter Christianus Josephus Peters, Bur
gemeester der Gemeente M edemblik, en wo
nende aldaar, 

2. Simon Zijp J anszoon, dijkgraaf van het 
Ambacht van West-Friesland, genaamd " De 
Vier Noorder Koggen" wonende te Abbekerk, 

3. Jacob Henricus Avis, Burgemeester der 
Gemeente Midwoud en wonende aldaar, 

allen benoemd tot lid van gemeld Bestuur 
in eene a lgemeene vergadering van aandeel
houders dier vennootschap den 28en Mei 1935 
gehouden, 

partij ter andere zij de 
is onder voorbehoud van bekrachtiging door 
de wet, het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Krachtens de op 1 J anuari 1935 
plaats hebbende naasting van den spoorweg 
van M edemblik naar Hoorn gaat die spoorweg 
met ingang van genoemden datum in voll en 
en vrijen e igendom over aan den Staat. 

Tot dien spoorweg behooren a lle onroerende 
goederen, welke aan H.N.K . toebehooren of 
als werken tot wijziging, verbetering of uit
breiding of als nieuwe werken deel van dien 
spoorweg uitmaken, benevens a lle aan H.N.K. 
toebehoorende roerende goederen, welke aan 
de exploitatie van dien spoorweg dienstbaar 
zijn. 

H. .K. verbindt zich tot den overgang van 
genoemden spoonveg op den Staat, voor zoo
ver zulks mocht noodig zijn, hare medewer
king te verleenen en aan den Staat over te 
dragen de in haar bezit zijnde e igendomsbe
wijzen van bedoelde onroerende goederen, zoo
mede alle in haar archief zijnde stukken be
treffende den aanleg van dien spoorweg en 
verdere voor de exploitatie daarvan van be
lang zijnde bescheiden . 

H . .K. wordt ontheven van de krachtens 
de naasting op haar rustende verplichting tot 
overdracht aan den Staat van voor de exploi 
tatie van voormelden _spoorweg benoodigd rol
lend materieel en benoodigden roerenden in
ventaris, voor zoover zij dezen laatsten op 1 
Januari 1935 niet in eigendom mocht bezitten. 

Art. 2. De Staat verbindt zich als naas
tingsprijs, bedoeld in art. 49 der Spoorwegwet 
aan H.N.K . te betalen een som van twee
honderd zes en tachtig duizend zevenhonderd 
acht en twintig gulden, twee en veertig cent 
(f 286,728.42) onder bijberekening van eene 
rente van 4 % 's jaars sedert 1 Januari 1935 
tot den dag van beta ling. 

H.N.K. verklaart den genoemden naastings
prijs te aanvaarden . 
. Art. 3. De kosten dezer in tweevoud opge-
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maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
te Medemblik, den 9 October 1935. 

N. V. Lokaalspoorweg Maatschappij 
"Hollaruh; Noorderkwa:rtier" in 

liquidatie, 
H ,et B estuur: 

(get.) P.C.J.Peters. 
(get.) S. Zijp Jzn. 
(get.) J . H. Avi s. 

te 's-Gravenhage, den 23 October 1935. 

s. 1800. 

De Minist er van Waterstaat, 
(get. ) van Lidth d e J eu de. 

De M inister van Financiën, 
(get.) Oud. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van 

het D eparte1nent van Waterstaat, 
G. v a n d e r Me u I e n. 

26 Maart . 1936. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening, met 
toepassing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad 171), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad 342) , 
van perceelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, noodig voor wer
ken ter zake van rioleering te Apeldoorn. 

s. 2300. 

9 Januari 1936. BESLUIT tot schorsi ng van 
het besluit van den raad der gemeente 
Woensdrecht van 28 December 1935, strek
kende tot benoeming, met ingang van 28 
December 1935, van den heer H . A. M . 
Jacobs tot secretaris van die gemeente. 

Geschorst tot 1 Jul i 1936. 

s. 2301. 

14 Januari 1936. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
W inkel van 27 December 1935, strekkende 
tot benoeming va n P. J . K o,·ver tot se
cretaris dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Jul i 1936. 

s. 2302. 

22 Februari 1936. BESLUIT tot chorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Hulsberg van 24 Januari 1936, strekkende 
tot opheffing van het maskeradeverbod 
gedurende de carnavalsdagen . 

Geschorst tot 24 Januari 1937. 

s. 2303. 

9 Maart 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Sambeek van 22 F ebruari 1936, strekkende 
tot benoeming van G. H. Kuste,·s tot ont
vanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Jul i 1986. 
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s, 2304. 

13 Maart 1936. BESLUIT tot schoi·s ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Veen van 28 Februari 1936, strekkende tot 
benoeming van J. G. W. Schouten tot 
secretar is-ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Augustus 1936. 

s. 2305. 

25 Maart 1936. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 27 Novem
ber 1935 , n°. 805, strekkende : 

1 °. tot wijziging, met ingang van 1 
Januari 1936, van de verordening tot re
geling van de wedden van het personeel 
der openbare lagere scholen, welke niet 
zijn geregeld bij den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 30 
der Lager-onderwijswet 1920, en tot rege
ling van de wedden van het personeel der 
openbare taalcursussen; 

2°. tot verhooging, in verband daar
mede, van volgnummer 895h der ontwerp
gemeentebegrooting voor 1936. 

V erlengd tot 1 Octob er 1936 . 

s. 2306. 

28 Maa,·t 1936. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Amsterdam van 27 ovem
ber 1935, N°. 791, strekkende: 

1 °. tot wijziging van de verordening tot 
regel ing van het Openbaar Gewoon en 
U itgebre id Lager Onderwijs te A mster
dam · 

2° .' tot regeling van de wijze, waarop 
de hiervoren onder 1 °. bedoelde wijziging 
zal worden ingevoerd. 

Ve,·len gd tot 1 October 1936. 

s. 2307. 

14 April 1936. BESLUIT tot schors ing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Kerkwerve van 30 December 1935 , strek
kende tot benoeming van L . van de,· W ek
ken Mzn., tot lid van het burgerl ijk arm
bestuur aldaar. 

Geschorst tot 1 October 1936. 

s. 2308. 

24 April 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders der gemeente Zaandijk d.d. 10 Maart 
1936, waarbij aan het Vredes-Com ité 
" Zaanstreek", waarvan het secretariaat is 
gevestigd te Worm er, toestemming is ver
leend tot het houden van een geldinzame
ling op 3 Mei 1936 en de opbrengst te 
mogen aanwenden tot het steunen van de 
achtergebleven gez innen der di enstwei 
geraars. 

Geschorst tot 1 Ottob er 1936. 
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s. 2309. 

12 Mei 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninkl ij k besluit van 31 December 
1935 (Staatsblad n°. 852), tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Groesbee k van 19 December 1935, strek
kende tot intrekking van het gedeelte van 
het raadsbesluit van 29 Juli 1935, waarbij 
is besloten tot niet-toelating van zes op 
27 Juni 1935 gekozen raadsleden en deze 
zes leden nog als zoodan ig toe te laten . 

Tn get1·okken 12 Mei 1936. 

s. 2310. 

25 M ei 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van het Coll ege van burge
meester en wethouders der gemeente Al-
1nelo van 30 April 1936, strekkende tot 
toekenning van wachtgeld , volgens het 
bepaalde in artikel 2, sub a, der Alge
meene Wachtgeld regeling voor de ambte
naren en werk] ieden in dienst der ge
meente Almelo. 

Geschorst tot 1 Septemb e,· 1936. 

s. 2320. 

18 Januari 1936. BESLUIT tot schorsing tot 
1 Augustus 1936 van het besluit van den 
raad der gemeente Zuiliche,n, van 19 De
cember 1935, tot toelating van een ige 
kinderen , wonende te Nieuwaal, gemeente 
Gameren., tot de openbare lagere school te 
Zuilichem. 

Geschorst tot 1 Augustus 1936. 

s. 2321. 

28 April 1936. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing tot 1 October 1936 van het 
besluit van den raad der gemeente L em
sterland van 31 October 1935, voor zoover 
daarbij aan S. Harsma en K. Huitema 
een tegemoetkom ing, a ls bedoeld bij ar
t ikel 13 der Lager-onderwijswet 1920. is 
verleend. 

V erlengd tot 1 October 1936. 

s. 2340. 

11 Februari 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van het beslu it van den raad der gemeente 
W oensdrecht dd . 28 December 1935, strek
kende tot benoeming van H. A . M. J acobs 
tot secretaris dier gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 J anua ri 1936, 
N°. 654 I, afdeeling B innen] andsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
W oensdrecht in zijn vergadering van 28 De
cember 1935 heeft besloten tot benoeming, 
met ingang van 28 December 1935, van H . A. 
M . Jacobs tot ecretar is dier gemeente; 

Overwegende, dat bij Par. 17 van de wet 
van 29 November 1935, Staatsblad n°. 685, in 
werking getreden op 1 J anuari 1936, Wij Ons 
o.m. de bevoegdheid hebben voorbehouden, de 
gemeenten van 5000 zielen en daa r beneden 
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aan te wijzen, waarin de bediening van secre
taris door den burgemeester wordt bekleed; 

dat Wij Ons deze bevoegdheid hebben voor
behouden, met het oog op de onder de huidige 
tijdsomstandigheden zoozeer noodzakelijke ver
laging van de openbare uitgaven; 

dat een mogelijkheid tot verlag ing van de 
openbare uitgaven wordt te niet gedaan, in
di en een gemeente van 5000 zielen of daar 
beneden, alwaar het ambt van burgemeester 
vacant is, kort voordat Wij hebben kunnen 
bepalen, dat in die gemeente de bediening van 
secretaris door den burgemeester wordt be
kleed, uit eigen beweging in de vacature van 
secretar is voorziet, daarmede de mogel ij kheid 
van verlaging der openbare uitgaven door toe
passing van bovenbedoelde wetsbepaling groo
tendeels te niet doende; zijnde er a lsdan 
slechts één persoon, die door Ons tot burge
meester zoude kunnen worden benoemd; 

dat het nagenoeg geheel teniet doen van 
deze mogelijkheid tot verlaging van de open
bare uitgaven , gelet op de huidige t ij dsom
standigheden, is in strij d met het algemeen 
belang ; 

dat mitsdi en de raad der gemeente Woens
drecht, door zijn vorengenoemd besluit te 
nemen, heeft gehandeld in strijd met het al
gemeen belang; 

Gelet op artike l 185 der gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 28 

Januari 1936, N°. 31) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 Februari 1936, N°. 
1884, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meente Woe,uuûrecht te vern ietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

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

!gis, den llden Februari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 28 April 1936.) 

s. 2341. 

22 Februa.1"i 1936. BESLUIT tot vernietig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Winkel d.d . 27 December 1935, strekkende 
tot benoeming van P. J. Ko1·ve1· tot secre
tari s dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Januari 1936, 
no. 1388, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Winkel in zijn 
vergadering van 27 December 1935 heeft be
sloten tot benoeming van P. J. K orver tot 
secretaris dier gemeente ; 

0 . dat bij § 17 van de wet van 29 November 
1935, S. 685, in werking getreden 1 Januari 
1936, Wij Ons onder meer de bevoegdheid 
hebben voorbehouden, de gemeenten van 5000 
zielen en daar beneden aan te wijzen , waarin 
de bediening van secretari s door den burge
meester wordt bekleed ; 
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dat Wij Ons deze bevoegdheid hebben voor
behouden met het oog op de onder de huidige
tijdsomstandigheden zoozeer noodzakelijke ver
laging van de openbare -uitgaven; 

dat een mogelijkheid tot verlaging van de 
openbare uitgaven grootendeels wordt te niet 
gedaan, indien een gemeente van 5000 zielen 
of daarbeneden, kort voordat Wij hebben kun• 
nen bepalen, dat in die gemeente de bediening 
van secretaris door den burgemeester wordt 
bekleed, uit eigen beweging in de vacature van 
secretaLis voorziet door benoeming van een 
ander persoon dan den burgemeester dier ge
meente; 

dat het nagenoeg geheel te niet doen van deze 
mogelijkheid tot verlaging van de openbare
uitgaven, gelet op de huidige tijdsomstandig
heden, is in strijd mei; het algemeen belang; 

dat mitsdien de raad der gemeente Winkel, 
door zijn vorengenoemd besluit te nemen, heeft 
gehandeld in strijd met het algemeen belang ; 

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

4 Februari 1936, n° . 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Februari 1936, 
n°. 4319, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meente Winkel van 27 December 1935 te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Min ister van B innenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan afschr ift zal worden gewnden aan 
den Raad van State. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 
WILHELMINA. 

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

(Uitg eg . 6 Maart 1936.) 

s. 2342. 

22 F ebrnari 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Ameland van 10 December 1935, n°. 670, 
strekkende tot het verleenen van niet eer
vol ontslag aan T. V enstra, archi tect dier 
gemeente. 

Wij WI LHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe.r van 

Binnenlandsche Zaken van 3 Februari 1936, 
n°. 26579, afdeeling Ambtenarenzaken, tot ver
nietiging van het besluit van den raad der ge
meente Ameland van 10 December 1935, n°. 670. 
waarbij aan T. Venstra, architect dier gemeente, 
met ingang van 1 J anuari 1936 niet eervol 
ontslaa als zoodanig werd verleend ; 

0 . dat blijkens bovengenoemd raadsbesluit 
aan d en gemeentearchitect T. Venstra, niet 
eervol ontslag is gegeven op grond, dat hij de 
gemeentebelangen niet zou hebben behartigd ; 

dat alzoo dit ontslag is te beschouwen als 
een straf, bedoeld in het eerste lid, onder /, 
van artikel 39 van het Ambtenarenreglement 
der gemeente Ameland ; 

dat voorts artikel 42 van evengenoemd Amb
tenarenreglement o. m. voorschrijft , dat de 
ambtenaar vóór de oplegging eener str af dient 
te worden gehoord ; dat zulks niet is geschied 
en dat ook de besprekingen, die op 15 Oct ober 
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1935 en 20 November 1935 hebben plaat s gehad 
in de vergadering van burgemeester en wet
houders dier gemeente, waarbij de gemeente
architect Venstra voornoemd, is aanwezig ge
weest, niet .zijn t e beschouwen als een hooren 
in den zin van genoemd ar t ikel 42, zoodat hem 
de straf van met eervol ontslag is opgelegd , 
z onder dat hij daarover door of vanwege den 
R aad, die t ot het opleggen van die straf be
voegd is, is gehoord ; 

dat mitsdien de oplegging dezer straf is ge
schied in strijd met het bepaalde in artikel 42 
va n het gemeentelij k Ambtenarenreglement en 
alzoo in strijd met artikel 125 der Ambtenaren 
wet 1929 ; 

dat immers de bedoeling van evengenoemd 
wet sartikel zou worden verij deld, indien het 
den raad, nadat deze voorschrü ten ter uit
voering van evengenoemd wetsartikel heeft 
vastgesteld, zou vrijstaan naar believen van 
d ie voorschrüten af te wijken ; 

dat voorts de stem qting over het voor~t el 
tot ontslag schrütelijk heeft plaats gehad, ter
wijl artikel 55 der gemeentewet voorschrijft, 
dat alleen bij het doen van keuzen, voor
drachten of aanbevelingen van personen moet 
worden afgeweken van den algemeenen regel, 
dat mondeling wordt gestemd ; 

dat het voorstel tot het geven van ontslag 
niet valt onder deze uitzonderingsgevallen, zoo
dat het besluit tot het verleenen van ontslag 
aan meergenoemden gemeentearchitect T. Ven
stra, is tot st a nd gekomen op een wijze, die 
strijdig is met ar tikel 55 der gemeentewet ; 

Gelet op ar t ikel 185 der gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

11 Februari 1936, n°. 26); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 F ebruari 1936, 
no. 26802, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

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

Ameland te verruetigen wegens strijd met ar
t ikel 125 der Ambtenarenwet 1929 en artikel 55 
der gemeentewet. 

Onze M inister va n Bi nnenl a ndsche Zaken is 
belast met de u itvoering van dit besluit , het
welk in het S taatsblad, zal worden geplaatst 
en waarvan a fschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

Ober-Reimswaldau, den 22sten Februari 1936. 
WILH ELMI NA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitg eg. 10 Jfaa,·t 1936.) 

s. 2343. 

22 April 1936. BESLUIT tot ve rnietig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Sa,nbeek dd. 22 Febl"uari 1936, strekken
de tot benoeming van G. H . K usters tot 
ontvanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 26 Maart 1936, 
n° . 8301 , Afdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

Overwegende dat de raad der gemeente 
Sa,wbee k bij zijn besluit van 22 Februari 1936 
in de aldaar bestaande vacature van ontvanger 
heeft voorzien door benoeming van G. H . 
K usters; · 
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dat G . H. Kusters niet is secretaris dier 
gemeente ; 

Overwegende, dat Wij , ingevolge ar t ikel 
105 der gemeentewet , zooals dit a rtikel is ge
wijzigd bij de wet van 29 November 1935, 
S taatsblad n°. 685, bij Ons beslui t van 28 Ja
nuari 1936, n° . 23, de gemeente _Sa,nbeek heb
ben aangewezen a ls gemeente waar de be
diening va n secretari s en die van ontvanger 
door denzelfden persoon worden bekleed ; 

dat de raad der gemeente S a,n beek der
halve niet bevoegd was, in de vacature door 
benoeming van een afzonderlijken ontvanger 
te voorzien en, zulks doende, heeft gehandeld 
in strijd met artikel 105 der gemeentewet; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (a dvies van 7 

Apri l 1936, n° . 35); 
Gezien het nader rapport va n Onzen Mi nis

ter van 17 Apri l 1936, n°. 11347, a fdeeling 
Binnenl andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd beslu it van den raad der ge

meente Sa,nb eek dd. 22 Februari 1936 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit be lu it , het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 22sten Apr il 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Z aken, 
J . A. d e W i Id e. 

(Uitgeg. 5 M ei 1936. ) 

s. 2360. 

18 J anua,-i 1936. BESLUIT tot vern ietiging 
wegens strijd met de wet van het besluit 
van den raad der gemeente W ijk c. a., van 
13 November 1935, waarbij wegens da ling 
van het leerl ingenaantal aan de openbare 
lagere school te Wijk, in die gemeente, is 
besloten met ingang van 1 J anuari 1936 

I. een der betrekkingen van onderwij
zeres op te heffen ; 

II. eervol ontslag te verleenen uit d ie 
betrekking aau Afke J acoba S chrnidt . 

W ij WILHELMINA, enz. : 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 14 
December 1935, n° . 12397 ll, afdeeli ng Lager 
Onderwijs, en van Onzen Minister van B in
nenlandsche Zaken, van 19 December 1935, 
n°. 29562, afdeeling Binnenl a ndsch Bestuur, 
tot vernietiging wegens strijd met de wet van 
het besluit van den raad der gemeente W ijk 
c.a., van 13 November 1935, waarbij wegens 
dal ing van het leerli ngenaantal aan de open
bare lagere school te W ij k, in die gemeente, 
is besloten met ingang van 1 J anuari 1936. 

I. een der betrekk ingen van onderwijzeres 
op te heffen ; 

Il. eervol ontslag te ve rl eenen ui t d ie be
trekking aan A fke J acoba Schmidt; 

Overwegende, dat de raad der gemeente Wijk 
c.a. dit besluit heeft genomen op voorstel van 
een zijner leden en niet ove reenkomstig a r
tikel 38, eerste lid , onder b, der Lager-Onder
wijswet 1920 op voordracht van burgemeeste r 
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en wethouders of van den inspecteur van het 
lager onderwijs ; 

Overwegende, dat dit besluit mitsdien met 
evengemelde wetsbepaling in strijd is; 

Gelet op artikel 185 , der Gemeentewet en 
op artikel 38, eerste lid, onder b, der Lager
ondenvijswet 1920; 

Den Raad van State gehoord, advies van 7 
Januari 1936, n°. 37; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 11 J anuari 1936, n°. 
287 I, afdeeling Lager Onderwijs, en van 15 
Januari 1936, n°. 764, afdeeling Binnen
la ndsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Wijk c.a. , van 13 ovember 1935, 
t,e vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 18den J anuari 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 
De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i 1 d e. 
( Vitgeg. 4 Februa,·i 1936.) 

s. 2380. 

11 Febmari 1936. BESLUIT tot goedkeuring, 
met vernietiging van het desbetreffend 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid,
holland van 24 October/5 November 1934, 
G. S . n°. 47, 3e afdeeling, van het besluit 
van den raad der gemeente Gouda van 19 
Januari 1934, tot invoering van eene kor
ting op de aan oud-wethouders der ge
meente Gouda toegekende c.q. toe te 
kennen pensioenen. 

Wij WILHEUITNA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Gouda tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland van 24 Oc
tober/5 November 1934, G. S. n°. 47, 3• Af
deeling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit dier gemeente van 19 Januari 
1934, tot invoering van eene korting op de aan 
oud-wethouders der gemeente Gouda toege
kende c.q. toe te kennen pensioenen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
13 Februari 1935, n°. 91, 17 April 1935, n°. 
81/91 /52, en 28 Augustus 1935, n°. 81/91 /97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche ' Zaken van 5 Februari 1936, 
no. 29824, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Gouda in zijne vergade
ring van 19 Januari 1934 heeft besloten, be
houdens goedkeuring van Ged. Staten, met 
ingang van 1 Maart 1934 op de aan oud-wet
houders dier gemeente toegekende c.q. toe te 
kennen pensioenen ingevolge de verordening, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 29 Augustue 
1927, gemeenteblad n°. 483, juncto het raads-
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besluit van 19 December 1919, gemeenteblad 
n°. 379, eene korting toe te passen van 5 pct. 
's jaars; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij hun 
bovenvermeld besluit aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat - aannemende, dat het uit een wettelijk 
oogpunt mogelijk is op de aan oud-wethouders 
toegekende pensioenen eene korting toe te 
passen - dit dan echter alleen in geval van 
noodzakelijkheid toelaatbaar zou kunnen wor
den geacht ; dat in het onderwer.Pelijke geval 
van deze noodzakelijkheid niet 1s gebleken; 
dat het vorenstaande evenzeer geldt ten aan
zien van de vermindering, welke de pensioenen 
die te zijner tijd zullen worden toegekend aan 
de oud-wethouders, die thans nog niet in de 
termen voor pensioen vallen, krachtens dit be
sluit zullen ondergaan ; 

dat van dit besluit de raad van Gouda bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar 's raads meening de door Ged. Staten 
bedoelde noodzakelijkheid vaststaat, nu ten 
gevolge van de financieele omstandigheden alle 
uitgaven moeten worden verminderd; dat het 
niet aangaat bij de herhaaldelijk toegepaste 
verlaging van salarissen en loonen de pensioenen 
der wethouders ongerept te laten ; 

0. dat eene korting van 5 pct. 's jaars op de 
aan de oud-wethouders der gemeente Gouda 
toegekende c.q. toe te kennen pensioenen inge
volge de verordening, vastgesteld bij raadsbe
sluit van 29 Augustus 1927, gemeenteblad 
n°. 483, juncto het raadsbesluit van 19 December 
1919, gemeent.eblad n°. 379, met het oog op de 
daling van den levensstandaard niet onredelijk 
moet worden geacht ; 

dat op dezen grond de invoering van de kor
ting reeds gerechtvaardigd is ; 

dat in deze omstandigheden de invoering 
van de korting niet afhankelijk dient te worden 
gesteld van den financieelen toestand der ge
meente; 

dat derhalve Ged. Staten ten onrechte aan 
het raadsbesluit de goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland van 24 Oc
tober/5 November 1934, G. S. n°. 47, 3• af
deeling, aan het besluit van den raad der ge
meente Gouda van 19 Januari 1934 tot invoe
ring van eene korting op de aan oud-wethouders 
der gemeente Gouda toegekende c.q. toe te 
kennen pensioenen alsnog goedkeuring te ver
leenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk met het begeleidend rapport van On
zen genoemden Ministe1·, in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van Stat.e, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

I gls, den llden Februari 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W i 1 de. 

(Vit geg. 3 Maart 1936.) 
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0 • 29824. 

Blr ENLAl\TDSCH BESTUUR. 

Beroep raad der gemeente Gouda. 

's-Gravenhage, 5 Febr. 1936. 
Aan de Koningin. 

Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 
hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijne 
handen gesteld advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
13 Februari 1935, n°. 91, betreffende het beroep, 
ingesteld door den raad der gemeente Gouda 
tegen het besluit van Ged. Staten van Zuidhol
land van 24 October /5 November 1934 G. S. 
n°. 47, 3• afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 19 Januari 1934 tot invoering van eene 
korting op de aan oud-wethouders der ge
meente Gouda toegekende c.q. toe te kennen 
pensioenen. 

Blijkens dit advies neemt de Afdeeling voor 
de GeschiUen van Bestuur het standpunt in, 
dat het in het algemeen, buiten geval van 
uiterste noodzaak, niet aangaat tot korting op 
reeds verleende pensioenen over te gaan. Zij 
is van oordeel, dat, al moge de financieele toe
stand der gemeente Gouda een zuinig en om
zichtig beleid vorderen, deze toestand toch niet 
zoo zorgwekkend is, dat zoodanige noodzaak 
ten aanzien van deze gemeente geacht zou 
moeten worden aanwezig te zijn. 

De Afdeeling meent ten slotte, dat het be
toog van den raad van Gouda, dat het niet zou 
aangaan, bij de herhaaldelijk toegepaste ver
laging van salarissen en loonen de pensioenen 
der wethouders ongerept te laten, niet opgaat, 
aangezien een toegekend pensioen, dat, naar 
hare meening, als een deel der belooning voor 
de in het verleden ten volle gepresteerde dien
sten moet worden beschouwd, met het salaris 
van een ambtenaar, wiens dienstverband nog 
bestaat, niet kan worden vergeleken. 

De Afdeeling is op deze gronden van oor
deel, dat Ged. Staten terecht aan het raadsbe
sluit hunne goedkeuring hebben -onthouden . 

Aangezien ik dit standpunt niet juist acht, 
ben ik krachtens de algemeene machtiging van 
Uwe Majesteit van 29 Maart 1926, n° . 20, bij 
schrijven van 4 April 1935, n°. 5664, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, met de Afdeeling ter
zake in nader overleg getreden. I n dit schrijven 
deelde ik mede, dat het door de Afdeeling in
genomen standpunt, betreffende het ·wezen va.n 
een pensioen, hetwelk vroeger werd ingenomen , 
sedert lang heeft plaats gemaakt voor de ziens
wijze van de Staatscommissie-De Meester, dat 
in het pensioen het resultaat moet worden ge
zien van samenwerkin~ van publiek gezag en 
ambtenaar om dezen brj ouderdom en invalidi
teit een voldoende levensonderhoud te verze
keren. In verband hiermede - zoo schreef ik 
aan de Afdeeling - kan de hier bedoelde over
weging in de voorgedragen uitspraak, naar 
mijne meening niet worden gehandhaafd. 

In haar nader advies van 17 April 1935, 
n°. 81/91/52, gericht tot Uwe Majesteit, en 
weder rechtstreek in mijne handen gesteld, 
deelt de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur mede, dat zij, op grond van het door mij 
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aangevoerde, termen vindt Uwer Majesteit 
een gewijzigd ontwerp-besluit eerbiedig ter 
bekrachtiging aan te bieden. 

Blijkens dit ontwerp-besluit blijft de Afdee
ling haar standpunt, neergelegd in haar advies 
va.n 13 Februari 1935, n°. 91, innemen. AUeen 
overweegt zij niet langer, dat een toegekend 
pensioen als een deel der belooning voor in het 
verleden ten voUe gepresteerde diensten moet 
worden beschouwd. 

Aangezien ik mij met den inhoud van het 
gewijzigde ontwerp-besluit niet kon vereenigen 
ben ik, bij schrijven van 15 Augustus 1935 
n°. 12633, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
nogmaals met de Afdeeling ter zake in nader 
overleg getreden. In dit schrijven deelde ik 
mede, dat de Regeering van meening is, dat 
pensioenen, evenals de jaarwedden niet ont
trokken zijn aan de schommelingen in het 
levenspeil en dat zulks onder meer bleek uit 
het feit, dat aanvankelijk in het wetsontwerp 
tot verlaging van openbare uitgaven een voor
stel tot pensioensvermindering was opge
nomen ; dat deze zienswijze ook ligt in het 
ontwerp van wet, hetwelk bij de Staten-Gene
raal toentertijd aanhangig was, tot wijziging 
en aanvulling van de Pensioenwet 1922, S. 240, 
van de Wet van 28 Mei 1925, S. 216, van de 
gemeentewet, van 'de provinciale wet, van de 
Wet van 30 Juni 1923, S. 307 en van de Wet 
van 17 Juli 1923, S. 364, (Gedrukte Stukken 
Tweede Kamer, zitting 1934/1935, no. 423), 
alsmede in het wetsontwerp tot wijziging van 
de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925, S. 294, (Gedrukte Stukken Tweede Kamer, 
zitting 1934/1935, n° . 225). I n het in de tweede 
plaats genoemd wetsontwerp - zoo schreef 
ik aan de Afdeeling - wordt in artikel 10 voor
geschreven verlaging van wethouderspensioenen 
met 10 pct., wanneer de salarissen der wet
houders vergeleken met die op het tijdstip van 
pensionneering 10 pct. of meer zijn gedaald, 
terwijl voor de zittende wethouders verlaging 
van de pensioensuitzichten in verband met de 
tijdsom tandigheden mogelijk wordt gemaakt 
zonder eenige beperking. 

Naar mijn oordeel - zoo schreef ik voorts 
aan de Afdeeling - is een verlaging van 5 pct. 
zooals deze door den raad van Gouda voor de 
wethouderspensioenen is bepaald, gezien de 
daling van den levensstandaard, niet onredelijk . 

In verband hiermede verzocht ik de Af
deeling het onderwerpelijke beroep van den 
raad van Gouda in nadere overweging te nemen. 

In haar nader advies van 28 Augustus 1935, 
n°. 81/91 /97, gericht tot Uwe Majesteit, doch 
wederom rechtstreeks in mijne handen gesteld, 
deelt de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur mede, dat gezette overweging vau het 
door mij in laatstgenoemd schrijven aange
voerde haar geen aanleiding heeft gegeven aan 
Uwe Majesteit een ontwerp-besluit tot ver
nietiging van het bestreden besluit van Ged. 
Staten ter bekrachtiging aan te bieden en dit 
te minder, omdat de Staten-Generaal in deze 
nog geen uitspraak hadden gedaan ten gunste 
van het door mij ingenomen standpunt. 

Zij is intusschen wel bereid de principieele 
motiveering, waarmede ik mij niet kan ver
eenigen, door een andere overweging te ver
vangen. 

In verband met het vorenstaande geeft de 
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Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur Uwer 
Majesteit eerbiedig in overweging het ontwerp
beslujt, zooals dit bij haar laatstgenoemd ad-
vies is gevoegd, te bekrachtigen. ' 

Dit ontwerp-besluit luidt aldus: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Gouda tegen het be-
1 uit van Gedeputeerde Staten van Zuidhol

land van 24 October/5 November 1934, G. S . 
n°. 47, 3e Afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 19 J anuari 1934, tot invoering van eene 
korting op de aan oud-wethouders der ge
meente Gouda toe te kennen of toegekende 
pensioenen; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 13 F ebruari 1935, n°. 91, 17 April 1935, 
n°. 81/91/52, en 28 Augustus 1935, n°. 81/ 
91/97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlaudsche Zaken van 

Overwegende, dat de raad van Gouda in 
zijne vergadering van 19 Januari 1934 heeft 
besloten, behoudens goedkeuring van Gedepu
teerde Staten, met ingang van 1 Maart 1934 
op de aan oud-wethouders dier gemeente toe
gekende c.q. toe te kennen pensioenen inge
volge de verordening, vastgesteld bij raads
besluit van 29 Augustus 1927, gemeenteblad 
n°. 483, juncto het raadsbesluit van 19 De
cember 1919, gemeenteblad n°. 379, eene kor
ting toe te passen van 5 pct. 's jaars; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij hun bovenvermeld besluit aan di t raads
beslui t hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat - aannemende, dat het 
uit een wettelijk oogpunt mogelijk is op de 
aan oud-wethouders toegekende pen ioenen 
eene kort ing toe te passen - di t dan ech ter 
alleen in geval van noodzakelijkhe id toelaat
baar zou kunnen worden geacht; dat in het 
onderwerpelijke geval van deze noodzakelijk
heid niet is gebleken; dat het vorenstaande 
evenzeer geldt ten aanz ien van de venninde
ri ng, welke de pens ioenen, die te zijner tijd 
zull en worden toegekend aan de oud-wethou
ders, die thans nog niet in de termen voor 
pensioen vallen, krachtens dit bes lui t zullen 
ondergaan; .. 

dat van dit besluit de raad van Gouda b11 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar 's raads meening de door Gedeputeerde 
Staten bedoelde noodza kelij khe id vaststaat, nu 
ten gevolge van de f inancieele omstandighe
den alle uitgaven moeten worden verminderd; 
dat het niet aangaat bij de herh aaldelijk toe
gepaste verlaging van salar issen en loonen de 
pensîoenen der wethouders ongerept te I aten ; 

0. dat, in het midden gelaten of verleende 
pensioenen , als de onderwerpelijke, in het al
gemeen onaangetast behooren te blijven, dan 
wel of zij, wanneer de toestand der gemeente
financiën zulks mocht eischen , in verband met 
de daling van den levensstandaard, voor in
korting in aanmerking zouden kunnen komen, 
met Ged. Staten moet worden aangenomen, 
dat de financieele omstandigheden der gemeente 
Gouda niet zoodanig zijn, dat de onderwerpe
lijke korting gerechtvaardigd zou zijn ; 
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dat Geel. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 

Nadere overweging van het advies van de 
Afdeeling voor de Geschillen va n Bestuur heeft 
mij er niet toe kunnen leiden mijn standpunt 
te wijzigen . 

Blijkens de overwegingen van het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit is de Afdeeling 
van oordeel, dat de financieele omstandigheden 
der gemeente Gouda niet zoodanig zijn, dat de 
onderwerpelijke korting gerechtvaardigd zou 
zijn. 

Ik kan deze opvatting niet deelen . Indien 
een korting op de aan oud-wethouders toege
kende c.q. toe t e kennen pensioenen, met het 
oog op de verlaging van den levensstandaard 
gemotiveerd is, hetgeen naar mijne meening in 
casu ongetwijfeld het geval is, dan behoort 
m.i. aan den gemeenteraad t e worden overge
laten te beoordeelen, of tot korting zal worden 
overgegaan. Dit standpunt brengt mede, dat 
het raadsbesluit niet meer in verband met de 
financieele omstandigheden der gemeente be
hoort t e worden beschouwd. 

Op grond van het vorenstaande acht ik het 
beroep van den raad der gemeente Gouda tegen 
het besluit van Geel . Staten van Zuidholland 
van 24 October /5 November 1934 G. S. n°. 47, 
3• afdeeling, gegrond en veroorloof ik mij Uwer 
Majesteit eerbiedig een ontwerp-besluit ter be
krachtiging aan te bieden, strekkende om, met 
vernietiging van het besluit van Ged. Staten, 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Gouda van 19 J anuari 1934 alsnog goedkeuring 
te verleen en. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 de. 

s. 2381. 

11 F ebruari 1936. BESLUIT tot goedkeuring, 
met vernietiging van het desbetreffend be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
holland van 17/26 October 1934, G. S. n° . 
45 , 3e afdeeling, van het besluit van den 
raad der gemeente Schoonhoven van 24 
October 1933, tot toepassing van eene tij
delijke korting op de pensioenen van de 
oud-wethouders. 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wetho uders namens den raad 
der gemeente Schoonhoven tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van 17/26 October 1934, G. S. n°. 45, 3e af
deeling, waarbij goedkeur ing is onthouden 
aan het raadsbesluit dier gemeente van 24 
October 1933 tot toepassing van eene tijdelijke 
korting op de pensioenen van de oud-wet
houders· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv iezen 
van 6 F ebruari 1935, n° . 81, 17 April 1935, 
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n°. 81/91/62, en 28 Augustus 1935, n°. 81/91/ 
97· 

Óp de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Februari 1936, 
n°. 29825, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad van Schoonhoven 
in zijne vergadering van 24 October 1933 heeft 
besloten op de pensioenen van de oud-wethou
ders gedurende twee jaren, ingaande 1 Ja
nuari 1934 eene tijdelijke korting toe te passen 
van 5 pct. 's jaars, uit overweging, dat aan 
de oud-wethouders, de heeren H. A. Schreuder 
en G. J. Niekerk, ingevolge de raadsbesluiten 
van 11 October 1920/6 Maart 1933, goedge
keurd door Gedeputeerde Staten dd. 11 April 
1933, n°. 95, een pensioen is toegekend van 
f 600 per jaar; dat indertijd is besloten om 
ingaande 1 J anuari 1933 eene tijdel ijke kor
ting, gedurende 3 jaren, in te voeren op de 
wedden van het gemeente personeel ; dat het 
billijk is op de pensioenen van de oud-wet
houders eenzelfde korting toe te passen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij hun bovenvermeld besluit aan dit raadsbe
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat slechts de wensch om ten 
opzichte van de oud-wethouders dezelfde ge
dragslijn te vo lgen, als ten opzichte van het 
thans in dienst zijnde gemeentepersoneel wordt 
gevolgd, tot het nemen van het besluit heeft 
geleid ; dat - aannemende, dat het uit een 
wettelijk oogpunt mogelijk is op de aan oud
wethouders toegekende pensioenen eene kor
ting toe te passen - dit dan echter alleen in 
geval van noodzakelijkheid toelaatbaar zou 
kunnen worden geacht; 

dat in het onderwerpelijke geval van deze 
noodzakelijkheid niet is gebleken; 

dat van dit besluit de raad van Schoonhoven 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de voormelde salariskorting heeft plaats 
gehad in verband met den zeer zorgwekken
den toestand der gemeentefinanciën; dat de 
uitgaven steeds toenemen, terwijl de inkomsten 
zich in dalende lijn bewegen; dat de raad 
het daarom noodzakelijk acht, dat de uitga
ven, ook al hebben deze betrekkelijk geringe 
geldelijke beteekenis, zooveel mogel ijk moeten 
worden beperkt; dat voorts de raad zijne op
vatting h andhaaft, dat de billijkheid ten op
zichte van het gemeentepersoneel en de conse
quentie medebrengen, dat ook op de pen
sioenen van de oud-wethouders eene gelijke 
korting moet worden toegepast; 

0. dat eene t ijdelijke korting van 5 pct. 
's jaars gedurende twee jaren, ingaanáe 1 Ja
nuari 1934 op de aan de oud-wethouders der 
gemeente Schoonhoven toegekende pensioenen 
ingevolge de raadsbesluiten dd. 11 October 
1920/6 Maart 1933, goedgekeurd door Gede
puteerde Staten dd. 11 April 1933 n°. 95, 
met het oog op de daling van den levens
standaard niet onredelijk moet worden ge
acht; 

dat op dezen grond de invoering van de 
korting reeds gerechtvaardigd is; 

dat in deze omstandigheden de invoering 
van de korting niet afhankelijk dient te wor
den gesteld van den financieelen toestand der 
gemeente; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten ten on
rechte aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden; 
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Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
17/26 October 1934 G. S. n°. 45, 3e afdeeling, 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Schoonhoven van 24 October 1933 tot toepas
sing van eene tijdelijke korting op de pen
sioenen van de oud-wethouders der gemeente 
Schoonhov en alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk met het begeleidend rapport van Onzen 
genoemden Minister, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Igls, den llden Februari 1936. 
WILHELMINA. 

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

(Uitg eg. 3 Maart 1936.) 

N°. 29825. 

BINNENLANDSCH BESTUUR. 

Beroep raad der gemeente 
Schoonhoven. 

's-Gravenhage, 5 Februari 1936. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijne 
handen gesteld advies van den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 6 Februari 1935, n°. 81, betreffende 

· het beroep ingesteld door burgemeester en 
wethouders namens den raad der gemeente 
Schoonhoven tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Z uidholland van 17/26 Oc
tober 1934, G. S. n°. 45, 3e a fdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit dier gemeente van 24 October 1933 tot 
toepassing van eene tijdel ijke korting van 5 
pct. 's jaars op de pensioenen van de oud
wethouders. 

Blijkens di t advies neemt de Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur het standpunt in, 
dat het in het a lgemeen, buiten geval van 
uiterste noodzaak, niet aangaat tot korting 
op reeds verleende pensioenen over te gaan. 
Zij is van oordeel , dat, al moge de financieele 
toestand der gemeente Schoonhoven een zui
nig en omzichtig beleid vorderen, deze toe
stand toch niet zoo zorgwekkend is, dat zoo
danige noodzaak ten aanz ien van deze ge
meente geacht zou moeten worden aanwezig 
te zijn. 

De Afdeel ing meent ten slotte, dat het be
toog van den raad van Schoonhoven, dat de 
billijkheid tegenover de gemeenteambtenaren 
zou medebrengen, dat niet slechts op hunne 
bezoldiging, doch mede op de pensioenen van 
de oud-wethouders de bedoelde korting wordt 
toegepast niet opgaat, aangezien een toege
kend pensioen, dat, naar hare meening, als 
een deel der belooning voor de in het ver
l eden ten volle gepresteerde diensten moet 
worden beschouwd, met het sa la1·is van een 
ambtenaar, wiens dienstverband 1nog bestaat, 
niet kan worden vergeleken . 
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De Afdeeling is op deze gronden van oor
deel , dat Gedeputeerde Staten terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden. 

Aangezien ik dit standpunt niet juist acht, 
ben ik krachtens de al gemeene machtiging van 
Uwe Ma jeste it van 29 Maart 1926, n°. 20, bij 
schrijven van 4 April 1935, n°. 5664, Afdee
lirig Binnenlandsch Bestuur, met de Afdee
l ing terzake in nader overleg getreden. In dit 
schr ijven deelde ik mede, dat het door de 
Afdeeling ingenomen standpunt, betreffende 
het wezen van een pensioen, hetwelk vroeger 
werd ingenomen, sedert lang heeft plaats ge
maakt voor de zienswijze van de Staatscom
miss ie-De Meester, dat in het pensioen het 
resultaat moet worden gezien van samenwer
king van publiek gezag en ambtenaa r om bij 
ouderdom en invaliditeit een voldoende levens
onderhoud te verzekeren. In verband hier
mede - zoo schreef ik aan de Afdeeling -
kan de hier bedoelde overweging in de voor
gedragen uitspraak, naar mijne meen ing niet 
worden gehandhaafd . 

In haar nader advies van 17 April 1935, 
n°. 81/91/52, gericht tot Uwe M ajeste it, en 
weder rechtstreeks in mijne handen gesteld, 
deelt de Afdeeling voor de Geschi llen van 
Bestuur mede, dat zij , op grond van' het door 
mij aangevoerde, termen vind~ Uwer M a jesteit 
een gewijzigd ontwerp-besluit eerbiedig ter be
krachtig ing aan te bieden. 

Blijken dit ontwerp-beslui t blijft de Afdee
ling haar standpunt, neergelegd in haar ad
vies van 6 Februari 1935, n° . 81, innemen. 
Alleen overweegt zij niet langer, dat een toe
gekend pensioen als een deel der belooning 
voor in het verleden ten volle gepresteerde 
diensten moet worden beschouwd. 

A angezien ik mij met den inhoud van het 
gewijzigde ontwerp-besluit niet kon vereenigen 
ben ik, bij schrij ven van 15 Augustus 1935, 
n°. 12633, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
nogmaals met de Afdeeling ter zake in nader 
overleg getreden. In dit schrijven deelde ik 
mede, dat de R egeering van meening is, dat 
pensioenen, evenals de jaanvedden n iet ont
trokken zijn aan de schommelingen in het 
levenspeil en dat zulks onder meer bleek ui t 
het feit, dat aanvankelijk in het wetsontwerp 
tot verl aging van openbare uitgaven een voor
stel tot pensioensvermindering was opgeno
men; dat deze zienswijze ook ligt in het ont
werp van wet, hetwelk bij de Staten-Generaal 
toentertijd aanhangig was, tot wijziging en 
aanvulling van de P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), van de Wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n° . 216) , van de gemeentewet, van 
de provincia le wet, van de Wet van 30 Juni 
1923 (Staatsblad n°. 307) en van de Wet van 
17 Juli 1923 (Staa,tsb la,d n°. 364), (Ge drukte 
Stukken Tweede Kamer, zitting 1934/1935, n° . 
423), alsmede in het wetsontwerp tot wijziging 
van de P ensioenwet voor de Spoorwegambte
naren 1925 (Staatsblad n°. 294) , (Gedrukte 
Stukken Tweede K amer, zitting 1934/1935, n°. 
255). In het in de tweede plaats genoemd wets
ontwerp - zoo schreef ik aan de Afdeeling 
- wordt ió artikel 10 voorgeschreven verla
ging van wethouderspensioenen roet 10 pct. 
wanneer de salarissen der wethouders verge
leken met die op het tijdstip van pensionnee-
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1·ing 10 pct. of meer zijn gedaald, terwijl voor 
de zittende wethouders verlaging van de pen
sioensuitzichten in verband met de tijdsom
standigheden mogelijk wordt gemaakt zonder' 
eenige beperking. 

aar mijn oordeel - zoo schreef ik voorts 
aan de Afdeeling - is een verlaging van & 
pct., zooals deze door den raa d van Schoon
hoven voor de wethouderspensioenen is be
paald, gezien de daling van den levensstand
aard, niet onredel ijk. 

In verband hiermede verzocht ik de Afdee
ling het onderwerpel ij ke beroep van den raad 
van Schoonhoven in nadere overweging te 
nemen. 

In haar nader a dvies van 28 Augustus 1935, 
n°. 81/91/97, ger icht tot Uwe Ma jeste it, doch 
wederom rechtstreeks in mijne handen gesteld, 
deelt de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur mede, dat gezette overweging van het 
door mij in laatstgenoemd schrijven aange
voerde haar geen aanleiding heeft gegeven 
aan Uwe M a jesteit een ontwerp-bes! uit tot ver
nietiging van het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten ter bekrachtig ing aan te 
bieden en dit te minder, omdat de Staten
Generaal in deze nog geen uitspraak hadden 
gedaan ten gunste van het door mij ingenomen 
standpunt. 

Zij is intusschen wel bereid de principieele 
motiveering, waarmede ik mij niet kan ver
eenigen, door een a ndere overweging te ver
vangen. 

In verband met het vorenstaande geeft de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
Uwer Majeste it eerbiedig in overweging het 
ontwerp-bes! uit, zooals dit bij haar laatstge
noemd adv ies is gevoegd, te bekrachtigen. 

Dit ontwerp-besluit luidt a ldus: 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Schoonhoven tegen het beslui t 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
17/26 October 1934 G. S. n°. 15 , 3e afdee ling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 

-rnadsbesluit van die gemeente van 24 October 
1933 tot toepassing van eene t ijdelijke korting 
op de pensioenen der oud-wethouders ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, adviezen van 
6 Februari 1935, n° . 81 , 17 April 1935, n° . 
81/91/52, en 28 Augustus 1935 n°. 81/91/97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken van 

Overwegende, dat de raad van Schoonhoven 
in zijne vergadering van 24 October 1933 heeft 
besloten op de pensioenen van de oud-wet
houders gedurende twee ja ren ingaande 1 
J a nuari 19 34, eene t ijde lijke korting t.oe •te 
passen van 5 pct. 's jaars, uit overweging, dat 
aan de oud-wethouders, de heeren H. A _ 
Schreuder en G. J. Niekerk, ingevolge de 
raadsbesluiten van 11 October 1920/6 Maart 
1933, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
dd. 11 April 1933, n°. 95, een pensioen is 
toegekend van f 600 per jaar; dat indertijd 
is besloten om ingaande 1 Januari 1933 eene 
tijdel ijke korting, gedurende 3 jaren, in te 
voeren op de wedden van het gemeenteperso-

' nee!; dat het billijk is op de pensioenen van 
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-de oud-wethouders eenzelfde korting toe te 
passen ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland bij 
h un bovenvermeld be lu it aan d it raadsbes lui t 
h unne goedkeuring hebben onthouden, ui t 
overweging, dat slech ts de wensch om ten op
_zichte van de oud-wethouders deze lfde gedrags
lij n te volgen, a ls ten opzichte van het thans 
i n dienst zijnde gemeentepersoneel wordt ge
volgd , tot het nemen van het bes luit heeft 
geleid ; dat - aannemende, dat het u it een 
wettel ijk oogpunt mogelij k is op de aan oud
wethouders toegekende pens ioenen eene kor
t ing toe te passen - dit dan echter a ll een in 
geval van noodzakelij kheid toelaatbaar zou 
kunnen worden geacht; 

dat in het onderwerpelijke geval van deze 
noodzakelijkhe id niet is gebleken; 

dat van di t besluit de raad van Schoonhoven 
b ij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de voormelde salariskorting heeft plaats 
gehad in verband met den zeer zorgwekkenden 
toestand der gemeentefinanciën; dat de ui t
gaven steeds toenemen, terwijl de inkomsten 
.zich in da lende lij n bewegen; dat de raad het 
daarom noodzakel ijk acht, dat de uitgaven, 
ook a l h ebben deze betrekkelijk geringe gel
de lijke beteekenis, zooveel mogelijk moeten 
worden beperkt; dat voorts de raad zijne op
vatting handhaaft, dat de bi llij kheid ten op
-zich te van het gemeenteper oneel en de con
sequent ie medebrengen, dat ook op de pen
sioenen van de oud-wethouders eene gel ij ke 
korting moet worden toegepast; 

Overwegende, dat, in het midden gelaten 
,of verleende pensioenen, a ls de onderwerpe-
1ij ke, in het a lgemeen onaangetast behooren 
te bl ijven, dan wel of zij , wanneer de toestand 
-der gemeentefi nanc iën zu lks mocht eischen, 
in verband met de dal ing van den levens
standaard, voor inkorting in aanmerking zou
den kunnen komen, met Gedeputeerde Staten 
moet worden aangenomen, dat de f inancieele 
omstandigheden der gemeente Sc hoonhoven 
niet zoodanig zij n, dat de onderwerpel ij ke 
korti ng gerechtvaardigd zou zij n ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
aan het raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van B innenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van d it besluit. 
De Minist er van BinnenJ.andsche Zaken, 

Nadere overweging van het advies van de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
heeft mij er niet toe kunnen leiden mij n stand
punt te wijzigen. 

Blijkens de overwegingen van het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit is de Afdeeli ng 
van oordeel , dat de financieele omstandig
heden der gemeente Schoonhoven niet zooda
n ig zij n, dat de onderwerpelij ke korting ge
rechtvaard igd zou zij n. 

I k kan deze opvatting n iet deelen. I nd ien 
een korting op de aan oud-wethouders toege
kende c.q. toe te kennen pensioenen, met het 
oog op de verlaging van den levensstandaard 
gemotiveerd is, hetgeen naar mijne meening 
in casu ongetwij feld het geval is, dan behoort 
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m . i. aan den gemeenteraad te worden over.
gelaten te beoordeelen, of tot kor t ing za l wor
den overgegaan. D it standpunt brengt mede, 
dat het raadsbeslu it n iet meer in verband met 
de fin anciee le omstand igheden de r gemeente 
behoort te worden beschouwd. 

Op grond van h et vorenstaande acht ik het 
beroep van den raad der gemeente Sc hoonho
ven tegen het bes! ui t van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 17/26 October 1934, 
G. S. n° . 45, 3e afdeeling, gegrond en ver
oorloof ik m ij Uwer M a jesteit eerbied ig een 
ontwerp-besluit ter bekracht ig ing aan te bie
den, strekkende om, met ve rn ietig ing van het 
beslu it van Gedeputeerde Staten, aan het be
sluit van den raad der gemeente Schoonhoven 
van 24 October 1933 a lsnog goedkeuring te 
verleenen. 

De :Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

s. 2600. 

3 Februari 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den R aad der gemeente 
R otterdam van 31 October 1935, houdende 
vaststelling van een vero rdening op het 
venten. 

0escho,·st tot 31 Maart 1936. 

s. 2601. 

10 Maart 1936. BE SLUIT tot schorsing van 
het besluit van den R aad der gemeente 
Bussu,n van 11 Februari 1936, tot va t
stelli ng van een verordening, houdende 
tij delij k verbod van explo iteeren van 
11ieuwe winkelza ken. 

Geschorst tot 1 1l ugustus 1936. 

s. 2602. 

25 Maart 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schors ing van het beslui t van den 
raad der gemeente Rotterda,n van 31 Oc
tobcr 1935, strekkende tot vaststelling van 
een verordening op het venten . 

Verlengd tot 30 Juni 1936. 

s. 2640. 

22 M ei 1936. BE SLUIT tot gedeeltelijke ve r
n ietig ing van het bes luit van den raad der 
gemeente Rotterda,n van 31 October 1935, 
tot vaststelli ng van een vero rdening op 
het venten. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Onzen M inister van B innenlandsche Zaken 
van 27 Februari 1936, n°. 5192 J . A ., Direc
t ie van Handel en N ijverheid en van 18 
Maart 1936, n°. 5854, Afdeeli ng B innen
landsch Bestuur, tot gedeel telijke vern ietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Rotterda,n van 31 October 1935; 
Overwegende, dat door den Raad der gemeente 
Rotte1·ila11, in zij n vergadering van 31 October 
1935 is genomen een bes] uit, houdende va t
stell ing van een verordening op het venten ; 
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Overwegende, dat deze vordering niet enkel 
voorschriften inhoudt, welke op het eigenlijke 
ventersbedrijf betrekking hebben, doch dat 
daarin ook bepalingen voorkomen - met name 
in de artikelen 4, 5 en 9 - welke toepassing 
zullen vinden ten aanz ien van houders van 
winkels en andere bedrijven; 

Overwegende, dat immers door de zeer ruime 
omschrijving in artikel 9, onder a en b, van 
wat onder "venten" dient te worden verstaan, 
de verordening ook op vele houders van win
kels en andere bedrijven, alsmede op hun be
dienden van toepassing zal zijn, aangezien 
dezen zich veelal onder medevoering van de 
waren, waarin zij handel drijven, bij hun klan
ten vervoegen, teneinde hun aanstonds te kun
nen leveren, hetgeen zij noodig hebben; 

Overwegende, dat in verband hiermede de 
bepalingen van het tweede lid van artikel 4 
en van artikel 5 ten aanzien van de hierboven 
bedoelde personen een · ernstige belemmering 
van de bedrijfsvrijheid beteekenen, omdat, nu 
alle betrokkenen in het bezit van een ventve1·
gunning zullen moeten zijn, moeilijkheden 
kunnen worden ondervonden, zoowel bij het 
vestigen en het overdragen van een winkel
ne1·ing of ander bedrijf, a ls bij het aanstell en 
van personeel, zulks tengevolge van de be
perkingen, waaraan de uitgifte van ventver
gunningen is verbonden; 

Overwegende, dat bovenbedoelde omschrij
ving van het begrip "venten" ook tot onge
wenschte gevolgen zou kunnen leiden in ver
band met de slotzinsnede van het tweede Jid 
van artikel 7, waaruit volgt, dat bij overlijden 
van een in het bezit van een vergunning zijn
den houder van een winkelnering diens erfge
namen de zaak alleen op denzelfden voet zou
den kunnen voortzetten, indi en zij zelf in het 
bezit van een zoodanige vergunning zijn; 

Overwegende, dat door de in artike l 9, 
onder a, 1 °, 2°en 3° opgenomen uitzonderingen 
de omschrijving van het begrip "venten" 
slechts in geringe mate wordt beperkt; 

Overwegende, dat de regeling van het tweede 
Jid van artikel 4 ook niet kan worden geacht, 
in het belang van het ventersbedrij f zelve te 
zijn, voorzooverre hierbij geen rekening is ge
houden met de verschillende categorieën van 
venters in verband met de verschillende soor
ten waren, waarmede gevent wordt ; 

Overwegende, dat niet valt in te zien, waar
om het tot regeling van het ventersbedrijf 
noodzakelijk zou zijn, in deze regeling ook te 
betrekken houders van winkelner ingen of 
andere bedrijven; 

Overwegende, dat, nu zulks in de hierboven 
genoemde bepalingen van de onderhavige ver
ordening geschied is, een ongemotiveerde be
lemmering in het leven is geroepen ten aan
zien van de vrijhe id van bedrijfsuitoefening 
van de hier bedoelde personen; 

Overwegende, dat deze verordening op grond 
hiervan meer belangen aantast dan met het 
oog op een regeling van het venten noodig is 
en zij daarom, voor zoover betreft het be
paalde in het tweede lid van artikel 4, in 
artikel 5 en in arti kel 9 (voor wat de om
schrijving, onder a en b, van hetgeen onder 
,,venten" moet worden ver taan, aangaat), 
met het algemeen belang in strijd i te achten; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
L. & S. 1936. 

1936 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
April 1936, n°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van H andel , Nijverheid en Scheepvaart 
van 4 Mei 1936, n°. 17188 J. A ., Directie van 
Handel en ijverheid, en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 1936, 
n°. 12615, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A rtikel 4, tweede lid, artikel 5 en artikel 9 

(voor zoover betreU de omschrijving onder a 
en b van hetgeen onder "venten" wordt ver
staan) van genoemél besluit van den Raad der 
gemeente Rotterda1n te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart en Onze Minister van Binnen
land che Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten Mei 1936. 
WILHELM! A . 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 5 Juni 1936.) 

s. 2800. 

25 J anuari 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de bij Koninklijk besluit van 24 Juli 
1935 (Staatsblad n°. 428) bevolen schor
sing van een besluit van den raad van 
Arne/and, betreffende zomerhui jes. 

Verl engd tot 24 Juli 1936. 

s. 2801. 

3 April 1936. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van Krabb endijke betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 Nov ern ber 1936. 

s. 2802. 

20 M ei 1936. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van den raad van Arneland, be
treffende de woonplaats van den architect 
dier gemeente. 

Gescho,·st tot 1 Decernber 1936. 

s. 2840. 

31 Januari 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Alnielo 
betreffende bouwvergunning. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 16 December 1935, n°. 11193 M/P.B.R. 
afdeeling Volksgezondheid en van 23 Decem
ber 1935, n°. 29794, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, betreffende het besluit van den raad 
van Al·melo van 28 F ebruari 1935, waarbij 
aan H. J. Boom aldaar in beroep vergunning 
is geweigerd voor verbouwing van het perceel 
Grootestraat 97; 

16 
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0. dat artikel 6, tweede lid, van de Woning
wet de gronden vermeldt, wa.arop bouwver
gunning alleen mag ( en moet) worden geweigerd; 
waaruit volgt, dat vergunning moet worden 
verleend voor ieder plan, ten aanzien waarvan 
geen der vermelde gronden zich voordoet ; 

dat tegen het plan van H. J. Boom geen be
zwaar kan worden ontleend aan een of meer 
van de gronden, die in de wet zijn vermeld, 
met name ook niet voor wat betreft een, goed
gekeurde, rooilijn, die het t e verbouwen per
ceel "snijdt"; 

dat toch de voorgenomen verbouwing (ver
andering) van het perceel alleen hierin bestaat, 
dat een deel van den voorgevel en de toegangs
deur, zouden worden vervangen door een win
kelpui, met deur, en dat een vertrek, dat ge
bruikt wordt als winkel, zou worden vergroot 
door bij t re)tlring van een deel van de gang, 
hetwelk als zoodanig zou vervallen ; en dat een 
rooilijn , ingevolge artikel 2 van de wet, aan 
gedeeltelijke verandering van een huis niet in 
den · weg ~taat ; 

dat de vergunning derhalve - bij het ont
breken van een wettigen grond voor weigering 
- bad moeten worden verleend en in strijd 
met de wet is geweigerd ; 

Gelet op de Gemeentewet ; 
den R aad van State gehoord , advies van 

14 Januari 1936, n°. 50; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 22 J anuari 1936, n°. 466 M/P.B.R. 
Afdeeling Volksgezondheid en van 27 Januari 
1936, n°. 1506, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld besh.rit van den raad van 

Almelo te vernietigen wegens strijd met de wet. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de ui tvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 31sten J anuar i 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n ge n be r g. 

De Mi,iister van B innenlandsche Za ken, 
J. A. de W i 1 de. 

(Uitgeg . 18 F ebruari 1936.) 

S, 2841. 

2 M aart 19 36. BESLUIT tot vernietig ing van 
een beslu it van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland betreffende overschrijving van 
een vergunning krachtens de Drankwet 
1931 (Staatsblad n°. 476). 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsch Zaken 
van 9 December 1935, N °. 2196 IG, afdeeling 
Volksgezondheid, en van 16 December 1935, 
n°. 29297, afdeeling Binnenl andsch Bestuur, 
betreffende het beslui t van Gedeputeerde Sta
ten van Zuidholl and van 6/19 Augustus 1935, 
waarbij met vern ietiging van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Dordrecht is 
verkl aa1·d, dat "de volledige vergunning, 
staande ten name van de firma H. van K am
pen en Zoon te Dord1·echt en geldende voor 
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het perceel V oorstraat 41 , aldaar, met toepas
sing van artikel 76, vierde lid der Drankwet 
(Staatsblad 1931, N°. 476) als voll edige ver
gunning wordt overgeschreven op naam van 
H endrik Willem ter Brugge"; 

Overwegende, dat volgens artikel 76, vijfde 
lid, van genoemde wet vergunningen, als be
doeld in dit artikel - met uitzondering van 
die, welke staan ten name van een sociëteit -
welke krachtens dit artikel blijven voortbe
staan of worden overgeschreven, worden be
schouwd als vergunningen, welke zijn verleend 
na 1 Mei 1904; 

dat dit voorschrift betreft de werking onder 
meer van vergunningen, die met toepassing 
van het vierde lid van genoemd artikel 76 
worden overgeschreven, en dat van gelijkstel
ling, als bedoeld, uitteraard alleen sprake kan 
zijn ten aanzien van vergunningen in dezelfde 
gemeente; 

dat vergunningen, die te Dordrecht na 1 
Mei 1904 zijn verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein, in voor het publiek 
toegankelijke localiteiten, ieder slechts gelden 
als eene tapvergunning óf als eene slij tvergun
ning, zulks ingevolge artikel 70 onderschei
denlijk 3 van de wet; 

dat een en ander noopt tot de gevolgtrekking, 
dat bij overschrijving van een vergunning te 
Dordrecht moet blijken of zij als eene tapver
gunning of als eene slij tvergunning zal gel
den· 

d~t de onderwerpelijke overschrij ving van 
eene vergunning, als eene voll edige vergun
ning, mitsdien in strijd is met de wet; 

Gez ien de Provinciale wet; 
den Raad van State gehoord, a dvies van 21 

J anuari 1936, 11°. 25; 
Gelet op het na der rapport van Onze Minis

ters van Sociale Za ken en van Binnenlandsche 
Zaken van 3 Februari 1936, n°. 115 G, afdee
l ing Volksgezondheid, en van 24 F ebruari 
1936, n° . 4185, afdeeli ng Binnenlandsch Be
stuur · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslui t van Gedeputeerde Sta

ten van Zuidholl and te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
mèt de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936. 
, WILHELMINA. 

D e M inister van So ciale Zaken, 
M. S 1 i n ge n b e r g. 

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

( Uitgeg. 17 Maart 1936.) 

s. 2842. 

28 April 1936. BESLUIT tot vern ietiging 
van twee besluiten, onderscheidenl ijk van 
burgemee ter en wethouders en van den 
raad van A msterda,n, betreffende verbete
ring van woningen. 

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

Sociale Zaken en van Binnenl a ndsche Zaken 
van 3 Maart 1936, 11°. 1075 M/P. Alg., Afdee-
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ling Volk gezondheid, en van 11 Maart 1936, 
n°. 5983, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende het besluit van burgemee ter en 
wethouders van A mste1·da1n van 31 Augustus 
1934, tot het voor chrijven van verbeteringen 
bij de woningen in het perceel Laurierstraat 
71 al daar, en het bes! uit van den raad dier 
gemeente van 17 October daaraanvolgend, 
waarbij het door de e igenaren ingestelde be
roep tegen <le aanschrijving ongegrond is ver
klaard; 

Overwegende, dat nadat de raad van A m
sterdam de woningen in het perceel Laurier
straat 71 aldaar onbewoonbaar had verklaard 
en deze onbewoonbaarverklaring bij be luit 
van Gedeputeerde Staten van Noo,·d-Holland 
van 16 Maart 1932 is gehandhaafd, Wij bij 
besluit van 16 Augustus 1932 (Staatsblad n°. 
441) dit besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·d,.Holland hebben vernietigd wegens strijd 
met de wet uit overweging, dat de voorwaar
den die de wet stelt voor onbewoonbaarverkla
ring, niet zijn vervuld; 

dat daarmede vaststaat, dat zich hier een 
geval voordo t als bedoeld in artikel 18, lid 1, 
onder b, der Woningwet en bij gezegde wo
ningen, ofschoon niet voor bewoning onge
schikt, het aanbrengen van verbeteringen 
noodzakelijk is; dat vorenbedoelde aan chrij
ving van burgemeester en wethouders strekt 
tot het aanbrengen onder meer van de volgen
de verbeteringen: 

a. het vervangen van dl') bestaande trappen, 
voerende naar de tweede, derde en zolderver
dieping, door nieuwe, met een helling van 
50 graden en met schalmgaten in de vloeren 
van de tweede, derde en zolderverdieping en 
in verband daarmede het verplaatsen van de 
ti·ap, voerende naar de eerste verdieping en 
het voor zoover noodig verplaatsen en door 
brandvrij materiaal vervangen van de afschei
dingen van de trappen en portalen en het met 
een bepl eistering op steengaas bekleeden van 
den onderkant der trappen; 

b. het, voor zoover noodig, verplaatsen en 
van voorportalen, waterdoorspoeling en nieuwe 
luchtkokers voorzien van de privaten ( de voor
portalen tevéns dienende als voorportalen van 
de woningen) ; 

Overwegende, dat verbeteringen, waarvan 
het aanbrengen bij woningen ingevolge de Wo
ningwet van de eigenaren wordt ge"orderd, 
uiteraard - mede gelet op de strekkmg van 
artikel 18 dier wet - in een redelijke verhou
ding moeten staan eenerzijds tot de beteekenis 
van het gebrek, of van de gebreken waarin 
moet worden voorzien, anderzijds tot de grootte 
en de waarde van het betrokken perceel; 

dat de, krachtens artikel 23 juncto 18 van 
de wet voorgeschreven, vervanging van be
staande trappen door nieuwe, met bijkomende 
werken, een verbouwing vordert van zoodani
gen omvang, dat zij, mede gelet op de kosten, 
en op de waarde van het perceel , geacht moet 
worden te vallen buiten vorenbedoeld kader en 
mitsdien niet is een verbetering in den zin 
van de wet; 

dat de aanschrijving derhalve op dit punt 
niet gehandhaafd kan blijven; 

Gelet op de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 7 

April 1936, n°. 50; 

1936 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Sociale Zaken van 20 April 1936, n°. 
3245 M/P. Alg.; en van 23 April 1936, n°. 
11753, afdeeling Binnenland ch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van burgemeester en 

wethouders en van den raad van A 11isterdam 
wegens strij d met de wet te vernietigen voor 
zoover zij betreffen den eisch van het ver
vangen van bestaande trappen door nieuwe, 
en daartoe verband houdende werken. 

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

's-Gravenhage, den 28sten April 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 19 M ei 1936.) 

s. 3140. 

29 Februari 1936. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B . Kapitaaldienst . 

Geheele dien t . 

s. 3200. 

f 3,429,219 
ihil 

f 3,429,219 

11 Februari 1936. WET tot wijziging en ver
hooging van het vierde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3201. 

13 Ma.art 1936. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

Ti tel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3300. 

f 26,048,816 
ihil 

f 26,048,816 

29 Februari 1936. WET tot vaststelling van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Ti tel A. Gewone dienst 
Ti tel B. K apitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3301. 

17,752,165 
13,182,500 

f 30,934, 665 

29 Februari 1936. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van het Staats
bedrij f der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1936. 
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s. 3340. 

19 Maart 1936. WET tot vastsoolling van het 
zesde hoofdstuk (Deparooment van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

Tiool A. Gewone dienst . f 150,686,565 
Tiool B . Kapitaaldienst . Nihil 

Geheele dienst . f 150,686,5 65 

s. 3380. 

18 Maart 1936. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 dei· Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249), een bedrag uit
getrokken op de begrooting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene L andsdruk
kerij voor 1935 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het dienstjaar 
1936. 

s. 3400. 

29 Februari 1936. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk B der Rijksbeg1·00-
ting voor het dienstjaar 1936. 

Tiool A. Gewone dienst . f 58,806,832 
Tiool B. Kapitaaldienst . 61,156,034 

Geheele dienst . f 119,9 62,8 66 

s. 3401. 

23 April 1936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Werkloo heidssubsidiefonds voor 
het dienstj aar 1936. 

Titel A. Gewone dienst . 
Tiool B. K apitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3500. 

f 105,820,000 
22,800,000 

f 128,620,000 

27 Maart 1936. WET tot vaststelling van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstj aar 1936. 

Titel A. Gewone di enst. 
A. Departement f 1,352,649 
B. Militaire uitgaven 77,714,140 
C. Niet-mili taire uit-

gaven . . . . . 
D . Overige uitgaven, 

tot het hoofdstuk 
behoorende 

4,862,637 

116,000 
-----f 84,045,426 

Titel B . K apitaaldienst. 323,000 

Geheele di enst f 84,368,426 

s. 3501. 

27 Maart 1936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingsoolsel voor 
het dienstj aar 1936. 

Titel A . Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3502. 
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f 22,000 
Nihil. 

f 22,000 

27 Maart 1936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1936. 

s. 3503. 

27 M aart 1936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van ontvangsten en ui tgaven 
van het Defensiefonds voor het dienstjaar 
1936. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . K apitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3540. 

f 23,363,200 
19,793,200 

f 43,156,400 

19 Maa,·t 1936. WET tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

Titel A . Gewone dienst 
Tiool B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3541. 

f 50,345,650 
10,164,000 

f 60,509,650 

21 Maart 1936. WET tot vaststell ing van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Verkeersfonds voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst f 71 ,832,733 
Tiool B . K apitaaldienst 10,864,000 

Geheele dienst f 82,696,733 

s. 3542. 

21 M aart 1936. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsv isschers
havenbedrijf te JJ,nuiden voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3543. 

21 Maart 1936. WET, houdende vasttelling 
van de begrooting van de Staatsmijnen in 
L i,nburg voor het dienstjaar 1936. 

s. 3544. 

21 Maa,·t 1 936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1936. 

Titel A. Gewone dienst f 16,850,000 
Titel B . K apitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 16,850,000 
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s. 3590. 

27 April 1936. BESLUIT, houdende aanwij
zing van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te IJmuitkn voor het dienstjaar 
1935, hetwelk wordt toegevoegd aan het 
daarnevens aangegeven kred iet voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3600. 

12 Maart 1936. WET tot vaststelling van het 
tier.de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst f 12,353,940 
Ti tel B. Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 12,353,940 

s. 3700. 

21 Maart 1936. WET tot vaststelling van het 
elf.de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3800. 

7,730,447 
320,000 

8,050,447 

29 Februari 1936. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1936. 

Ti tel A. Gewone dienst . f 128,415,187 
Ti tel B. Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 128,415,187 

s. 3900. 

11 Februari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van N ederlandsch-Indië 
voor het dien.,tjaar 1935. 

s. 3901. 

11 Februari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling III A 
der begrooting van N etkrlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 3902. 

11 Feb1·uari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling . IV 
der begrooting van N ede1·landsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1935. 

1936 

s. 3903. 

11 Februari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- l ndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VI 
der begrooting van N etkrlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 3904. 

11 F ebruari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van drie beluiten van den Gouverneur
Generaal van Netkrlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van N etkrlandsch-lndii, 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 3905. 

11 F ebruari 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII A 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dien tjaar 1935. 

s. 3906. 

11 F ebrua:ri 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling IX 
der begrooting van N ed1Yrlandsch- l ndië 
voor het dien tjaar 1935. 

s. 3907. 

11 Maart 1936. WET, houdende vaststelling 
van het dertiende hoofdstuk der Rij ksbe
grooting voor het dienstjaar 1936. 

Titel A. Gewone dienst f 17,151,657 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil 

Geheele dienst f 17,151,65 7 

s. 3908. 

26 Maart 1936. WET, houdende w1J z1grng 
van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 3909. 

26 Maart 1936. WE'I', houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot vaststel
ling van het slot der rekening van uitga
ven en ontvangsten van N ederlandsch-lndië 
over het dienstjaar 1932. 

s. 3910. 

26 Maart 1936. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Cu,·açao over 
het dienstjaar 1933. 
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s. 3911. 

16 M~i 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling I der begrooting 
van N ederlandsch-Ind,,i,ë voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3912. 

15 Mei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling II der begrooting 
van N ederlandsch-l ndàë voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3913. 

15 Mei 1936. WET, houdende va tstelling 
van den post 2.6 van Hoofdstuk II van 
Afdeeling II der begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstj aar 1936 . 

s. 3914. 

15 M ei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling III der begrooting 
van N ederlandsch-I nd,i,ë voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3915. 

16 M ei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIA der begrooting 
van N ederlandsch-lnd,i,ë voor het dienst
jaar 1936 . 

s. 3916. 

15 M ei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIB der begrooting 
van N ederlandsch-buJië voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3917. 

15 Mei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling IIIC der begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3918. 

15 M ei 1936. WET houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelli ng van Afdeeling IV der begrooting 
van N ederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1936. 
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s. 3919. 

15 M ei 1936. WET, houdende vaststelling 
van de posten 4.3 en 4.4 van H oofdstuk II 
van Afdeel ing IV der begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1936. 

s. 3920. 

15 Mei 1936. WET houçlende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling V der begrooting 
van Nederlandsch- l ndië voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3921. 

15 M ei 1936. WET, houdende vaststelling 
van den post 5.4 van Hoofdstuk I van 
Afdeeling V der begrooting van Nede,·
landsch-lndië voor het dienstjaar f936 . 

s. 3922. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling V A der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3923. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VI der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3924. 

16 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-I ndië tot vast
stelling van Afdeeling· VIA der begroo
ting van N ederlandsch-l nà.ië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3925. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VI B der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3926. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII der begroo-

• ting van N ederlantlsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 
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s. 3927. 

·15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VII A der begroo
ting van N ede,·landsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

:S. 3928. 

-15 Mei 1936. WET; houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Gèneraal van N ederlanilsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII B der begroo
t ing van N ede,·landsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3929. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stell ing van Afdeeling VII C der, begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3930. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII D der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3931. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur, 
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII E der begroo
t ing van N ede,·landsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3932. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-indiii tot vast
stelling van Afdeeling VII F der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3933. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndi ë tot vast
stell ing van Afdeeling VII G der begroo
t ing van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3934. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VII H der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 
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s. 3935. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
d ienstjaar 1936. 

s. 3936. 

15 Mei 1936. WET, houdend!) goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII J der begroo
t ing van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3937. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VII K der begroo
ting van N ede,·landsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3938. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeur ing 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII der begroo
ting van N ederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3939. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII A der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3940. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nede,·landsch-l ntlJië tot vast
stelling van Afdeeling IX der begroo
ting van N ederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3941. 

15 Mei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvull ing van Afdeeling III 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voo,· het dienstjaar 1936. 

s. 3942. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling IV 
der begrooting van N ederlandsch-l ndië 
voor het dienstjaar 1936. 
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s. 3943. 

15 M ei 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlanthch-lndië tot wij
ziging en aanvulli ng van Afdeeling VI 
der begrooting van N ederlandsch- l ndië 
voor het dienstjaar 1936. 

s. 3944. 

15 M ei 1936. WET, houdende vaststelling 
van de Surinaarnsche begrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3945. 

15 M ei 1936. WET, houdende wijziging en 
verhooging van het dertierul,e hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. (Vaartuigendienst in Surinam e. ) 

s. 95. 

5 J uni 1936. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
6 J un i 1935 te Londen tu schen Nederland 
en Groot-Britannië en N oordrl erland ge
sloten verdrag in zake wederzijdsche vrij 
stelling van belastingen in bepaalde ge
vallen, met bijbeboorende nota's betreffen
de de toepassing van het verdrag. 

Wij WILHELl'vII A, enz. ; 
Gezien het op 6 J uni 1935 te L onden tus

schen Nederland en Groot- Britannië en Noord
! erland gesloten verdrag in zake wederzijdsche 
vrijstelling van belastingen in bepaalde ge
vallen, met bij behoorende nota's betreffende 
de toepass ing van het verdrag, van welk ver
drag een a fd ruk en van welke nota's een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn ge
voegd ; 

Gelet op artikel 1 van de Wet van 14 Juni 
1930 (Staatsblad n°. 244), houdende bepalin
gen tot voorkoming van dubbele belasting; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti 
ging van genoemd verdrag op 22 Mei 1936 te 
Londen zijn u itgewissel cl ; 

Overwegende medE>, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 6, op 22 Mei 1936 voor 
het Rijk in Europa is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 30sten Mei 
1936, Directie van het Protocol, n° . 17667; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag met bijbehoorende 

nota's en vertali ng te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Min isters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestu ur , zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoer ing 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den Juni 1936. 

WILHELM! A. 
De Minister van B uitenlanthche Zaken, 

D e Graeff. 
\ Uitgeg. 16 J uni 1936.) 
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Engelsche tekst. 

H er Majesty the Queen of the N etherl ands 
and Ris Ma jesty the King of Great B ritain, 
I reland and the British Domin ions beyond 
the Seas, Emperor of Indi a, being desirous of 
concluding a Convention for reciprocal exem p
tion from taxe in certa in cases, have appoi nt
ed to that end as their plenipotentia ir ies: 

H er Majesty the Queen of the Netherlands: 
J onkheer R . de Marees van Swinderen, 

Kni ght Grand Cross of the Order o f Orange
N assau, Commander of the Order o f the Ne
therlands Lion, Knight Grand Cross of the 
Royal Victorian Order, H er Envoy Extra
ordinary and Minister Plenipotentiary in Lon
don · 

His Majesty the King of Great Brita in, 
Ireland and the B ritish Dominions beyond the 
Seas, Emperor of Ind ia (here inafter referred 
to as His Majesty the King): 

For Great Britain a nd Northern Irnland: 
The Ri ght Honourable Sir John Allsebrook 

Simon, • G.C.S. I. , K.C.V.O. , O.B.E ., K.C., 
M.P ., Ris Principal Secretary of State for 
Foreign Af fairs; 

Who, having communicated to each other 
their full powers, found to be in d ue form, 
have agreed as follows: 

Art. 1. Ris M ajesty the King undertakes 
that the profits or gains to which thi s Article 
relates hall, so long as the exemptions spec i
fi ed in Article 2 hereof remain effective, be 
exempted from Income Tax (inclnding Sur
Tax) chargeable in the United Kingdom for 
the year of assessment commencing on the 
sixth day of April , nineteen hundred and 
thirty-one, and for every subsequent year of 
assessment, and that Ris Government in the 
United Kingdom will take the necessary ac
t ion under section seventeen of the Act of 
P arl iament of the United Kingdom known as 
the Finance Act, 1930, with a view to giving 
the force of law to the exemption aforesaid. 

The profits or ga ins to which this Article 
relates are any profi ts or gains arisi ng, whe
ther di rectly or indirectly, through an agency 
in the United Kingdom , to a person who is 
re ident in the Netherlands and is not resident 
in the United Kingdom, unless the profi ts or 
gains either-

a. ari e from the sale of goods from a stock 
in the United Kingdom; or 

b. accrue directly or indirectly through any 
branch or management in the United King
dom, or through an agency in the Un ited 
Kingdom where the agent has and habitually 
exercises a genera! author ity to negotiate and 
concl ude contracts. 

Art. 2. Her Majesty the Queen of the e
the r] ands unde rta kes that as from the sixth 
day of April, 1931, and .thereafter, so long as 
the exemption speci fied in Article 1 hereof 
remain effective-

a. the profits or gains to which this Ar
ticle relates shall be exempted from Income 
T ax and Munic ipal Fund 'l'ax (Inkomstenbe
lasting and Gemeentefond belasting); and 

b. any property which is owned or pos
sessed and employed in the etherlands by a 
person res ident in the United Kingdom and 
not res ident in the Netherl an els for the pur-
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pose of making profits or gains to which this 
Article relates shall , in so far as it is em-

• ployed for that purpose, be exempted from 
Property Tax and Defence Tax I (Vermogens
belasting and Verdedigingsbelasting I) ; 
and that Her Government will take the neces
sary action under the Iaw of the 14th June, 
1930 (Collection of Acts, N° . 244, 1930) with 
a view to giving the force of l aw to the exemp
tions aforesaid. 

H er Majesty the Queen of the Netherla nds 
further declares that, under the I aws of the 
N etherlands relating to Dividend and T an
t ieme Tax · (Dividend- en Tantièmebelasting) , 
tax is not ohargeable on dividends or other 
sums distributed on account of profits or gains 
to which this A rtiole relates by a body cor
porate which is res ident in the United King
dom, and underta kes that, so long as the 
exemption specified in Article 1 hereof re
mains effecti ve, the div idends a nd other sums 
aforesaid sh all continue to be exempt from 
tax under the l aws of the etherlands for the 
time be ing in force re lating to the sa id Divi
dend and Tantieme Tax. 

The profits or ga ins to whioh thi s Artiole 
rnlates are any profits or gains arising, whe
ther di rectl y or inclirectly, through an agency 
in the N etherl ands, toa person who is resident 
in the Unitecl Kingclom and is not resident in 
the Netherlands, unless the profi ts or gains 
e ither-

a. ari se from the sal e of goods from a stock 
in the Netherland ; or 

b. accrue directly or indirectly through any 
branoh or management in the N etherlands or 
through an agenoy in the N ethe rlancls where 
the agent bas and habitually exeroises a gene
ra! authority to negotiate and conol ude con
tracts. 

Art. 3. His M ajesty the King declares that 
under the Iaws in force in the United King
dom relating to Income T ax the purchasing 
o f goods or material in the United Kingdom, 
for sale or manufacture elsewhere than in the 
United Kingdom by a person who is res ident 
in the Netherlands and is not resident in the 
United K ingdom, does not involve l ia bili ty to 
United Ki ngdom Income T ax (inoluding Sur
Tax) on the part of that person notwithstan
ding th at the purchase is effectecl through a 
branch or management in the United King
dom or through such a n agency in the United 
Kingdom as is m entioned in the second para
graph of Article 1 hereof. 

H e r M a jesty the Queen of the ether! ands 
undertakes that as from the sixth day of April 
1931, and thereafter, so long as the position 
unde r the l aws in force in the United King
dom continues to be as deel ared in the preced
i ng paragraph of this Article, the p urchas ing 
of goods or material in the N ethe rl a nds for 
sale or manufacture elsewhere than in the 
N etherlands by a person who is res ident in 
the United Kingdom and is not resident in 
the Netherlands shall not involve li ab ility to 
the Netherland taxes mentioned in Articl e 2 
hereof on the part of that person, notwi th 
standing that the purchase is effected through 
a branch or m anagement in the ether lands 
or through such an agency in the Netherlands 
as is mentioned in the third paragraph of Ar-
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t icle 2 hereof, and the Government of H er 
Ma jesty the Queen of the Netherlands w ill 
take the necessary action under the l aw of 
the 14th J une, 1930 (Collection of A cts 0 

244, 1930), with a view to giving the force of 
law to the exemption aforesaid. 

Art. 4. The exemptions granted under the 
foregoing Artioles shall not extend to Income 
Tax chargeable in the Unit\<ld Kingdom under 
Schedule A of the Income Tax Acts or to 
Property Tax or D efence Tax I (Vermogens
belast ing of Verdedig ingsbelasting I) charge
able in the Netherla nds in re peet of immo
vable property in the N etherlands. 

Art. 5. For the purposes of this Conven
t ion the word ,,person" includes any body of 
persons, corporate er not corporate , and a 
body cor porate shall be regarded as resident 
in the United Kingdom if its business is ma
naged and controlled in the United Kingdom, 
and shall be regarded as resident in the Ne
therlands if its business is managed and con
trol led in the N etherlands. 

Art. 6. The present Convention shall be 
ratif ied and shall oome into force on the date 
of exchange of the instruments of ratification, 
which shall take pl ace in London as soon as 
poss ibl e. The Convention may be denounced 
by either High Contracting Party at any t ime 
by a notice in writing g iven through the di 
plomatie channel, and shali cease to operate 
six months after the date on which the not ice 
of denunciation is rece ived . 

In w itness whereof the aoove-named pleni
potentiairies have sig ned the present Conven
tion and affixed thereto their seals. 

Done at London, in duplicate, in the Eng
l ish and N etherl ands ]anguages, both texts 
being equally authentic, the 6th day of June, 
1935. 

( L .S. ) R. de Marees van Swinde ren. 
( L.S.) J ohn Simon. 

Gezantschap der N ederlanden . 
N°. 911. 

London 6th J une 1935. 
Sir, 

With 1·eference to the Convention signed 
this day, for reciprocal exemption [rom taxes 
in certa in cases, I have the honour to give 
the following assurances and explanations in 
regard to the application of that Convention in 
the N etherlands: 

a. For the purpose of the I aws in force in 
the N etherl ands, profits or gains accrui ng to 
a person, resident in the United Kingdom a nd 
not resident in the N etherl ands, from sales 
uncler contracts, entered into in the United 
K ingdom (that is to say, where the accep
tance of the offer is effected in the United 
Kingdom) of goods stocked in a warehouse in 
the N etherlands for conveni ence of del ivery 
and not for purposes of display are not l iable 
to the Netherl ands taxes mentioned in Article 
2 of the Convention, even though the offers 
of purchase have been obtained by an agent 
in the Netherl ands of the principal in the 
United Kingdom and transmitted by him to 
the principal for acceptance. 
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b. The word "agency" in the Convention 
connotes the rel ation of agent and principal 
and not that of servant and master. 

I have the honour to remain, with the 
highest consideration Sir, Your obedient Ser
vant, 

R. de Marees van Swinderen. 

The Right H onour,ible 
Sir John Simon, a.C.S. l. , K.C. V.O., M .P ., 

etc., etc., etc. 

N°. W. 42~0/375/29. 

Foreign Office, S.W. 1, 6th June, 1935. 

Sir, 
With reference to the Convention signed 

this day, for reciprocal exemption from taxes 
in certain cases, I have the honour to g ive 
you the following assurances and explanations 
in re gard to the appl ication of that Conven
tion in the United Kingdom 

a. Under the law in force in the Un ited 
Kingclom, profits or ga ins accruing to a per
·son, resident in the Netherlands and not res i
dent in the United Kingdom, from sales under 
contracts, entered into in the etherlands 
( that is to say, where the acceptance of the 
offer is effected in the etherlands) of goods 
stocked in a warehouse in the United King
dom for conveni ence of delivery and not for 
purposes of displ ay are not liable to United 
Kingdom income tax (including Sur-tax) even 
though the offers of purchase have been ob
tained by an agent in the United Kingdom of 
the etherlands principal and transmitted by 
"him to the principa! for acceptance. 

b. With reference to the meaning of the 
word "controlled" in connection with bodies 
corpora te in Article 5 of the Convention, this 
word does not include the control exercisable 
by virtue of a preponderance of voting power; 
the words " m anaged and controlled" in the 
Article are intended to be read as · a whole 
and connote the effective management, or 
what is sometimes called the real centre of . 
m anagement, of the business. The express ion 
"managed and controlled" in this connection 
is we!l understood in this ence in United 
Kingdom Income Tax law. 

c. The word "agency" in the Convention 
connotes the rel ation of agent and principal 
and not that of servant and master. 

I have the honour to be, with the highest 
consideration, Sir, Your obedient Servant, 

John Simon. 

J onkheer R. de 11'1arees van Swinderen, 
G. C. O. V., etc., etc., etc. 

V er ta I ing. 

H are M ajesteit de K oningin der Nederlan
•den en Zijne Majesteit de Koning van Groot
Britannië, Ierland en de overzeesche Britsche 
gebiedsdeelen, K eizer van I ndië, wensch ende 
een verdrag te slui ten tot wederzijdsche vrij 
stelling van belastingen in bepaalde gevall en, 
h ebben te dien e inde tot Hunne gevolmachti g
den benoemd: 
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H are M ajeste it de Koningin der ederlan
den : 

.J onkheer R. de Marees van Sw(nderen, • 
Ridder-Grootkr uis in de Orde van Oranje
N assau, Commandeur in de Orde van den 
N ederlandschen Leeuw, Ridder-Grootkrui s in 
de Victor ia Orde, Hoogst Derzelver Bui tenge
woon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
Londen; 

Zijne Majesteit de Koning van Groot-Britan
nië, I erland en de Britsche overzeesche ge
biedsdeelen, K e izer van Indië (hierna verder 
aangeduid als Zij ne Ma jeste it de Koning) : 

Voor Groot-Britann ië en Noord-I erland: 
The Right Honourable Sir John Allsebrook 

Simon, G.C.S.I., K.C.V.O. , O.B.E. , K.C. , 
M .P ., H oogst Deszelfs Eersten Staatssecretar is 
voor Bui tenlandsche Zaken ; 

Die, na elkander mededeeling te hebben ge
daan van hunne volmachten, welke in behoor
lijken vorm werden bevonden, het volgende 
zijn overeengekomen: 

Art. 1. Zijne M ajeste it de Koning ver
klaart, dat de voordeelen of winsten waarop 
di t artikel betrekking heeft , zoolang de vrij
stellingen vermeld in artikel 2 van dit ver
drag van kracht blijven, zullen zij n vrijgesteld 
van "Income Tax" (,,Sur-Tax" inbegrepen), 
verschuldigd in het Vereenigd Koninkrijk over 
het belastingjaar aanvangende op den 6den 
Apr il negentien honderd een en dertig, en 
over ieder volgend belastingjaar, en dat Zijne 
Regeering op grond van artikel zeventien van 
de Wet van het Vereenigd Koninkrijk, bekend 
a ls de "Finance Act, 1930" , het noodige zal 
verri chten ten e inde aan vorengenoemde vrij
stelling kracht van wet te geven. 

De voordeelen of winsten waarop dit artikel 
betrekking heeft, zijn a lle voordeelen of win
sten, d ie hetzij middellijk of onmiddellijk, door 
een vertegenwoordiging in het Vereen igd Ko
ninkrijk opkomen aan een persoon wonende of 
gevestigd in N ederland en niet wonende of 
gevestigd in het Vereenigd Koninkrijk, tenzij 
de voordeelen of winsten: 

a. of voortvloeien uit den verkoop van 
waren uit een in het Vereenigd Koninkrijk 
gehouden voorraad, 

b. of middellijk of onmiddellijk verworven 
worden door een bij kantoor of handelsinrich
ting in het Vereenigd Koninkrijk of door een 
vertegenwoordiging in h et Vereenigd Konink
rijk, indien de ver tegenwoordiger een a lge
meene machtiging heeft om te onderhandelen 
en contracten af te slui ten en deze dat recht 
gewoonlijk uitoefent. 

Art. 2. H are Majesteit de K oningin der 
N ederlanden verklaart, dat van den 6den 
April 1931 a f, en daarna zoola ng de vrijstel
ling vermeld in artikel 1 van dit verdrag van 
kracht blijft: 

a. de voordeelen of winsten waarop dit ar
tikel betrekking heeft, zull en zij n vrijgesteld 
van Inkomstenbelasting en Gemeente fondsbe
lasting ; 

b . all e vermogen, hetwelk toebehoort aan 
of in het bez it is van een persoon wonende of 
gevestigd in het Vereen igd Koninkrijk en niet 
wonende of gevestigd in N ederland, en door 
hem wordt aangewend met het doel om voor
deelen of winsten waarop dit a rtikel betrek
king heeft te behalen, zal , voor zoover het tot 



dat doel wordt aangevoerd, zijn vrijgesteld van 
Vermogensbelasting en Verdedig ingsbelasting I , 
en, dat H are Regeering op grond van de wet 
van 14 Jun i 1930 (Staats blad n°. 244 1930) 
het nooä ige zal verrichten ten e inde aan voren
genoemde vrijstell ingen krach t van wet te 
geven. 

H are Majeste it de Koningin der Nederl an
den verklaart verder, dat ingevolge de N eder
landsche wet, betreffende de Dividend- en 
Tantièmebelasting, niet belasting zal worden 
geheven over d ividenden en andere bedragen, 
uitgedeeld uit hoofde van voordeelen of win
sten waarop d it artikel betrekking heeft, door 
een rechtspersoon, die gevestigd is in het Ver
eenigcl K oninkrijk, en Rare Majesteit ver
klaart, dat. zoolang de vrij stelling, vermeld in 
artikel 1 van dit verdrag, van kracht blij ft, de 
d ividenden en ~ndere bedragen h ierboven ge
noemd, vrij gesteld zullen blijven van belas
ting volgens de I ederlandsche wetten, die 
voor het oogenbli k met betrekking tot de 
d ividend- en tantièmebelasting van kracht zij n. 

De voordeelen of winsten waarop dit artikel 
betrekking heeft, zijn alle voordeelen of win
sten, d ie, hetzij mi ddellij k of onmiddellijk, 
door een vertegenwoordiging in Nederland op
komen aan een persoon wonende of gevestigd 
in het Vereenigd K oninkrij k en niet wonende 
of gevestigd in Nederland, tenzij de voordee
len of winsten : 

a. àf voortvloeien uit den verkoop van wa
ren uit een in Nederland gehouden voorraad; 

b. àf middellijk of onm iddellijk verworven 
worden door een bijkantoor of hande lsinrich
ting in Nederland of door een vertegenwoor
dig ing in Nederland, indien de vertegenwoor
di ger een a lgemeene macht ig ing heeft om te 
onderhandelen en contracten a f te sluiten, en 
deze dat recht gewoon] ijk uitoefent. 

Zij ne M ajeste it de K oning verklaa rt , dat in
gevolge de wetten van krach t in het Vereen igd 
Kon inkrijk betrekking hebbende op de " In
come Tax" , de aankoop van waren o[ grond
stoffen in het Vereen igd Koninkrijk, voor ver
koop of be- of verwerking elders dan in het 
Vereenigd Koninkrij k door een persoon wo
nende of gevestigd in Nederland en n iet wo
nende of gevestigd in het Vereenigd K o
ninkr ijk, ten aanzien van dien persoon niet 
onderworpenheid aan de " Income Tax" 
(,,Sur-tax" inbegrepen ) van het Vereenigd 
Koninkrij k tengevolge zal hebben, ofschoon de 
aankoop is tot stand gebracht door een bij
kantoor of handelsinricht ing in het Vereen igd 
K on inkr ij k of door een vertegenwoordiger in 
het Vereenigd Koninkr ijk a ls bedoeld is in de 
2de zinsnede van artikel 1 van dit verdrag. 

H are Ma jeste it de K oningin der Nederla nden 
verklaart, dat van den 6den April 1931 a f en 
daarna, zoolang de toestaud ingevolge de wet
ten, die van kracht zij n in het Vereen igcl 
K oninkrij k, bl ijven voortduren zooals in de 
voorafgaande zinsnede van d it artikel is ver
klaard, de aankoop van waren of grondstoffen· 
in Ned rlancl , voor verkoop of be- of ver
werking elders dan in eder land door een 
pe1·soon wonende of gevestigd in het Vereenigd 
K oninkrij k en niet wonende of gevestigd in 
N ederl and, ten aanzien van di en persoon n iet 
onderworpenhe id aan de N ederlandsche be
lastingen, bedoeld in artikel 2 van dit verd rag, 
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tengevol ge zal hebben, ofschoon de aankoop is 
oot stand gekomen door een bijkantoor of han
delsinr ich ting in ederland of door een ver
tegenwoordig ing in Nederland als bedoeld in 
de 3de zinsnede van artikel 2 van dit verdrag, 
en dat H are Regeering op grond van de wet 
van 14 Juni 1930 (Staatsblad n° . 244 1930) 
het noodige zal verrichten ten einde aan 
vorengenoemde vrij steil ing kracht van wet te 
geven. 

Art. 4. De vrij stellingen toegekend bij de 
voorgaande artikelen strekken zich niet uit 
tot de "Income Tax", die in het Vereenigd 
Koninkr ij k wordt geheven ingevolge Schedule 
A van de inkomstenbelastingwetten, noch van 
de Vérmogensbelasting of de Verdedigings
belasting, d ie in Nederland wordt geheven te r 
zake van in Nederland gelegen onroerende 
goederen. 

A rt. 5. Voor de toepass ing van dit verdrag 
omvat het woord "persoon" mede iedere ver
eenig ing van personen, hetzij rechtspersoon of 
niet , en een rechtspersoon zal beschouwd wor
den gevestigd te zij n in het Vereenigd Ko
ninkrijk, indien haar bedr ij f wordt geleid en 
bestuurd in het Vereeni gd Koninkrij k, en zij 
zal beschouwd worden gevestigd te zijn in 
N ederland, ind ien haar bedrij f wordt geleid 
en bestuurd in ederland. 

Art. 6. Di t verdrag zal worden bekrachtigd 
en zal in werking treden op den dag van de 
uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden, 
welke zoo spoedig mogelijk te Londen zal 
plaats vinden. H et verdrag' kan op elk t ij d
stip door ieder van de verdragsluitende par
tijen worden opgezegd door middel van ee:i. 
schriftelijke kennisgeving langs diplomatieken 
weg, en het zal ophouden van kracht te zijn 
zes maanden na den datum waarop de kennis
gev ing van opzeggi ng is ontvangen. 

Ter oorkonde waarvan bovengenoemde gevol
macht igden di t verdrag hebben geteekend en 
er hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te Londen in tweevoud, in de Engel
sche en in de N ederlandsche taa l, zijnde beide 
teksten authentiek, den 6den J uni 1935. 

( L .S. ) R. de M arees van Swinderen. 
( L .S. ) J ohn Simon. 

Gezantschap der Nederl anden. 
N °. 911. 

Londen, 6 J un i 1935. 
Mij nheer, 

Met betrekki ng tot het heden geteekenàe 
verdrag tot wederzijd che vrij stell ing van be
lastingen in bepaalde gevallen, heb ik de eer 
U de volgende waarborgen en verklar ingen te 
geven ten opzichte van de toepass ing van dit 
verdrag in Nede.rland: 

a. Voor de toepa siug van de in Nederland 
geldende wetten, zull en niet aan de N eder
landsche belastingen bedoeld in artikel 2 van 
di t verdrag, onderworpen zij n de voordeelen 
of winsten d ie aan een persoon, wonende of 
gevestigd in het Vereenigd Kon inkrij k en niet 
wonende of gevestigd in Nederl and, opkomen 
u it verkoopen ingevo lge in het Vereenigd K o
ninkrijk gesloten contracten, van waren d ie 
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in een opslagplaats in N ederland in voorraad 
worden gehouden ter vergemakkelijking van 
de a flevering en niet om te worden uitgestald. 
Een contract wordt geacht in het Vereenigd 
Koninkrijk te zijn gesloten, indien de aan
vaard ing van het aanbod in het Vereenigd 
Koninkrij k heeft plaats geh ad, zelfs indien 
het koopaanbod is verkregen door een verte
genwoordi ger in 1 ~ederland van den lastgever 
in het V ereeni gd Koninkrijk, en door hem 
aan zijn l astgeve1· ter aanvaarding is overge
maakt. 

b. Het woord "ver tegenwoordiging" in dit 
verdrag beteekent de verhouding van vertegen
woordiger en lastgever en niet die van werk
nemer en werkgever. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te 
verbl ijven van U, Mijnheer, de dienstwillige 
dienaar, 

R . de M arees van Swinderen. 

The Right H onourable 
Si,· John Simon, G.0.S .l., K .O. V.O., M.P. , 

enz., enz ., enz. 

N°. W. 4290/375/29. 

Ministerie van Buitenlandsche Za ken. 
6 Juni 1935. 

Mijnheer, 

::vlet betrekking oot het heden geteekende 
verdrag oot wedei-zijdsche vrijstelling van be
lasting in bepaalde gevall en, heb ik d" eer 
U de volgende waarborgen en verklariugen 
te geven ten opz ichte van de ooepassiug van 
dit verdrag in het Vereenigd Koninkrijk: 

a. Volgens de in het Vereenigd Koninkrijk 
geldende wet zullen niet aan de " Income 
Tax" van het Vereenigd Koninkrijk (,,Sur
Tax" inbegrepen) onderworpen zijn de voor
deelen of winsten di e aan een persoon, wonen
de of gevestigd in Nederland en n iet wonende 
of gevestigd in het Vereenigd Koninkrijk, op
komen uit verkoopen , ingevolge in N ederland 
gesloten contracten, van waren d ie in een op
slagplaats in het Vereen igd K on inkrij k in 
voorraad worden gehouden ter vergemakke
lijking van de a fl evering en niet om te worden 
uitgestald. Een contract wordt geacht in Ne
derl and te zijn gesloten, indien de aanvaar
ding van het aanbod in Nederland heeft plaats 
gehad, zelfs indien het koopaanbod is verkre
gen door een vertegenwoordiger in het Ver
een igd Koninkrijk van den Nederlandschen 
lastgever en door hem aan zijn lastgever ter 
aanvaarding is overgemaakt. 

b. '1Vat betreft de beteekenis van het woord 
"controll ed" ten aanzien van rech tspersonen 
in artikel 5 van het verdrag, omvat d it woord 
niet de control e di e kan worden ui tgeoefend 
ui t krachte van een overw icht van stem recht ; 
de woorden " managed and controlled" in dit 
artikel moeten worden gelezen a ls een geheel 
en beteekenen de werkelijke le iding of wat 
somtijds· wordt genoemd de werkelijke zetel 
van de leiding van het bedrijf. De uitdruk
king " managed and controll ed" wordt in di t 
verband da n ook in deze beteekenis in de in
komstenbelastingwet van het Vereeni gd Ko
ninkrijk verstaan .. 
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c. H et woord "agency" in deze overeen
komst beteekent de verhouding van vertegen
woordiger en l astgever en niet die van werk
nemer en werkgever. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te 
zijn van U, Mijnheer, de dienstwillige dienaar, 

John Simon. 

J onkheer R. de Marees van Swinderen, 
G.0.0. V., enz ., enz., enz . 

s. 140. 

5 J uni 1936. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het B ezoldigingsbesluit Bur
gerlij ke Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 
1933, n°. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 21 December 1935 
(Staatsblad n°. 784) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 29 April 1936, 
n° . 163, Kabinet M .R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet, op arti
kel 125 , eerste lid, der Ambtenarenwet 1929, 
zoomede op Ons beslui t van 4 December 1935 
(Staatsblad n°. 690) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 Mei 1936, n°. 35 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 29 Mei 1936 , n° . 19 2, K a
binet M.R. ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbeslu it Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aa n te vul
len· 

' Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

slui t de navol gende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen : 

I . Gerekend van 1 Januari 1935 : 
In bijlage A I: 
I n de schalen 22, 48, 90, 123, 205 en 243, 

afdeeling "Onderwijs, Kunsten en ,veten 
schappen", wordt in p laats van het onderdeel 
,,R ijks Ethnografisch M useu·m" gelezen : 

R ijks11iuseum vow· Volkenkunde . 

In bijl age B I: 
In de groepen 2 en 2a, afdeel ing "Onder

wijs, J{u nsten en 1Vetenschappen", wordt 
in plaats van het onderdeel "Rijks Ethnogra
fisch Mus.eum" gelezen : 

R ijk.smuseum voor Volkenkunde. 

II. Gerekend van 1 Mei 1935: 
In bijl age A I: 
In schaal 28, afdeel ing "Blnnenlandscbe 

Zaken", vervalt onder het onderdeel "Staals
bedrij f der P oste,·ijen, T elegrafie en T elefonie" 
het ambt van Concierge te Rotterdam. 

In schaal 51, afdeeling "Blnuenlandscbe 
Zaken", wordt onder het onderdeel "Staats
bedrijf der P osterijen, 1'el egrafie en T elefonie" 
in plaats van "Concierge te Amsterdam" ge
lezen: 
Concierge te Amsterdam, Rotterdam. 



253 

III. Gerekend van 1 October 1985 : 
In bij lage A I: 
I n schaal 14, afdeel ing "Waterstaat", 

wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
na de bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Sluiswachter-Ze h avenmeester te Apeldoorn. 

In schaal 23, afdeeling "Waterstaat", 
vervalt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
na het ambt van " Kantonnier-2e h avenmees
ter te:" de plaatsnaam Apeldoorn. 

In dezelfde schaal wordt onder de afdeeling 
,,Waterstaat", onderdeel " Zuiderzeewerken", 
bij het ambt van " Hulpsluismeester te Den 
Oever" een nootteeken geplaatst, terwijl aan 
den voet van de betreffende bladzijde een noot 
wordt opgenomen, luidende : 

* ) In dit ambt wordt na 1 October 1935 
geen nieuwe functionaris aangesteld. 

In schaal 29, afdeeling "Waterstaat", 
wordt onder het onderdeel " Rijkswaterstaat" 
als voorlaatste inschrij ving opgenomen: 
K antonnier-Ze havenmeester te Lochem (Twen

thekanalen). 
In dezelfde schaal verval t onder de afdeeling 

,,Waterstaat" het onderdeel "Zuiderzeewer
ken]' met het ambt · van Hulp-sluismeester te 
Kornwerderzand. 

In bijlage B I : 
In groep 4a, afdeeling "Waterstaat", 

wordt onder het onderdeel " Zuiderzeewerken" 
na de bestaande inschrijvingen opgenomen : 
Sluisknecht-timmerman te Den Oever. 
Sluiswachter te D en Oever. 

In groep 5a, afdeeling "Waterstaat", 
onderdeel " Zuiderzeewerken", wordt na de 
bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Sluiswachter te Kornwerderzand. 

I V . Gerekend van 1 Januari 1986: 
. In bijlage A I: 
In de schalen 189, 210 en 237, a fdeeling 

,,Departementen van Algemeen Bestuur", 
wordt in plaats van "Adjunct-accountant/ 
Inspecteur/Accountant bij het bureau Contróle 
der Generale Thesaurie van het Departement 
van Financiën" respectievelijk gelezen : 
Adjunct-accountant/Inspecteur/Accountant bij de 

Generale Thesaurie van het Departement 
van Financiën. 

V. Gerekend van 1 Maart 1986: 
In bijlage A I: 
I n schaal 57, afdeel ing "Waterstaat", 

wordt onder het onderdeel " Rijkswaterstaat" 
onmiddellij k vóór "Sluismeester te Nijmegen" 
opgenomen: 
Sluismeester te H engelo (0.) (Twenthekana

len). 
VI. Gerekend van 1 l\Iel 1986 : 
In bijl age A I : 
In schaal 41, afdeeling "Waterstaat", 

wordt onder het onderdeel "Rijkswaterstaat" 
als eerste inschrijving opgenomen: 
Brugmeester bij de brug over de Oude Maas 

te Barendrecht. 

VII . Met ingang van 1 Juni 1986: 
In bij lage A I : 
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In schaal 36, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Koninklijk l mtituut voor de 
Ma,·ine" en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

L ooth!wezen, betonning, bebakening en 
ve1·lichting . 

Amanuensis bij het proefstation der kustver
lichting. 
In schaal 45, a fdeel ing "Defensie", vervalt 

het onderdeel " Loodswezen, betonning, beba
kening en verlichting" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

In schaal 49, a fdeeling "Defensie", wordt 
a ls eerste inschrijving opgenomen: 

L ooth!wezen, betonning, bebakening en 
verl ichting. 

M agazijnbeheerder bij het proefstation der 
kustverlichting. 
I n schaal 123, afdeeling "Defensie", vervalt 

onder het onderdeel "Looth!wezen, betonning, 
bebakening en verlichting" de inschrijving: 
Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden ten 
dienste van het loodswezen . 

In schaal 141, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Opleiding voor monteurs bij 
de K oninklijke Marine" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen: 

Looth!wezen, betonning, bebakening en 
verlichting . 

Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden ten 
d ienste van het loodswezen. 
In bijlage B I: 
In groep 4, a fdeel ing "Defensie", vervalt 

onder het onderdeel "Looth!wezen, betonning, 
bebakening en verl ichting" de inschrij ving : 
Bediende bij het proefstation der kustverlich
ting. 

I n groep 5a, afdeel ing "Defensie", wordt 
onder het onderdeel " L oodswezen, betonning, 
bebakening en ve,·l ichting" vóór de bestaande 
inschrijving opgenomen: 
Instrumentmaker bij het proefsta tion der kust

verl ichting. 
Monteur bij idem. 

In groep 6, a fdeeling "Defensie", vervalt 
het onderdeel "Loodswezen, betonning, beba
kening en verlichting" met hetgeen daaronder 
is vermeld. 

In groep 6a wordt na de afdeeling "Blnnen
landsche Zaken" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen : 

Defensie. 
Looth!wezen, betonning, bebakening en 

verlichting . 
Instrumentm aker l e klasse bij het proefsta

tion der kustverlicht ing. 
Monteur l e klasse bij idem. 

VIII. 
In bij lage A I : 
In schaal 1, afdeeling "Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen", wordt na het onderdeel 
,,Rijksuniversiteiten en T echnische Hooge
school" en hetgeen daaronder is vermeid, op
genomen: 

Rijksarchieven. 
M achineschrijver. 
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I n schaa l 10, afdeeling "Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen", wordt na het onderdeel 
,,Rijksuniversiteiten en Technische Hooge
school" en hetgeen daaronder is vermel d, op
genomen : 

Rijksa1·chieven. 
Schrijver 2e kl asse. 

In dezelfde sch aal wordt onder de afdeel ing 
,,Defensie", onderdeel "Rijks1nagazijn van ge
neesmiddelen", in plaats van "Schrijver" ge
lezen: 
Schrijver 2e klasse. 

I n schaal 36, afdeeling "Defensie", vervalt 
het onderdeel " H oogere Krijgsschool" met het 
daaronder vermeld ambt van "Amanuensis". 

In schaal 45, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel "Rijkswerven en Marine
Etablissement" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

Hoogere Krijgsschool. 
Teekenaar. 

In schaal 51, afdeeling "Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen", wordt na het onderdeel 
,,R ij ksunive?'Siteiten en 'l'echnische H ooge
school" en hetgeen daaronder is vermeld, op
genomen: 

Rijksarchieven. 
Schrijver le klasse. 

In deze] fde schaal wordt onder de afdeel ing 
,,Defensie", onderdeel " R ijksmagazijn van ge
nees1niddelen" in plaat van "Bureelambte
naar 2e kl asse" gelezen: 
Schr ijver l e kl asse. 

I n schaal 73, afdeel ing "Defensie", verval t 
het onderdeel " R ijksmagazijn van geneesmid
delen" met het daaronder vermeld ambt van 
,,B ureelambtenaar le kl asse". 

I n schaal 90, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel " Bureau van den Generalen 
S taf" en hetgeen daaronder is vermeld, opge
nomen: 

R ijksmagazijn van geneesmiddel en. 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 92, afdeeling "Defensie", wordt 
na het onderdeel " L oodswezen, betonning, be
bakening en verlichting" en hetgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen: 

Genie. 
Chef-instrumentmaker . 

In chaal 140, afdeel ing "Financiën", 
wordt: 

1 • . onder he t onderdeel " Directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen" na de be
staande inschr ijving opgenomen het ambt van 
Commies; 

2° . na het onderdeel " Dir ecte belastingen, 
invoerrechten en accijnzen" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

R egistratie en Do1neinen. 
Commies. 

In schaal 142, a fdeeling "Financiën", 
vervalt: 

1 °. het onderdeel " Directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen" met het daaronder 
vermeld ambt van Comm ies; 

2°. onder het onderdeel " R egistratie en Do
meinen" het ambt van Commies. 
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I n schaal 237, a fdeeling "Financiën", wordt 
onder het onderdeel " Directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen" aan de insch rijving 
,,Inspecteur (hoofd van een inspectie), hier
onder mede begrepen de inspecteurs aan het 
Departement van F inanciën" toegevoegd: 

en de inspecteur, d ie krachtens bijzondere 
aanwij zing den titel voert van plaatsvervanger 
van den hoofdinspecteur der directe belastin
gen te Amsterdam. 

I n schaal 238, afdeeling "Financiën", wordt 
onder het onderdeel "Registratie en Domei
nen" na de bestaande inschrijving opgenomen: 
Inspecteur der domeinen. 

In bijlage B III: 
In groep 1, afdeel ing "Defensie", wordt 

onder het onderdeel "Rijksmagazijn van ge
neesmiddelen" in plaats van "Werkman zon
der vakbekwaamheid" gelezen: 
Bediende 3e kla e. 

In groep 2, afdeeling "Defensie", wordt 
onder het onderdeel "Rij ksmagazij n van ge
neesmiddelen" in plaat.5 van "Magazijnoppas
ser" gelezen : 
Bediende 2e klasse. 

In groep 3, afdeeling "Defensie", wordt 
onder het onderdeel "Rijksmagazijn van ge
neesmiddelen" in plaats van "Toezichthoudend 
werkman" gelezen: 
Bediende le klasse. 

2. Te bepalen, dat de in Ons beslu it van 
den 15den November 1935, Staats blad n° . 
655 , onder VIII, afdeel ing "Landbouw en 
Vissclierlj", voorkomende wedderegel ing, ver
meld achter het ambt van " H oofd inspecteur 
bij · de Visscherijinspectie" , wordt gelezen als 
volgt: 
f 5850-f 6750, 2 tweejaarlij k che verhoogin

gen van f 45 0. 
Onze M inisters, hoofd en der Depa1·tementen 

van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voorzooveel 
hem betreft, belast met de uitvoer ing van dit 
besluit, hetwelk in het Staats blad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 5den J un i 1936. 

s. 283. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Staat, 
M iniste,· van Koloniën, 

Voorzitter van den R aad van M inis ters, 
H. Co I ij n. 
(Ui tgeg. 19 J uni 1936.) 

30 M ei 1936. BESLUIT, houdende nieuwe 
regeling van de onderscheidi ngsteekenen 
van het personeel der Rijksveldwacht. 

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

Justit ie van 25 Mei 1936, 5de Afdeeling, n° . 
832· 

~ let op artikel 65 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. H et onderscheidingsteeken van den 

I nspecteur der Rijksveldwacht bestaa t in een 
dof zilveren penning, met een middellijn van 
ongeveer 5 cm, aan de eene zijde voorzien 
van 's Rijks wapen, aan de andere zijde van 
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het inschrift " Inspecteur der Rijksveldwacht". 
2. H et onderscheidingsteeken van de dis

trict commandanten der Rij ksvèldwacht be
staat in een dof zil veren penning met een 
middellijn van ongeveer 5 cm, aan de eene 
zijde voorzien van 's Rijks wapen, aan de 
andere zijde van het inschrift " Districts-Com
mandant der Rijksveldwacht", benevens het 
volgnummer van het district. 

3. H et onderscheidingsteeken van de overige 
ambtenaren, tot het korps Rijksveldwacht e
hoorende, bestaat in een penning van wit me
taal of van brons, met een middellijn van 
ongeveer 4 cm, aan de eene zijde voorz ien van 
Ons naamcijfer onder een Koningskroon, aan 
de andere zijde van het inschrijft "Rijkspoli
tie" en daaronder het volgnummer ·waarop de 
houder in het register van het personeel der 
Rijksveldwacht staat ingeschreven. 

4. De in de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde 
penningen worden van Rijks wege uitgere ikt 
en blijven eigendom van het Rij k. De houder 
is verplicht voor zorgvul dige bewaring zorg 
te dragen. 

Bij ontslag of overl ijden va n den houder 
moet de penning worden teruggezonden aan 
Onzen Minister van Justitie. De d istricts
commandanten der Rijksveldwacht zenden den 
penning bovendien terug in geval zij worden 
overgeplaatst. 

5. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde pen
ningen kunnen worden gedragen aan een 
oranje lint, ter breedte van ongeveer 4 cm, 
afgezet met witte biezen. 

De in artikel 3 bedoelde penning wordt ge
dragen aan een zwart zijden lint, breed 1 cm, 
om den hals, onder de bovenkleeding. 

6. H et Koninklijk besluit van 7 F ebruari 
1854; Staatsblad 11°. 10, houdende vaststelling 
van een onderscheidingsteeken voor de ambte
naren en beambten van Rijks-Politie , gewij
zigd bij Onze beslui ten van 29 April 1912, n°. 
58, en 31 J anuar i 1936, n°. 99, is ingetrokken. 

M ede zijn ingetrokken het Koninklijk b.eslui t 
van 17 J anuari 1854, Staatsblad n°. 3, betrek
kelij k onder anderen het uitreiken van com
missien a ls R ijksveldwachte,· aan de daarbij 
bedoelde beambten, en Ons besluit van 8 
Augustus 1922, Staatsblad n°. 488, tot het 
treffen van eenige bijzondere voorz ieningen 
ten aanzien van de marechaussees d ie tot on
bezoldi gd Rijksveldwachter worden aangesteld. 

7. Dit beslui t treedt in werking tegelijk 
met Ons besluit van 2 Maart 1936, Staatsblaè
n0 . 241, tot vaststelling van een n ieuw Orga
nisatiebesl uit Rijksveldwacht. 

Onze Minister van Justit ie is belast met de 
uitvqering van d it beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 30sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, va n S c h a i k. 
(Uitgeg. 9 J uni 1936.) 

s. 303. 

15 M ei 1936 . WET tot nadere wij zig ing van 
de regelingen, houdende vaststelling van 
de bezoldiging van den R aad van State, 
de Algemeene R ekenkamer, de rechterlijke 
macht en de milita ir-rech terlijke m acht. 

1936 

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

dat het wenschelijk is nader te wijzigen de 
regelingen, houdende vaststelling van de be
zoldiging van den R aad van State, de Alge
meene R ekenkamer, de rechterlij ke m acht en 
de militair-rechterlijke macht, a lsmede de mo
gelijkhe id te scheppen tot afwijking van de 
voorschriften in zake de inwerkingtredi ng van 
a lgemeene maatregelen van bestuur ten be
hoeve van eene ondernomen wijziging van de 
bezold ig ingsregelingen voor de leden en den 
gr iffier van en de substituut-griff iers bij den 
Centralen Raad van Beroep en van de voor
zitters en gr iffiers van de raden van beroep 
benevens voor het personeel van de V erze ke
ri ngskamer; 

Zoo is het, dat ,v ij , den R aad van State, enz. 
Art. I. De wet van 31 December 1925 

(Staatsblad n° . 573), tot regeling van de be
zoldig ing van den R aad van State, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 31 Mei 1934 (Staats
blad n°. 300), wordt gewijzi gd al s volgt : 

a. H et eerste lid van artikel 1 wordt ge
lezen a ls volgt : 

" De jaarwedde van den Vice-Pres ident en 
die van de leden van den R aad van State 
worden vastgesteld: 

voor den Vice-President op . .. .. f 11,970; 
voor de leden ieder op .... .. .. .. .. 7,700. " 
b. In het ee rste lid van artikel 2 wordt voor 

,, f 1500" gelezen: ,,f 1290". 
c. N a artikel 2 wordt een nieuw artikel 2a 

ingevoegd, luidende a ls volgt : 
" De jaarwedden, traktementsverhoogingen 

en toe lagen, welke ingevolge deze wet worden 
toegekend, worden naar boven tot een vollen 
gulden afgerond." 

Art. II. Het eerste lid van a r t ikel 48 van 
de Comptabili teitswet (Staatsblad 1927, n°. 
259), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
21 Maart 1935 (Staatsblad n° . 145), wordt 
gelezen a ls vol gt : 

" 1. De ambtswedde van den Voorzitter 
wordt bepaald op 6840 gulden, die van de 
overige leden op 5990 gulden 's jaars." 

Art. III. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) , ge
lijk deze laatstelijk gewijzigd is bij de wet 
van 31 Mei 1934 (Staatsblad n°. 300), worden 
gelezen als volgt: 

"Art . 1. De sarnenstell i ng van den hoogen 
raad, benevens de jaarwedden der leden van 
en der rechterlijke ambtenaren bij dien raad 
worden vastgesteld als volgt: 
1 pres ident .... ... ... ... ... .. , .. .. .. .... .... ... . . 
ten hoogste 2 vice-pres identen, ieder 
ten hoogste 1 7 raadsheeren, ieder .. . 
1 procureur-generaal .............. ........ . 
·ten hoogste 4 advocaten-generaal , 

ieder .. ...... . ... ..... .... .. .. ... . .. . 
1 g riffie r ............. ... ... ... ... ...... ... ..... . 
ten hoogste 3 subst ituut-griff iers, 

f 10,260 
8,980 
8,130 

10,260 

8,130 
5,5 60 

ieder .. . ..... .... ... . ........ .. . .. . ..... ... ... .. . 3, 770_ 
Art. 2. De samenstelling der gerechtshoven , 

benevens de jaarwedden der leden van en der 
rech ter! ij ke ambtenaren bij di e gerechtshoven 
worden vastgesteld a ls volgt : 

A. Amsterdam . 
1 president ....... ... .. .... .... .. .. .. ... ... ..... . 
ten hoogste 2 vice-pres identen, iede r 

8,980 
8,130 
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1;en hoogste 13 raadsheeren, ieder .. . 
1 procureur-generaal ................... ... . 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder .... .... .... ... ..... ... .. .. ... .. .. ...... ... . 
1 gr iffier .... .................. .. .............. .. . 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

7,270 
8 ,980 

7,270 
5,5 60 

ieder ..... .. ... . . .. .. ... . ..... .. . ... ... ..... 3,770 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

B. 's Gravenhage. 
1 president .................................. ... . 
ten hoogste 2 v ice-pres identen, ieder 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder .. . 
1 procureur-generaal ...... ............ .. .. . 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder ... .. ..... .... .......... ........... .... .. .. . 
1 griff ier .. ........ ..... .. ... .... .. ..... ... ... ... . 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

8,980 
8,130 
7,270 
8,980 

7,270 
5,560 

ieder . ..... ....... ...... .. ..... .. .............. ... 3,770 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

C. 's-H ertogenbosch, Arnhe1a, L eeuwa,·den. 
1 president ........ ... .. ... . .. .. .. ..... .. .. .... .. f 8,55 0 
ten hoogste 2 vice-pres identen, ieder 7,700 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder ... 6,840 
1 procureur-generaal . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 8,550 
1;en hoogste 2 advocaten-generaal , 

ieder .. .... ... .. ... .......................... ... . 
1 griffier ... ...... .... ...... ....... ..... ......... . 
1;en hoogste 3 substituut-griffiers, 

6,840 
5,130 

ieder . . ... .. ... . ... .. . .. . . ... ........ ..... .. ..... 3,770 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldig ing. 

Art. 3. De klassen en de samenstelli ng der 
.arrondissements-rechtbanken, benevens de jaar
wedden der leden van en der rechterl ij ke amb-
1;enaren bij die rechtbanken worden vastge teld 
.als volgt: 

I. EERSTE KLASSE. 
A. Amsterdam. 

1 pres ident ......... ..... ........ .. . 
te n hoogste 6 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 25 rech ters, ieder ........ . 
1 officier van justitie ... ... .. ............ . 
1;en hoogste 8 substituut-officieren 

van justiti e, ieder ..... ... .. ... ....... ... . 
1 gri ffier ...... ......... .... ... .. .. . 
1;en hoogste 10 substituut-griffiers, 

8,130 
7,270 
6,420 
8,130 

6,420 
5,560 

ieder ... ..................... ..... ..... . 2,910 
ten hoogste 18 rechters-plaatsvervangers, zon

der bezoldi g ing. 

B. R otterdn.,n. 
1 president ................. ............. .. ..... . 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 18 rechters, ieder ... ..... . 
1 officier van justitie .................... . 
ten hoogste 6 substituut-officieren 

van justitie, ieder .. ... .. ................ . 
1 /l"r iffier .. .. .... .. .. .. ..... ...... ...... . 
ten hoogste 7 substituut-griffiers, 

8,130 
7,270 
6,420 
8,130 

6,420 
5,56 0 

ieder . ... .. ... .... ....... . ........ ........... ... . 2,910 
ten hoogste 12 rechters-plaatsvervangers, zon

der bezoldiging. 

C. 's-G,·avenhage. 
1 president ........... ........... ..... ...... .... . 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 16 rechters, ieder ... ... .. . 
1 officier van justitie .. .. ... ..... ........ . 

8,130 
7,270 
6,420 
8,130 

ten h?ogs.~ 4. substituut-officieren 
van Just1t1e, ieder .... .. ..... .... .... .. .. . 

1 griffier .... ......... .... ................... ... . 
ten hoogste 5 substituu t-gr iff iers, 
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6,420 
5,5 60 

ieder .............. .. ...... .... .......... .... ..... 2,910 
ten hoogste 9 rechters-pl aatsverva ngers, zon

der bezoldiging. 

D. 's-H erto genbosch, B reda, Maastricht, 
Arnhem, Zwoll e, Middelburg, Haarl em, 

trecht, L eeuwa,·den, Groningen, Assen. 
1 president .. ..... ..... ... .. . ... .... .... ... . .. ... f 6,840 
ten hoogste 1 v ice-president ............ 5,990 
ten hoogste 9 rechters , ieder ...... . .... . 5,560 
1 officier van justitie .. ... ... . ... . ... . .. .. 6,840 
ten hoogste 2 substituut-officieren 

van justitie, ieder .... ..... ... .. .. . 
1 griffier ..... ... ... .... .. .......... .... ... ... ... . 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

5,560 
5,130 

ieder ........................................ ..... 2,910 
ten hoogste 8 rech ters-pl aatsvervangers, zon

der bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 
R oermond, Zutphen, Almelo, Dordrecht, 

Alkmaar. 
1 president ..... .... .... .... ... ................. . 
ten hoogste 1 vice-president ... ... .. ... . 
ten hoogste 6 rechters, ieder ......... .. . 
1 officier van justitie ........ .. ......... . . 
te:i ho':'gste 1 substituut-officier van 

JUSt1t1e ..... ........ ...... ............ ..... .... . 
1 griffier ............ .. ... ....... .... ...... ...... . 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, 

5,990 
5,560 
5,130 
5,990 

5,130 
4,710 

ieder .. .. ..... . ... ... .. .. ...... . ..... .. ... .... .... 2,480 
ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, zonder 

bezoldiging . 
H et maximum-aantal rechters en rechters

plaatsvervangers, bij dit artikel voor elke ar
rondissements- rechtbank bepaald, m ag worden 
overschreden, indien Wij di t voor de goede 
bezetting eener enkelvoud ige kamer voor de 
behandeling van kinderzaken wenschel ij k oor
deelen, a lsmede zoolang een rechter-plaats
vervanger, die kinderrechter is geweest, rech
ter-plaatsvervanger blijft. 

Het lid eener arrondissements-rechtbank, dat 
bij meer dan één rechtbank als kinderrechter 
werkzaam is, geniet, boven zijne jaarwedde als 
lid eener arrondis ements-rechtbank, eene 
enkele vergoeding van 430 gulden 's jaars. 

H et plaatsvervangend lid eener arrond isse
ments-rechtbank, dat, zonder li d eener andere 
a rrondissements-rechtbank te zijn, bij zijn col
lege als kinderrechter werkzaam is, geniet 
daarvoor eene bezoldiging, waarvan he t bedrag 
door Ons wordt bepaald, doch ten hoogste ten 
bedrage van de helft van de jaarwedde van 
een rech ter in zijn college. 

Art. 4. De klassen en de samenstelling der 
kantongerechten, benevens de jaarwedden der 
kantonrechters en der rechterlijke ambtenaren 
bij die kantongerech ten worden vastgesteld als 
volgt : 

I. EERSTE KLASSE. 
A. Amsterdam. 

ten hoogste 6 kantonrechters, ieder 
1 griffier .. ....... ......... . ..... .. .... ... ..... . 
ten hoogste 5 substituut-griffiers, 

6,840 
5,130 

ieder . .. ........ . ........ ... .... .. ...... .. ....... 2,480 
ten hoogste 30 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 
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B. Rotterdam. 
ten hoogste 5 kantonrechters, ieder 
1 griffier .. ........ .... ... ....... ... .......... ... . 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, 

6,810 
5,130 

ieder ... .... ... ... ... ..... ... ....... .. ..... ..... .. 2,480 
ten hoogste 24 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

C. 's-Gravenhage. 
ten hoogste 4 kantonrechters, ieder 
1 griffier .... ....... .. .... ... .. ............... ... . 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

6,840 
5,130 

ieder .. ...... .... . ... . ... .. ... ... ................ 2,480 
ten hoogste 18 kantomechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

D. Utrecht, Haa1·l em , Groningen, Arnhem. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 6,420 
1 griffier ....................... .. .... ... ......... 4,110 
ten hoogste 1 substituut-griffier .. .... 2,480 
ten hoogste 14 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldi g ing. 

E. 's-H erto genbosch, T ilburg, M aastricht, 
H eerlen, Nijme gen, Enschede, L eiden, 

Schieda1n, Hil ve1•su,n, L eeuwarden . 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 5,990 
1 gr iffier ....... ...... ............... ...... .... ... 2,910 
ten hoogste 1 substituut-gr iffier . ..... 2,060 
ten hoogste 10 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 

Eindhoven, Breda, B ergen op Zoom, R oer
mond, V enlo, H elmond, Wageningen, 
T erb01·g, Zutphen, Apeldoorn, Deventer, 
Z wolle, Almelo, Delft, Gouda, Dordrecht, 
Middelburg, Alkmaa1·, H oorn, Zaanda1n, 

A 1,iersf oort, Winschoten, Zuidb1·oe k, 
A ssen, Emmen. 

1 kantomechter .. . .... ..... ..... .. ... .... .... f 5,5 60 
1 griffier ................ .... .... .... ...... ....... 2,480 
ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

III. DERDE KLASSE. 

De overige kantonger-echten. 
1 kantonrechter .. .... .. .... .... ....... .. .. ... f 5,130 
1 griffier ............... ... ...... ... ..... ......... 2,060 
ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsve1·vanger , 

zonder bezoldi g ing. 
Bij de kantongerechten van alle klassen: 

ambtenaren van het openbaar mi -
ni steri e, ieder .. .............. .. .... .. ..... f 2,910." 
Art. IV. In het tweede lid van artikel 5 

van voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad 11 °. 181) worden de woorden " van 900 
gulden" gelezen: ,,van 860 gulden". 

Art. V . In het eerste lid van artikel 6 van 
voornoernde wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 181) worden de woorden "met 180 gu lden" 
ge lezen: ,,met 170 gulden" . 

I n het tweede lid van voornoemd artikel 6 
worden de woorden " in het geheel 900 gul 
den" , ,,van 225 gulden" en " in het geheel 
1350 gulden" onderscheidenlijk gelezen: ,, in 
het geheel 850 gulden", ,,van 210 gu lden" en 
,,in het geheel 1270 gulden". 

Art. VI. In het tweede lid van artikel 8 
van voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad n°. 181) worden de woorden "aangren-

L. & S. 1936. 
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zend kanton" gelezen " nabijgelegen kanton" . 
Art. VII. N a a rtikel 9 van voornoemde 

wet van 5 J uli 1910 (Staatsblad n°. 181) 
wordt een nieuw artikel 9a ingevoegd, luiden
de als volgt: 

,,De jaarwedden, vergoedingen en toe lagen , 
welke ingevolge deze wet worden toegekend , 
worden naa r boven tot een vollen gulden af
gerond." 

Art. VIII. In a,:tikel 4 van de wet van 
20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), houdende 
o. m. nadere voorzieningen betreffende de 
jaarwedden van leden der militair-rechter
lijke macht, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1934 (Staatsblad, n°. 300 ), wmden 
de woorden " op f 6300" en "van f 900" on
derscheidenlijk gelezen "op f 5990" en " van 
f 860" . 

Art. IX. De artikelen 5 en 6 van voor
melde wet van 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 
292) worden gelezen a ls volgt: 

"Art. 5. De jaarwedde der presidenten van 
de Krijgsraden bij de zeemacht binnen het 
Rijk in Europa en die der fi scaals bij die 
Krijgsraden worden voor ieder vastgeste ld op 
f 6420. 

Art. 6. De jaarwedde der presidenten van 
de Krijgsra den bij de L andmacht en die der 
auditeurs-militair worden voor ieder vastge
steld op f 6420." 

Art. X. Na artikel 9 van voormelde wet 
van 20 Juni 1913 (Staatsblad n° . 292) wordt 
een nieuw artikel 9a ingevoegd, luidende als 
volgt: 

,,De jaanvedden, vergoed ingen en toelagen, 
welke ingevolge deze wet worden toegekend, 
worden naar boven tot een vo ll en gulden a f. 
gerond." 

Art. XI. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien h a rer a fkondi 
ging. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 15den 

Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenland.sche Zaken, 
J . A. d e W i 1 d e. 

De Minis t.er van Financiën, 0 u d. 
De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 

s. 304. 

De Minister van Staat , 
Minister van Defensie a. i. , 

H. Colij n. 
( Uitgeg. 30 M ei 1936. ) 

19 Juni 1936. WET tot wijziging en aanvul
ling van enkele artikelen va n de Pens ioen
wet 1922 (Staatblad N°. 240) en van de 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad N °. 216), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 
J anuari 1936 (Staatsblad N °. 300). 

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

dat het wenschelijk is de a rtikelen 3, 4, 36, 
42, 48, 69, 95, 97, 125 , 127a, 136, 158 en 168a 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 0

• 240) en 
de arti kelen LXXVII en LXXXIV der wet 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad N°. 216) , l aatste
lijk gewijzigd bij de wet van 9 J anuar i 1936 
(Staatsblad N°. 300), te wijzigen en aan te 
vullen; 

17 



1936 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. De puntkomma aan het slot van 

h et bepaalde onder b van het eerste lid vau 
artikel 3 ê!er P ensioenwet 1922 (Staats blad 
N °. 240) wordt vervangen door een komm a. 
Aan d ie bepaling wordt toegevoegd: 

ui tgezonderd in de gevallen, waarin de 
wedde of de som der wedden op of beneden 
dat bedrag is gedaald, tenzij belanghebbenden 
b innen zes maanden na het tijdstip van die 
daling schri fte lij k aan den P ensioenraad het 
verlangen te kennen geven niet ambtenaar te 
will en blij ven ; 

2. Aan het slot van artikel 4, eerste I id 
onder a, der P ens ioenwet 1922 (Staatsblad 
N °. 240) wordt de puntkomma vervangen door 
een komm a en word t voorts de volgende zin
snede toegevoegd : 

of aan een bij zondere m iddelbare school voor 
meisjes, aan welke door Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen rechten 
zij n toegekend ; 

3. In den tweeden volzin van het tweede 
lid van artikel 36 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad N °. 240) worden geschrapt de 
woorden "op ten hoogste vij f ten honderd 
's jaars". 

4. Aan artikel 42, eerste lid, der Pensioen
wet 1922 (S taats blad N°. 240) wordt de vol
gende zin toegevoegd: 

Over de termijnen, waarvan de betal ing na 
dezen datum plaats heeft is van dezen datum 
tot den dag der betaling een door Ons te be
palen rente verschul digd . 

5. In ar t ikel 48, tweede li d, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 24 0) wordt in plaats 
van " is ver! eend" en "hetzij op e igen verzoek, 
hetzij ni et eervol , wordt on ts lagen" onder
scheidenlijk gelezen : ,, is of wordt verleend" 
en " hetzij op e igen verzoek wordt ontslagen, 
hetzij n iet eervol is of wordt onts lagen" . 

6. In h et derde lid van artikel 69 der 
Pensioenwet 1922 (S taatsblad N °. 240) wor
den na het woord " bepalingen", ingelasch t de 
woorden " doch met inachtneming van tijde
lij ke a lgemeene kortingen ," . 

7. Aan artikel 95 der P ensioenwet 1922 
(S taatsblad N °. 240) wordt toegevoegd een 
nieuw 1 id, 1 u idende : 

5. Gelij ke bevoegdheid a ls in de vor ige 
leden hebben de ambtenaren, d ie om een der 
redenen, vermeld in de artikelen 88 en 89, op
houden ambtenaar te zijn, met dien ve rstande, 
dat zij voor de toepass ing van artike l 43 ge
acht worden te zijn ontslagen op grond van 
opheffing van hunne betrekki ng of van een 
nieuwe organ isatie van hun dienstvak. 

8. H et derde lid van artikel 97 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240) wordt ge
lezen a ls volgt: 

In afwijk ing van het bepaalde in het eerste 
en tweede I id za l het weduwenpensioen echter 
in geen geval minder bedragen dan 50 procent 
van de eerste f 2000 en 40 procent van het 
overige bedrag der met toepassing van het 
tweede en derde I id van artikel 54 bereken de 
middelsom der Pensioensgrondslagen, a ls in 
dat artikel bedoeld . De artikelen 61 en 62 
zijn daarbij van overeenkomstige toepass ing. 

9. In artikel 125, eerste l id, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad N°. 240) wordt in p laats 
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van "genomen besli ss ing" gelezen "genomen 
def in it ieve besl iss ing" . 

10. In artikel 127a, ee rste lid onder b, der 
Pensioenwet 1922 (S taatsb lad N °. 240) wordt 
in p laats van "all e besliss ingen" gelezen "all e 
definitieve besl iss ingen" . 

11. Aan artikel 136, eerste I id, der P en
sioenwet 1922 (Staatsb lad N °. 240) wordt toe
gevoegd de volgende zin : 

Van de termijnen, waar van de betal ing na 
dezen datum plaats heeft, is van dezen datum 
tot den dag der betal ing een door Ons te be
palen rente verschuldi gd" . 

12. Aan arti kel 158, tweede I id, der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad N° . 240) wordt toe-
gevoegd de volgende zin: , 

Over de pensioensgedeelten, waarvan de be
taling na 1 Ju li pl aats heeft, is va n dezen 
datum tot den dag der betal ing een door Ons 
te bepalen rente verschuldi gd. 

13 . Het eerste lid van ar t ikel 168a der 
Pensioenwet 1922 (Staa tsblad N °. 240) wordt 
gelezen a ls volgt: 

Ter voldoening aan de verplicht ingen. voort
vloeiende uit de artikelen 157, eerste l id , en 
166, tweede lid, dezer wet , betaa l t het Rij k aan 
het fo nds een d r ie en zestigja ri ge bij drage, 
welke over de jaren 1929 tot en met 1932, 
over de jaren 1933 en 1934 en over de jarnn 
1935 en volgende respectieve lij k 31.500.000, 
28 .400.000 en 25.400.000 gulden bedraagt. 
Voor zoover de toekomst ige ba la nsen van het 
fo nds, bedoeld in artikel 24, eerste li d, dezer 
wet, daartoe aanle idi ng geven, zal de bijdrage 
worden herzien. 

14. Artikel LXXVII der wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad N°. 21 6), l aa tstelij k gewij
zigd bij de wet van 9 J anuari 1935 (Staats
blad N° . 300), vervalt . 

15. De tweede vo lzin van het vij fde I id van 
a rt ikel LXXXIV der wet va n 28 Mei 1925 
(Staatsblad • 0

• 216), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 9 J anuar i 1936 (Staatsblad N° . 
300) , vervalt. 

16. l. Deze wet treedt, behoudens het be
paalde in de volgende leden, in werking met 
ingang van 1 J uli 1936. 

2. Artikel 6 wordt geach t in werking te zij n 
getreden met ingang van 1 Janua r i 1934 . 

3. Artikel 8 wordt geacht in werking te 
zij n getreden met ingang van 1 November 
1935. 

4. Artikel 13 wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 1936. 

5. Artikel 15 wordt geach t in werk ing te 
zij n getreden met ingang van 1 Juli 1!)25 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19dcn 

J uni 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R . S I o tem a k er d e B ruïne. 
De Minisber van Financiën, 0 ud. 

( Uitg eg. 26 J uni 1936 ) 
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s. 305. 

19 Juni 1936. \VET tot ve reemgmg van 
de gemeenten Boschkapell e, Stoppeldijk, 
H engstdijk en Ossenisse. 

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

dat het wenschelij k is de gemeenten B osch
kapelle, Stoppeldijk, H engstdijk en Ossenisse 
te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Boschkapelle, 

Stoppe/d;jk, H engstdijk en Os:;enisse worden 
vereenigd. 

2. De nieuwe gemeente draagt den naam 
van Vogelwaa1·de. 

3. De zetel der nieuwe gemeente wordt be
paald door den raad dier gemeente, onder goed
keuring van Gedeputeerde Staten van Z eeland. 

4. De vereenig ing komt tot stand met in
gang van 1 Juli 1936. 

2. 1. Alle bezittingen, la ten, rechten en 
verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat daar
voor een na dere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
ba re registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, za l die gesch ieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De tekorten op den gewonen d ienst 
der gemeente B oschkapell e, waarvoor op het 
tijdstip van ingang der vereeniging nog geen 
dekking is gevonden, hieronder begrepen het 
restant van het uitgestooten bedrag der werk
looshe id uitgaven dier gemeenten over 1934 
als bedoeld in a rtikel 19 van Ons bes luit van 
27 Juni 1935 (Staatsblad n°. 364), zull en a ls
dan door het Rijk worden aangezuiverd. 

2. Door Ons worden voorschriften gegeven 
voor de berekening en vastste ll ing van de in 
het eerste l id bedoelde tekorten. 

3. Aan de nieuwe gemeente zal door het 
R ij k worden uitgekeerd, zoodra de vereeniging 
zal zij n tot stand gekomen, een bedrag, gelijk 
aan het op het tijdstip der vereeniging nog 
onafgelost gebleven gedeelte de r geldleening 
van f 67,000, gesloten ingevolge beslu it van 
den raad der gemeente Boschkapelle van 30 
April 1926 en strekkende tot dekking der 
kosten van electri ficatie der gemeente . 

4. 1. De candidaatstell ing en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden 
van den raad der nieuwe gemeente geschieden 
op de dagen, door Gedeputeerde Staten van 
Z eeland te bepalen. 

2. Tot deel neming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens arti ke l 5 dezer wet geldende lij sten van 
kiezers van den gemeenteraad . 

3 . De raad va n de opgeheven ge111ecnte 
Stoppeldijk benoemt het hoofdstembureau en 
stembu reaux voor deze verkiez ing, nadat, zoo 
noodig, door dienzelfden raad art. 31 , 3e l id, 
der kieswet is toegepast, en ondérzoekt de 
geloofsbr ieven der leden van den raad der 
nieuwe gemeente. 

4. :\llet afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, ee rste l id, der gemeentewet geldt, voor 
de toepassing van artikel 5 en artikel 86 d ier 
wet, in de nieuwe gemeente het getal inwoners, 
dat op 1 J anuar i 1936 volgens de bevol kings-
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registers der opgeheven gemeenten aanwezig 
is, zooa ls dit door Gedeputeerde Staten van 
Z eeland, burgemeesters en wethouder van de 
opgeheven gemeenten gehoord, wordt vastge
steld. 

5. De dag en de pl aats der eerste vergade
r ing van den raad der n ieuwe gemeente wor
den bepaald door Gedeputeerde Staten van 
Z eeland. 

6. M et afwijking in zooverre van het be
paalde in de a rt ikelen 29 en 87 der gemeente
wet , hebben de leden van den nieuw gekozen 
raad en de door dien raad te ki ezen wethou
ders zitting ui te rlij k tot den eersten D insdag 
van September 1939. 

5. 1. De in de opgeheven gemeenten op 30 
Juni 1936 bestaande kiezers! ijsten voor het 
kiezen van leden van de Tweede K ame r der 
Staten-Generaal, van de Provincial e Staten en 
van den gemeenteraad, blijven van kracht in 
de nieuwe gemeente, totdat zij overeenkomstig 
de kieswet door een nieuwe kiezerslijst zijn 
vervangen. 

2. De op 30 Juni 1936 bestaande kiezers
l ijsten, bedoeld in het eerste l id, worden, voor 
zoovee] noodig, aangevu ld met de ve rmelding 
van de plaats der woning van eiken ki ezer op 
den eersten Januari van het jaar der vast
stelli ng en met de vermelding van het nummer 
van het stemdistr ict, waartoe hij di entenge
volge behoort. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeenten 
worden voor het opmaken van de kiezerslijst 
en voor de verk iesbaarheid tot leden van den 
gemeenteraad, met ingang van 1 Ju l i 1936 
als ingezetenen der nieuwe gemeente be
schouwd. 

6. 1. De u itkeer ing ui t het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, letter b, juncto artike l 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten B osch
kapell e, St oppeldijk, H engstdijk en Ossenisse, 
overeenkomstig de bepal ingen dier wet en het 
Financieele-verhoudingsbesl uit voor het uitkee
r ingstijdvak 1936/1937 vastgesteld of nog vast 
te stell en, wordt verminderd met 5/6. 

2. Voor de gemeente Vogelwaarde bedraagt 
deze uitkeering f 2500. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ters en de secretar issen wachtgeld genieten 
krach tens deze wet. zal de nieuwe gemeente 
va n het R ij k jaa rlijks een bij drage in die 
wachtgel den ontva ngen en wel in dezelfde 
verhouding a ls waarin de door de opgeheven 
gemeenten te zamen voor het ui tkeeringsLijd
vak 1935/1936 vastgestelde uitkeering mge
volge artikel 3, letter b, der wet van 15 J uii 
1929 (Staatsblad n°. 388) , sedert gewijzigd , 
staat tot de door de genoemde ambtenaren te 
zamen laatstelijk voor 1 Juli 1936 genoten 
jaa n vedde. 

7. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder c, juncto a t·t t
kel 9, der wet van 15 Jul i 1929 (Staatsblad 
n°. 388), wordt deze wet geacht in werking 
te treden met ingang van 1 Mei 1937. 

2. De met toepass ing van het vorige I id 
voor de gemeenten .Boschkapell e, Stoppeld·ijk, 
H engstdijk en Ossenisse, voor het uitkeerings
tijdvak 1936/1937 vast te stel len uitkeer ingen, 
voorloopige uitkeeringen daaronder begrep"n. 
worden, voor zoo ver zij op of na 1 J ui i 1936 
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vervallen, aan de gemeente Vogelwaarde uit
betaald. 

3. Het eerste en het tweede lid van dit 
artike l vinden overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot vaststelling en verrekening van 
de garantie-u itkeer ing, bedoeld in artikel Il, 
en de inhouding, bedoeld in artikel III der 
wet van 4 Maart 1935 {Staatsblad n°. 74). 

8. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
ring ingevolge artikel 3, onder c, juncto ar
t ikel 9, der wet van 15 Juli 1929 {Staatsblad 
n°. 388), sedert gewijzigd, voor de gemeente 
Vogelwaa,·de, voor de uitkeeringstijdvakken, 
welke op h et uitkeeringstijdvak 1936/1937 vol
gen, worden de factoren, ontleend aan boe
ki ngstijdvakken of aan rekeningsjaren, welke 
aan 1 Juli 1936 geheel of gedeeltelij k vooraf
gaan, of aan tijdstippen, vóór 1 J ui i 1936 
vallende, - berekend .. naar de som dier factoren 
voor de gemeenten Boschkapelle, Stoppeldijk, 
H engstdijk en Ossenisse . 

2. Deze samenstelling der factoren geschiedt 
aldus, dat zoowel het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 16 van het Financieele
verhoudingsbesluit voor elk rekeningsjaar, a ls 
het quotient, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 21 van dat besluit voor elk boekings
tijdvak, het resultaat van één deeling is. 

3. Ten aanz ien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele-verhoudingsbesluit en het quo
tient, bedoeld in artikel 21 van het Finan
c ieele-verhoudingsbesluit voor de gemeenten 
Boschkapelle, Stoppel dijk, H engstdJÎjk en Osse
nisse reeds is vastgesteld, wordt het vastge
stelde quotient, met inachtnemi ng van de be
palingen van het eerste en het tweede lid van 
dit artikel, door Onze Ministers, belast met 
de uitvoering van de wet van 15 Juli 1929 
{Staatsblad n°. 388) opnieuw vastgesteld. 

9 . 1. Indien de som van de uitkeeringen, 
welke de opgeheven gemeenten Boschkapelle, 
Stoppeldijk, H engstdijk e n Ossenisse volgens 
artikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 1929 
{Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, over 
het tijdvak 1935/1936 ontvangen, minder be
draagt dan de som der uitkeeringen, volgens 
artikel 3, letter b {oud) dier wet voor het 
tijdvak 1934/1935, wordt aan de gemeente 
Vog elwaarde ten I aste van het gemeentefonds 
over het t ijdvak 1937/1938 boven de uitkeering 
volgens artikel 3, l etter c, juncto art ikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 {Staatsblad n°. 388) , 
sedert gewijzigd, eene garantie-uitkeering ge
daan ten bedrage van 7/10 van het verschil. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1928/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944, zal eene garantie-uitkeering worden 
verleend ten beloope van onderscheidenlijk 6/7 , 
5/7, 4/7, 3/7, 2/7 en 1/7 vah het bedrag der 
garantie-uitkeering over het tijdvak 1937/1938. 

3. Indien de som van de uitkeeringen, welke 
de opgeheven gemeenten B oschkapelle, Stop
peldijk, H engstdijk en Ossenisse volgens arti
kel 3, letter c, der wet van 15 Juli 1929 
{Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, over 
het tijdvak 1935/1936 ontvangen, meer be
draagt dan de som der uitkeeringen voor di e 
gemeenten volgens artikel 3, letter b (oud) 
dier wet voor het t ijdvak 1934/1935, wordt op 
de uitkeering, welke de gemeente Vogelwaarde 
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over het t ijdvak 1937/1938 volgens artikel 3, 
letter c, juncto artikel 9, der wet van 15 J ui i 
1929 {Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, 
ontvangt, ten bate van het gemeentefonds in
gehouden een bedrag gelijk aan 7/10 van het 
verschil. 

4. Over de uitkeeringstijdvakken 1938/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 e n 
1943/1944, zal eene inhouding op de uitkee
ring volgens artikel 3, letter c, der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388 ), plaats heb
ben ten beloope van onderscheidenlijk 6/7, 5/7, 
4/7, 3/7, 2/7 en 1/7 van het bedrag der inhou
ding over het tijdvak 1937/1938. 

5 . De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 {Staatsblad n°. 74) blijven, be
houdens het bepaalde in artikel 7, derde lid, 
ten aanzien van de gemeente Vogelwaarde 
buiten toepass ing. 

10. 1. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon dienst
plichtige bestemd werden, behouden deze be
stemming na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1937 en 1938 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den dienstplicht 
van de opgeheven gemeenten tezamen het in
schrijvingsregi ter van de nieuwe gemeente. 

ll. De namen van de personen, die in de 
opgeheven gemeenten voorkomen op de lijsten, 
bedoeld in de artikelen 17 en 45 der Drank
wet, worden op de voor de nieuwe gemeente 
op te maken lijsten geplaatst in volgorde van 
de dagen, waarop hun verzoeken om vergun
ning of verlof inkwamen; voor zoover verzoe
ken op denzelfden dag inkwamen, gaat de in 
leeftijd oudere voor; bij gelijken ouderdom 
bes! ist het lot. · 

12. 1. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren der opgeheven gemeenten, die tenge
volge van de vereeniging worden ontslagen, 
wordt, voor zoover zij alsdan niet in de termen 
vallen om pens ioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, eer
ste lid , onder b, der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) - te gen ieten, ten laste van de 
nieuwe gemeente een wachtgeld verleend met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tij delijken dienst, die 
een niet wezenlijk onderbroken diensttijd als 
zoodanig van ten minste 5 jaren hebben ver
vuld , tenzij zij belast zijn met werkzaamheden, 
welke een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorig 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 Juli 1936 een dienst
tijd van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van dien diensttij d, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftijd , 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgende 
zinsnede van dit lid het wachtgeld e indigt; 

b. voor de overigen gedu rende een t ijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geva l , zoodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen valt om 
pensioen uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der P ens ioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) - te gen ieten. Voor hem, die in het 
genot is gesteld van vervroegd ouderdomspen-



sioen, als bedoeld in den vorigen zin , vervalt 
het wachtgeld zoodra het gelijk is aan of min
der bedraagt dan het pensioen of anders bij 
het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan a lle aan 
het ontslag voorafgaande tijd, welke in aan
merking komt voor pensioen, onverschillig in 
dienst van welk lichaam d ie tijd is doorge
bracht, met di en verstande, dat a lle diensttijd 
slechts éénmaal wordt medegeteld en dienst
tijd uit een nevenbetrekking slechts in aan
merking komt, indien het wachtgeld uit hoofde 
van ontslag uit die betrekking ,vordt toege
kend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naar de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), welke in de opgeheven betrekking 
of betrekkingen laatstelijk vóór 1 J uli 1936 
werd of werden genoten, en wel , voor wat 
betreft de wedden, welke door of vanwege het 
bestuur van elk der opgeheven gemeenten 
werden geregeld, volgens de op 1 Juli 1935 
gel dende weelderegeling, vermeerderd voorts 
even tueel met de persoonlijke toelage, ten doel 
hebbende een weddeverlag ing gele idelijk te_ 
doen plaats hebben, met dien verstande, dat 
de wedde of de som der wedden dezelfde ver
mindering of vermeerdering ondergaat, welke 
de vaste kindertoelage tengevolge van de wij
ziging van het aantal kinderen, dat voor die 
toelage in aanmerking komt, en de persoon
lijke toelage zouden ondergaan, indien be
langhebbende in dienst zou zijn gebleven. Voor 
de berekening van het wachtgeld worden tijde
lijke en vaste k indertoelagen gelijkgesteld. Het 
wachtgeld is gedurende de ee rste 3 maanden 
gelijk aan de in den eersten volzin omschreven 
wedde of de som der wedden, en bedraagt 
daarna gedurende 3 maanden 85 en vervol
gens 70 ten honderd van de vorenbedoelde 
wedde of som der wedden. 

4. Indien op of na den datum van de in
werkingtred ing dezer wet in de regeling van 
de wedden van den burgemeester en de amb
tenaren der gemeente Vog elwaarde wijzig ing 
is of wordt gebracht, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of som der wedden voor de 
toepass ing van dat I id en van het vijfde en 
zesde I id van dit artikel op overeenkomstige 
wijze gewijzigd, met dien verstande, dat onder 
die wedde of som der wedden mede een t ijde
lijke kindertoelage wordt begrepen. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde · u it 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Juli 1936 inkomsten geniet of gaat genie
ten, wel ke hij op het t ijdstip, waarop het wets
ontwerp, dat tot deze wet heeft geleid, bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is inge
di end, niet genoot, wordt: 

a. indien hij d ie inkomsten gen iet in di enst 
van een der lichamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) , zoodra en zoolang het wachtgeld, ver
meerderd met die inkomsten, voor zoover zij 
a ls wedde in den zin dier wet zij n aan te mer
ken , en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde I iel, zoo noodig met 
inachtneming van het bepaalde in het vierde 
lid , bedoelde wedde zou overschrijden, het 
wachtgeld met het bedrag dier overschrijding 
verminderd; 
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b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag gel ijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag ge
lijk aan het ve rschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde l id bedoelde wedde ; 

c. bij gelijktij dig genot van inkomsten, als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte der inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd met 
het wachtgeld, het bedrag der in het derde lid 
bedoelde wedde overschrijden, doch ten aan
zien van de overbl ij vende inkomsten gehan
deld, alsof zij a ll e onder b val len. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomstep, a ls in het vorig lid bedoeld , zal 
zij n verbonden aan een benoem ing tot een 
financieel gelij kwaardige betrekking, a l wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Z eeland, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
deugdelijk worden verklaard. 

Onder fin ancieel ge lij kwaardige betrekking 
wordt in dit lid verstaan een betrekking of 
vereeniging van betrekkingen, welke voor den 
betrokken ambtenaar iri verband met zijn per
soonlijkheid en omstandigheden passend kan 
worden geacht, en hem een ten minste gelijk 
inkomen oplevert als de wedde of de som der 
wedden, in het derde lid bedoeld. Met " in
komen" wordt hier, waar het betreft inkom
sten in dienst van een der lichamen, bedoeld 
in de artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), bedoeld de wedde in den 
zin dier wet, vermeerderd, indien die bij slag 
niet reeds in de wedde is begrepen, met kin
dertoelage. 

7. Bij ver! ies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk e in
digt, van de betrekking of andere bron van 
inkomsten, welke tot ontbind ing, intrekk ing of 
vermindering van wachtgeld le idde, wordt het 
wachtgeld n iet toegekend, respectievelijk ver
hoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Z eeland, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, 
verklaren, dat het verlies het gevolg was van 
eigen schuld of van e igen verzoek, niet ge
grond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, verval t voor den 
duur van dat huwelij k het wachtgeld . 

9. Indien een wachtgeld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde l iel , doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mecledeeling aan 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente. De op wachtgeld gestelde is gehouden, 
ten aanzien van die inkomsten all e doo r ge
noemd college en door Gedeputeerde Staten 
van Zeeland verlangde inlichtingen te ver
strekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die in 
het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens on
verwijld mededeeli ng aan burgemeeste r en wet-
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houders der nieuwe gemeent.e. 
De op wachtgeld gest.elde is verplich t , op 

eerst.e schriftelijke aanzegging va n burgemees
t.er en wethouders van de nieuwe gemeent.e een 
aanvrage in t.e di enen tot het verkrijgen van 
invalidite itspensioen en zich t.e onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten ge
neeskundig onderzoek, a ls bedoeld in a rtikel 
74 de r Pensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240). 

Indien de op wachtgeld gest.elde de in dit lid 
bedoelde verplichtingen niet na komt, kunnen 
Gedeput.ee rde Staten van Z eeland, burgemees
ter en wethouders der nieuwe gemeente, be
nevens den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord , altha ns behoorlijk opgeroepen, 
het wachtgeld geheel of gedeeltelijk verva ll en 
verklaren. 

ll . Voor de ambt.ena ren de r opgeheven ge
meenten wordt bij benoeming in de nieuwe 
gemeente voor de regeling van hunne wedde 
de diensttijd in aanmerking genomen, in ge
lijke betrekk ing in de gemeent.e, waarin zij op 
30 Juni 1936 werkzaam waren, ve rvuld. 

12. Gesch ill en over de toepassing va n dit 
arti kei worden, burgemeest.er en wetho uders 
der nieuwe gemeente benevens den bel ang
hebbende of di ens gemachti gde gehoord , al 
thans behoorl ijk opgeroepen, bes list door Ge
deputee rde Staten van Z eel and. 

13. 1. De tijd, krach tens deze wet o p wacht
geld doorgebracht, wordt a ls di ensttijd in den 
zin de r Pensioenwet 1922 (Staatsblad 11° . 240) 
aangemerkt, voor zoover deze tijd niet para ll el 
loopt met diensttijd a ls ambtenaar, bedoeld 
in de art ikelen 3, 4, 5 en 14, tweede, lid , der 
P en ioenwet 1922 (Staatsblad 11°. 240) , in een 
betrekk ing of in betrekkingen, waarin deze 
hoeda nigheid na het onts lag werd verkregen. 

3. Gedurende den vol gens het vo rige lid 
voor pensioen geld igen tijd op wachtgeld door
gebracht geldt a ls wedde in den zin der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad 11° . 240) , respecti e
velijk a ls pensioensgrondsl ag, het bed rag van 
de wedde, respectievelijk de pensioensgrond
slag. dan wel de som der wedden, onder che i
denlijk de som der pensioensgrondslagen, 
welke met inachtneming van het bepaa lde bij 
het derde lid van het vo rige artikel voor den 
betrokkene zouden hebben gegolden . De pen
s ioensgrondslag en de som der pensioensgrond
slagen ondergaan dezelfde wijzig ingen, welke 
deze op g rond van het bepaalde in artikel 150 
de r P ensioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240) 
zouden hebben ondergaa n, indien het ontslag 
niet wa re ve rl eend en de ambtenaar de laat
ste lijk vóór het ont.s] ag a a n zij n be trek king o f 
betrekkingen verbonden wedde ongewijzigd 
had behouden. 

Verkrij gt de betrokkene na zijn ontslag op
nieuw de hoedanigheid va n ambtenaar in den 
zin de r P ensioenwet 1922 (Staat sblad 11°. 240) 
met een pensioensgrondslag of een som van 
pensioensgrondslagen lager dan die uit de op
geheven betrekking of betrekkingen, dan wordt 
voor de toepassing van de artikelen 33 en 151 
dier wet de wedde in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot het 
bedrag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in vorengenoemd lid. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrok
ken personen de bijdrage voor eigen pensioen 
verschuldigd op den voet van artikel 35 en 
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artikel 36, eerste I id, onder a, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240), berekend naar 
den in het vori ge lid aangegeven pensioens
grondslag en in het geval, bedoeld in den 
tweeden volzin van dat lid , naa r het versch il 
tusschen dezen pensioensgrondslag en dien of 
die, welke in de betrekking of betrekk ingen, 
waarin na h et ontslag de hoedanighe id van 
ambtenaar in den zin van bedoelde wet wordt 
verkregen, zonder de werking van het vorige 
lid zou of zouden hebben gegolden. 

4. De nieuwe gemeente verhaa lt van de in 
het vori ge lid bedoelde bij drage op de be
trokken pe rsonen op den voet van het vierde 
1 id van a rt ikel 36 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

5. De gemeente Vogelwaarde is de bijd ra
gen vol gens a rtikel 35 en artikel 36, eerste 
lid, onder b, der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) ve rschuldigd naar den pensioens
g rondslag of de pensioensgrondslagen, welke 
zonder de werking van het tweede lid zou of 
zouden hebben gegolden. 

6. H et laa ts t.e lid van het vorige art ikel is 
van toepassing. 

14. 1. De b ij het in werking treden dezer 
wet in de in artikel 1, lid 1 , genoemde ge
meenten bestaande beslu iten en ambtenaren 
zullen in de nieuwe gemeent.e voortduren, tot
dat door het bevoegd gezag een nadere rege
ling is getroffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeen t.e Stoppeldijk bestaande machten 
zullen in de nieuwe gemeente voortduren, tot
dat zij overeenkomstig de bepali ngen dezer 
wet door andere zijn verva ngen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen va n den raad en va n het coll ege 
van burgemeeste r en wethouders, al smede de 
bestaande instructies voor den secreta ris en 
den ontvanger de r gemeente Stoppeldijk gel
den voor de nieuwe gemeente, totdat zij door 
andere zij n vervangen. 

15. Met ingang van 1 Juli 1936 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorsch rif ten de 
vermelding a l gemeente va n B osch kapell e, 
S toppeldij k, H engstdij k en Ossenisse, en wordt 
in de plaats daarvan gelezen : Vogel waarde. 

16. Deze wet treedt in werki ng met ingang 
va n den dag na dien harer a fkond ig ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, rl en 19den 

Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i Id e . 

( Uitgeg. 26 J uni 1936.) 

s. 320. 

19 J uni 1936. WET tot wijzi g ing en aanvul
ling van de Nijverheids-ondenvij swet. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen t.e weten · 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de Nijve rheidsonderwij s
wet te wijzigen en aan t.e vull en ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
E enig ar t i kei. 

1. In het eerst.e lid van artikel 57 worden 
de woorden "zoo noodig bijgestaan door ad
junct-inspecteurs" vervangen door de woorden: 
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zoo nood ig bijgestaan door adjunct- inspecteurs 
of door controleurs. 

2. a artikel 58 wordt een nieuw arti kel 
58bis ingevoegd, luidende: 

Onze Minister bepaalt het geta l der contro• 
leurs; hij stelt voor zooveel noodig a lgemeene 
voorschriften vast nopens hun werkzaamheden. 

3. Het tweede en het derde I id van artikel 
60 worden vervangen door de volgende twee 
leden: 

2. De in het eerste lid genoemde ambtena· 
ren en de in het eerste lid van artikel 57 be• 
doelde controleurs hebben steeds toegang tot 
alle inrichtingen, over welke hun het toez icht 
is opgedragen. 

3. De directeuren en de andere leeraren 
zijn gehouden, aan de in de eerste twee leden 
bedoelde personen de ver langde inlichtingen 
te geven omtrent de school en het onderwijs. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 19den 

J uni 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde1·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S l o tem a ker d e B ru ïn e. 
( Uitgeg. 3 J uli 1936.) 

s. 345. 

7 M ei 1936. BESLUIT tot nadere w1Jz1gmg 
van de voorwaarden voor de opneming en 
verpleging van krankzinnigen in de Rijks
gestich ten te Wo ensel en Grave . 

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

Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 1936, n°. 
2525, Afdeeling Armwezen en van Onzen Mi
nister van J ustitie van 25 Maart 1936, l e Af. 
dee l ing C, n°. 887; 

Gelet op a rtikel 10 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad n°. 96) , zooals deze laatste• 
lijk is gewijzi gd; 

D en Raa d van State gehoord (advies van 
16 April 1936, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Apr il 1936, n°. 
4208, Afdeeling Armwezen en van 2 Mei 1936, 
le a fdeel ing C, n°. 806; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Met ingang van 1 Januar i 1936 wordt arti· 

kel 4 der voorwaarden voor de opneming en 
verpleging van krankzinnigen in de Rijksge
stichten te W oensel en Grave, laatstelijk ge• 
wijzigd bij Ons besluit van 25 Januari 1935 
(Staatsblad n°. 29), gelezen a ls volgt : 

Geschiedt de verpleging in het gesticht zelf, 
zoo bedraagt het verpleeggeld f 1.80 per dag. 
Ge chiedt de verp leging in eene woning, be
doeld in artikel 35a der wet, zoo bedraagt het 
verpleeggeld f 1.50 per dag. Bij verpleging 
gedurende een geheel jaar bedraagt het ver
pleeggeld f 645, ind ien de verpleging geschiedt 
in het gesticht zelf, en f 525 , indien de ve r
pleging gesch iedt in eene woning als boven
bedoeld. 

Indien de verpleging een geheel jaar heeft 
geduurd, doch gedeeltelijk in het gestich t 
zelf en gedeeltelijk in eene woning heeft plaats 
gevonden, wordt het verpleeggeld zoowel voor 
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de verpleging in het gesticht zelf a ls voor de 
verpleging in eene woning, berekend naar de 
hier voren genoemde jaarbedragen onderschei
den lijk van f 645 en f 525. 

Wanneer in gevall en, waarin de verpleging 
niet een geheel jaar heeft geduurd, berekening 
van het verpleeggeld naar het dagtar ief leidt 
tot een totaal -bedrag, dat hooger i dan het 
verpl eeggeld voor een geheel jaar, wordt het 
laatste in rekening gebrach t. 

Het verpleeggeld voor de verpleging in het 
gesticht zelf wordt met f 10 per dag verhoogd 
voor d ie patiënten, op wier overplaatsing door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
het Bestuur, dat voo r de voldoen ing van het 
verpleeggeld aansprakelijk is, tevergeefs is 
aangedrongen. De verhooging gaat in met den 
dag door Onzen voornoemden M inister in elk 
geval afzonderlijk te bepalen. . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de u itvoe ring van dit besluit, dat 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan afschr ift za l worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de AlgemeenA 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 7den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minist e1· van B imnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

D e M inister van J ustitie, van S,c ha i k. 
(Uitgeg . 22 M ei 1936.) 

s. 346. 

26 Juni 1936. BESLUIT, houdende w1iz1gmg 
van het Postbesl uit 1925 (S taatsblad n°. 
396). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelij k is WIJ ZI· 

ging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 27 Maart 1936 
(Staatsblad n°. 341); 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
B innenlandsche Zaken van 16 Juni 1936, n°. 
4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegraf ie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Juni 1936, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 J uni 1936, n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterij en, Telegraf ie en Te. 
lefon ie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Artikel 2, § 1, 2e li d van het Post• 

besl u it 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt ver• 
vangen door: 

"2. H et port van een brief, afkomstig van 
en bestemd voor een door of va nwege den Di
recteur-Generaal de r Posterijen, Telegrafie en 
Tel efonie vast te stell en kring, bedraagt bij 
vooruitbetaling: 

voor e lke briefkaart 2 cent; 
voor e l ken anderen brief: 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 

3 cent; 
boven 20 gram tot en met 40 gram 6 cent; 
boven 40 gram tot en met 100 gram 10 

cent.". 
2. Dit besluit treedt, voor zooveel de brief. 

kaarten betreft, in werking met ingang van 1 



1936 

Augustus 19 36 en voor zooveel de andere 
brieven betreft met ingang van den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staats
blad,, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad, geplaatst en in af chrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

' s-Gravenhage, den 26 ten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlaniuche Z aken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

(Uitgeg. 29 J uni 1936.) 

s. 364. 

28 1,fei 1936. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 25, eerste en vierde lid, der Nijver
heidsonderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
29 April 1936, n°. 5408rn, afdeeling ijverheids
onderwijs; 

Gelet op het eerste en het vierde lid van a r
tikel 25 der Nijverheidsonderwijswet ; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken tot wijziging en aanvulling van de be
palingen betreffende : 

a. de voorwaarden, onder welke aan rechts
persoonlijkheid bezittende instellingen en ver
eenigingen en aan gemeenten ten behoeve van 
de door haar in stand gehouden scholen uit 
's Rijkskas subsidie wordt gegeven, en 

b. nadere voorschriften omtrent de vast 
stelling en berekening van het bedrag der ver
goeding, bedoeld in het vierde lid van artikel 25 
voornoemd; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 Mei 1936, n°. 36 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Mei 1936, n°. 7110, 
afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan, 
met intrekking van Ons besluit van 11 Juli 

1921 (Staatsblad n°. 920), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 26 April 1922 ( Staatsblad 
n°. 233), te bepalen: 

HOOFD. TUK I. 

Voorwaarden voor Rijkssubsidie. 

Art. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt 
van: 

1. ,,Onze Minister'' is daaronder te verstaan 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen ; 

2. ,, inspecteur", ,,directenr(en)" en " leeraar" 
of "leeraren'' zijn daaronder begrepen onder
scheidenlijk inspectrice, directrice(s) en leer
ares(sen); 

3. ,,beambten" is daaronder te ver taan het 
niet-onderwijzend personeel, met uitzondering 
van : dienstboden, werkvrouwen, hen wier be
zoldiging in uur- of dagloon wordt uitgedrukt, 
en de overigens volgens arbeidsovereenkomst 
tewerkgestelden ; 

4. ,,het bevoegd gezag" is daaronder te ver
staan voor wat betreft de door het Rijk gesub
sidieerde gemeentelijke en bijzondere nijver
heidsscholen onderscheidenlijk het gemeente
en het schoolbestuur ; 
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5 . ,,school " en "scholen" zijn daaronder te 
verstaan de van Rijkswege gesubsidieerde ge
meenteliJke of bijzondere scholen of cursussen, 
bedoeld m artikel 11 der Nijverheidsonderwijs
wet . 

2. 1. Het bevoegd gezag onderwerpt tijdig 
aan de goedkeuring van Onzen Mini ter : 

a. het leerplan, samengesteld met inacht
neming van de door Onzen Minister vastgestelde 
algemeene voorschriften ; 

b. eventueel het prospectus, alvorens dit 
wordt uitgegeven ; 

c. den -lesrooster, volgens door Onzen Mi
nister vastgesteld model met toelichting ; 

d. de lijst van leerboeken, welke de leerlingen 
bij het onderwijs moeten gebruiken ; 
_ e. voor zooveel betreft de bijzondere nijver

heidsscholen, de schoolgeldregeling; 
/. de reglementen ; 
g. de instructies voor directeuren, leeraren 

en beambten ; 
h. alle wijzigingen, welke in de onder a tot 

en met IJ bedoelde stukken worden aangebracht. 
2. Onze Minister verleent de in het eerste 

lid bedoelde goedkeuring hetzij voor een be
paalden tijd, hetzij tot wederopzegging. 

3. 1. Het bevoegd gezag zendt ter goed
keuring aan Onzen Minister : 

a. jaarlijks vóór 15 Februari de rekening en 
verantwoording over het afgeloopen kalender
jaar, met de bijlagen, op formulieren volgens 
de door Onzen Minister vastgestelde modellen, 
met een toelichting ; 

b. jaarlijks vóór 1 Maart de begrooting van 
inkomsten en uitgaven voor het volgend kalen
derjaar, op een formulier volgens door Onzen 
Minister vastgesteld model, met een uitgewerkte 
toelichting; 

c. tijdig van te voren de voordrachten ter be
noeming van directeuren en leeraren, op for
mulieren volgens door Onzen Minister vastge
steld model ; 

d. tijdig van te voren de voorstellen ter be
noeming of tewerkstelling van bezoldigd niet
onderwijzend personeel met uitzondering van 
werkvrouwen. · 

2. Bij de rekening en verantwoording voegt 
het bevoe!;ld gezag : 

a. de bijlagen op door Onzen Minister vast
gestelde formulieren ; 

b. het ja;irverslag. 
3. Het bevoegd gezag verstrekt jaarlijks 

vóór J Februari aan Onzen Minister op daartoe 
bestemde formulieren de door dezen hoodig 
geachte statistische gegevens. 

4. Het bevoegd gezag draagt er zorg vo'?r, 
dat het eindbedrag van elk hoofdstuk der mt
gaven van een goedgeke~rde begrooting niet 
wordt overschreden, tenz1J Onze Mm1ster de 
overschrijding beeft goedgekeurd. . 

5. Het bevoegd gezag doet aan Onzen Mi
nister ten aanzien van een directeur, een leeraar 
of een beambte binnen veertien dagen mede
deeling van: 

a. de benoeming , met overlegging van den 
staat van inlichtingen op een door Onzen Mi 
nister vastgesteld formulier, en de wettelijk 
voorgeschreven bewijsstukken; 

b. de schorsing en het ontslag, met opgave 
van de reden ; 

c. het overlijden. 
6. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, 
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dat een register van leerlingen en een registér 
van verzuimen en telaatkomers worden bijge
houden. 

7. l. De vereeniging, stichting of instel
ling, welke een school in stand houdt, dient een 
postrekening te houden. Indien zij meer dan 
één school in stand houdt, kan zij ten behoeve 
van elke school een postrekening houden. 

2. Zij geeft aan Onzen Minister kennis van 
het (de) nummer(s) van haar postrekening(en). 

8. l. H et bevoegd gezag doet van elk stuk, 
hetwelk het aan Onzen Minister zendt, gelijk
tijdig een afdruk of afschrift toekomen aan den 
inspecteur, belast met het toezicht op de school. 

2. Voorts stelt het bevoegd gezag dien in
specteur in kennis met de belangrijke gebeurte
nissen betreffende de school en h aar personeel. 

9. l. Het bevoegd gezag verstrekt desge
vraagd alle inlichtingen betreffende de school, 
haar personeel en haar administratie aan Onzen 
Minister, den inspecteur-generaal van het nijver 
heidsonderwijs, den inspecteur van het nijver
heidsonderwijs, belast met het toezicht op de 
school, den accountant en den adjunct-accoun
tant van het departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, alsmede aan den ad-

l·unct-inspecteur, en voor zooveel betreft de 
agere avondnijverheidsscholen voor jongen~ 
aan den controleur, toegevoegd aan den voren-
bedoelden inspect eur. • 

2. Het draagt zorg, dat de in het eerste lid 
bedoelde personen, met uitzondering van den 
controleur, te allen tijde van alle boeken en 
bescheiden betreffende het geldelijk beheer kun -
nen kennis nemen, t er plaatse waar de gelde
lijke administratie wordt gevoerd. 

10. l. Alvorens een school Rijkssubsidie 
ontvangt, onderwerpt het bevoegd gezag het 
gebruik, dat het wenscht te maken van het 
schoolgebouw met · het daarbij behoorende 
terrein en de eventueele bijgebouwen, benevens 
de bestemming van de schoollokalen en andere 
ruimten, aan de goedkeuring van Onzen Mi
nister . 

2. Het bevoegd gezag onderwerpt eveneens 
aan de ~oedkeuring van Onzen Minister elke 
veranderrng in het gebruik of de bestemming, 
in het eerste lid bedoeld. 

3. Het bevoegd gezag stelt, wanneer Onze 
Minister dit verlangt, gebouwen, lokalen, in
ventaris, werktwgen en gereedschappen van de 
school ko3teloos ter beschikking voor examens, 
van Rijkswege te houden ingevolge de Nijver
heidsonderwijswet. 

4. H et bevoegd gezag behoeft voor verhuring 
of beschikbaarstelling aan derden van ge
bouw(en), terrein, inventaris, werktuigen, ge
reedschappen, materialen, verlichting, verwar
ming, water en electr ischen stroom der school, 
en voor de voorwaarden waaronder die ver
huring of besch.ikbaarstelling plaats vindt, van 
te voren de goedkeuring van Onzen Minister. 

11. l. Alvorens het bevoegd gezag over
gaat tot het ontwerpen van een plan voor de 
stichting, wtbreiding of verbouwing van een 
gebouw voor een school, verzoekt het Onzen 
Minister de toestemming daartoe. 

2. Het bevoegd gezag onderwerpt tijdig aan 
de goedkeuring van Onzen Minister de voor
stellen betreffende : verkrijging van bouwter
rein, bouw, verbouwing, uitbreiding en inrich
ting van de school, en belangrijke herstellingen. 
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3. Een VP.reemgrng, stichting of instelling, 
welke een sch0vl sticht of in stand houdt, en die 
de goedkeuring van Onzen Minister heeft ver
worven van een plan tot verkrijging van bouw
terrein, bouw, verbouwing, uitbreiding en (of) 
inrichting van die school en de goedkeuring van 
den daartoe strekkenden begrootingspost, en 
die tot verwezenlijking da-arvan een geldleening 
met Rijksgarantie wenscht t e sluiten, verzoekt 
Onzen Minister schriftelijk, onder overlegging 
van het leeningsvoorstel, om in samenwerking 
met Onzen Minister van Financiën rente en af
lossing van die leening te garandeeren. 

4. Het bevoegd gezag behoeft van te voren 
de goedkeuring van Onzen Minister voor ver
vreemding, bezwaring of verandering van be
stemming van onroerend goed, in gebruik bij 
of bestemd voor de school. · 

12. l. Het Rijkssubsidie wordt niet ver
leend voor een school, wanneer de gemiddelde 
bezetting, waaronder verstaan wordt het totaal 
getal der leerling-lesuren, gedeeld door het totaal 
getal der leeraar-lesuren, minder bedraagt dan 
in t abel 1 is aangegeven : 

TABEL I . 

Voor scholen als bedoeld in 1 
artikel 11 der Nijver

heidsonderwijswet : 

Eerste, lid , onder a en b 

Idem, onder c, d en e 

Tweede lid 

Minimum der 
gemiddelde 
bezetting: 

18 

16 

15 

2. H et Rijkssubsidie wordt niet verder ver
leend voor het onderwijs aan een groep van leer
lingen, welke afzonderlijk onderwijs ontvangt, 
wanneer het get al der leerlingen van die groep 
minder bedraagt dan in tabel 2 is aangegeven 

TABEL 2. 

Voor scholen als bedoeld in 1 
artikel 11 der Nijver

heidsondenvijswet : 

Eerste lid , onder a, b en d 

Idem, onder c en e 

Tweede lid, met uitzonde
ring van de hieronder ge
noemde : 

Onder d en / voor zoover 
deze ten doel hebben de 
opleiding tot tweeden en 
eersten stuurman en voor 
de diploma's B en C als 
machinist t er koopvaarclij, 
onderscheidenlijk tot leer
ares aan nijverheidsscho
len voor meisjes 

Minimum getal 
leerlingen voor 

een groep: 

15 

12 

10 

8 

3. Voor de toepassing van de beide vorige 
leden komt het tijdvak van vier weken na het 
begin van den schooltermijn niet in aanmerking. 
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4. Op verzoek van het bevoegd gezag kan 
Onze Minister in bijzondere gevallen voor een 
bepaalde school en voor een bepaald tijdvak 
afwijking toestaan van de in het eerste en het 
tweede lid omschreven regelen. 

5. Het Rijkssubsidie wordt niet verleend 
voor het onderwijs aan een groep van leerlingen, 
welke afzonderlijk onderwijs ontvangt, wan
neer die groep ~cvormd is door splitsing van een 
klasse of bij wiJze van parallelklasse, tenzij voor 
de vorming van die groep van te voren de goed
keul'ing van Onzen Minister is verkregen. 

13. Ten behoeve van een bestaande school, 
welke in het genot is van Rijkssub idie inge
volge artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, 
wordt het Rijkssubsidie niet verder verleend, 
wanneer het bevoead gezag, voor zooveel die 
school betreft, de hachtens en ingevolge die 
wet geldende bepalingen niet naleeft. 

14. 1. Wanneer de instelling, vereeniging 
of gemeente, welke een school in stand houdt, 
de exploitatie van die school beëindigt, of wan
neer zij uit anderen hoofde het recht op Rijks 
subsidie voor die school verliest, komen haar 
eigendommen, voor zoover deze uit bijdragen 
van de Overheid ter zake van die school zijn 
voortgekomen, ter beschikking van het Rijk 
en van de gemeente, in welke de school is ge
vestigd, in de verhouding van de door hen ver
strekte subsidiebedragen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid i eveneens 
van toepassing, wanneer de instelling of ver
eeniging, als bedoeld in dat lid , ophoudt te be
staan of haar rechtspersoonlijkheid verliest. 

3. Indien een geval als bedoeld in de vorige 
leden zich voordoet, geeft het bevoegd gezag 
daarvan onverwij ld kennis aan Onzen Minister. 

15. 1. De instelling of vereeniging, welke 
een school in stand houdt, is verplicht, van al 1 
hetgeen het beheer van die school betreft aan
teekening te houden op zoodanige wijze, dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplich
tingen ten aanzien van die school worden gekend. 

2. Zij is verplicht, alle boeken en bescheiden, 
waarin overeenkomstig het eerste lid aanteeke
ning is gehouden, dertig jaren lang, en de ont 
vangen, a lsmede de afschriften van de uitge
gane brieven, geschriften, rekeningen en kwij
tingsbewijzen, t ien jaren lang te bewaren. 

HOOFDSTUK II. 

Voorschriften ter berekening van de door buiten
gemeenten te betalen vergoedingen. 

16. 1. De gemeente, op welke de verplich
ting rust tot vergoeding, bedoeld in het vierde 
lid van artikel 25 der ijverheidsonderw:ijswet, 
wordt aangewezen als volgt : 

a. Voor zooveel betreft een minderjarigen 
leerling, niet vallende onder b, rust die verplich
ting op de gemeente, in welke degene zijner 
ouders, die de ouderlijke macht over hem mt
oefent, of zijn voogd in het bevolkingsregister 
is ingeschreven. 

Indien noch diegene zijner ouders, die de 
ouderlijke macht uitoefent, noch de voogd van 
den leerling hier te lande in een bevolkingsre
gister is ingeschreven, rust de verplichting tot 
vergoeding op de gemeente, in welke de leer
! ing in het bevolkingsregister is ingeschreven. 

b. Indien over een leerling de voogdij wordt 
uitgeoefend door een vereeniging, stichting of 
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instelling van weldadigheid, als bedoeld in 
artikel 421 van het Burgerlijk Wetboek, rust 
de verplichting op de gemeente, welke in den 
tijd , onmiddellijk aan wie voogdij voorafgaande, 
overeenkomstig het onder a bepaalde zou zijn 
aangewezen. 

c. Voor zooveel betreft een meerderjarigen 
leerling, rust de verplicht ing op de gemeente, 
in welke die leerling in het bevolkingsregister 
is ingeschreven. 

2. Bij de berekening van den grondslag van 
die vergoeding vinden de volgende regelen 
toepassing : 

a. Indien het een school betreft met een 
gelijk aantal wekelijksche lesuren voor al haar 
leerlingen, is het gemiddeld bedrag der netto
kosten voor een bepaalden leerling, die in het 
betreffende kalenderjaar gedurende w1 weken 
als leerling der school wordt aangemerkt : 

w1 . K 
~gulden. 

Hierin is K het bedrag der netto-kosten van 
de school, overeenkomstig het zevende lid van 
artikel 25 der ijverheidsonderwijswet ; :E w 
het totaal getal der leerlingweken van de school, 
in dat kalenderjaar. 

b. Indien het een school betreft met verschil
lende aantallen wekelijksche lesuren en (of) 
verschillende aantallen jaarlijksche lesweken 
voor verschillende groepen van leerlingen, op 
wie dezelfde rekening en verantwoording be
trekking heeft, is het evenredig bedrag der 
netto-kosten voor een bepaalden leerling : 

w1 . n1 . K uld - - -- g en 
L W. Il 

Hierin is w1 het getal der weken, dat de be
paalde leerling als leerling der school aange
merkt wordt, n1 het getal der wekelijksche les
uren van zijn groep van leerlingen, volgens den 
goedgekeurden lesrooster ; :E w . n het totaal 
der leerlinglesuren van de school, in dat kalen
derjaar. 

c. Bij de bepaling van w" :E w en :E w . n 
worden vaCJ1nties en absenties medegerekend. 
Gedeelten van weken worden in rekening ge
bracht. Hierbij wordt het jaar op 52 weken en 
de week op 7 dagen gerekend. 

17. 1. Het bestuur van een bijzondere, 
van Rijks- en gemeentewege gesubsidieerde 
nijverheidsschool legt binnen veertien dagen na 
de dagteekening van de door Onzen Minister 
verleende goedkeuring van de rekening en ver
antwoording aan het bestuur der gemeente, in 
welke de school is gevestigd, een afschrift over 
van die rekening en verantwoording, benevens 
van die goedkeul'ing. 

2. Tndien de school in het afgeloopen kalen
derjaar bezocht werd door een of meer leer
lingen, die hun woonplaats hadden in een of 
meer andere gemeenten dan die, waarin zij is 
gevestigd, verstrekt het schoolbestuur tevens 
aan dat gemeentebestuur vóór 1 Februari van 
het loopende jaar de volgende gegevens mrer 
dat afgeloopen jaar : . 

a. de namen der leer lingen, die de school 
beze>chten, de namen en de adressen van de 
ouders of voogden der minderjarige leerlingen 
en de adressen der meerderjarige leerlingen, in 
overeenstemming met het eerste lid van ar
tikel 16 ; 
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b. bij de namen, bedoeld onder a, de ge
boortedata van de leerlingen, die vóór of in het 
afgeloopen kalenderjaar meerderjarig werden; 

c. in de gevallen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 16, onder a en b, van eiken leerling 
het getal der weken, dat hij als leerling van de 
school wordt aangemerkt ; 

d. in het geval, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 16, onder b, t evens van eiken leer
ling het getal der lesuren, hetwelk zijn groep 
volgens den goedgekeurden lesrooster per week 
had, en bovendien het totaal getal der leerling
lesuren van de school, in dat kalenderjaar. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepaling. 

18. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1936. H et kan worden aange
haald onder den titel "Subsidievoorwaarden
besluit N.O. 1936". 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Alge
meene R ekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 5 J uni 1936.) 

s. 365. 

28 Mei 1936. BESLUIT tot uitvoering van 
art ikel 6, tweede lid, der ijverheidsonder
wijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 April 1936, n°. 56504, afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Gelet op het tweede lid van artikel 6 der 
Nijverheidsonderwijswet; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
.bleken tot wijziging en aanvulling van de alge
meene regelen omtrent den bouw en de inrich
ting van door het Rijk gesubsidieerde nijver 
heidsscholen, alsmede omtrent de aantallen 
leerlingen, welke in de lokalen van die scholen 
moaen worden t oegelaten ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
12 Mei 1936, n°. 34; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Mei 1936, n°. 7109, 
afdeeling ijverheidsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
met intrekking van Ons besluit van 11 Juli 

1921 (Staatsblad n°. 922) t e bepalen : 

HOOFDSTUK I . 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt 
van : 

1. ,,Onze Minister ", is daaronder te verstaan 
Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen; 

2. ,, het bevoegd gezag" en " de Directie", 
is daaronder te verstaan voor wat betreft de 
door het Rijk gesubsidieerde gemeentelijke en 
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bijzondere scholen onderscheidenlijk het ge
meente- en het schoolbestuur. Indien een ar
chitect is aangewezen overeenkomstig het eerste 
lid van artikel 3, wordt het bevoegd gezag in 
zijn hoedanigheid van " Directie" vertegenwoor
digd door dien architect ; 

3. ,,school" en "scholen", zijn daaronder te 
verstaan de van Rijkswege gesuQsidieerde ge
meentelijke of bijzondere scholen of cursussen, 
bedoeld in artikel 11 der Nijverheidsonderwijs
wet ; 

4. ,,de inspecteur '' , is daaronder te verstaan 
de inspecteur-generaal van het nijverheidsonder
wijs en de inspecteur of de inspectrice van het 
niJverheidsonderwijs, met het toezicht op de 
school belast ; 

5. ,,directeur" en " leeraren", zijn daaronder 
begrepen onderscheidenlijk directrice en leer
aressen. 

2. 1. Uitgaven, welke een gevolg zij n van 
het zonder machtiging van Onzen Minister niet
naleven van de bepalingen van dit besluit , van 
het afwijken of overschrijden van door Onzen 
Minister goedgekeurde plannen, bestekken en 
ramingen van kosten, en alle andere naar het 
oordeel van Onzen Minister niet strikt noodige 
uitgaven blijven buiten beschouwing bij de be
rekening van de voor Rijkssubsidie in aanmer 
king komende uitgaven voor de verkrijging en 
bewerking van een terrein, de stichting, uit
breiding, verbouwing en inrichting van school
gebouwen. 

Als niet strikt noodig worden onder meer 
aangemerkt alle uitgaven wegens fooien, grati 
ficatiën, onthaal, feestelijkheden en dergelijke 
tijdens de uitvoering en bij de oplevering of de 
ingebruikneming van het werk. 

2. Honoraria voor adviezen in zake de aan
schaffing van schoolmeubelen, werktuigen, ge
reedschappen en leermiddelen komen niet in 
aanmerking voor Rijkssubsidie, tenzij in bij
zondere gevallen ter beoordeeling van Onzen 
Minister. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen omtrent de voorbereiding van het werk. 

3. l. Nadat het bevoegd gezag de toestem
ming van Onzen l\finister heeft verkregen tot 
het ontwerpen van een plan voor de stichting, 
uitbreiding of verbouwing van een gebouw, 
dient het, indien Onze Minister de aanwijzing 
van een architect noodig acht, een voorstel 
hiertoe in. Deze aanwijzing betreft de ~rchi
tect, dien het bevoegd gezag wenscht te b , rsten 
met het maken van dat plan. 

2. Het bevoegd gezag onderwerpt tevens 
aan de goedkeuring van Onzen l\finister even
tueele voorstellen tot het aanwijzen van des
kundige adviseurs voor de electrische en de 
verwarmingsinstallaties en ( of) voor andere 
bijzondere onderdeelen van het gebouw. 

;J. Het bevoegd gezag onderwerpt aan d e 
goedkeuring van Onzen Minister elk voorstel 
tot aankoop van, of tot het verkrijgen op andere 
wijze van de beschikking over een terrein en 
(of) een of meer gebouwen. Hierbij legt het over 
een uittreksel uit het kadastrale plan, aangeven
de het schoolterrein met de omgeving binnen 
den af tand van 200 m van de grens van dat 
schoolterrein. Op dit uittreksel moeten zijn aan
gegeven de in die omgeving gelegen inrichtingen. 
bedoeld in artikel 2 der Hinderwet. 
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4. In geval van een voorgenomen nieuwen 
bouw onderwerpt het bevoegd gezag vervolgens 
aan de goedkeuring van Onzen Minister het 
voorloopig ontwerp, in tweevoud, bestaande 
uit de noodige schetsteekeningen van de platte
gronden, doorsneden en voornaamste gevels op 
een schaal van 1 : 200, een situatieteekening 
op een scha.al van 1 : 500, aangevende het 
schoolterrein met de ligging van het schoolge
bouw ten opzichte van de windstreken, als
mede de toegangen en afscheidingen van het 
terrein. 

5. In geval van een voorgenomen verbouwing 
of uitbreiding van een gebouw bepaalt Onzen 
Minister op een daartoe strekkend verzoek van 
het bevoegd gezag, welke van de in het vorige 
Jid bedoelde teekeningen als voorloopig ont
werp noodig zijn. 

6. In de gevallen, bedoeld in het. vierde en 
het vijfde lid , onderwerpt het bevoegd gezag 
tevens aan de goedkeuring van Onzen Minister 
een voorloopige raming, in tweevoud, van de 
totale kosten. 

4. 1. Indien het bevoegd gezag de goed
keuring van Onzen Minister op een voorloopig 
ontwerp en een voorloopige raming van kosten 
heeft verkregen, kan het overgaan tot het 
samenstellen van een uitgewerkt ontwerp. Dit 
ontwerp bestaat ui t : 

a. de uitgewerkte teekeningen van platte
gronden, doorsneden en gevels op een schaal 
van 1 : 100; 

b. het bestek voor den bouw ; 
c. uitgewerkte begrootingen van de totale 

kosten van het bouwen of verbouwen. 
2. Indien Onze Minister dit verlangt, voegt 

het bevoegd gezag aan de in het vorige lid onder 
a, b en c genoemde stukken toe de ten behoeve 
van de aanbesteding noodige aanwijzings
teekeningen. 

3. Bij het samenstellen van het bestek voor 
den bouw moet rekening worden gehouden met 
de door de Hoofdcommissie voor de normalisatie 
in Nederland uitgegeven voorschriften. 

4. In het bestek moeten de volgende be
palingen worden opgenomen: 

a. Het werk moet worden uitgevoerd door 
Nederlandsche arbeidskrachten. 

b. De aannemer is verplicht om materialen 
en constructiedeelen van Nederlandsch fabri
kaat toe te passen, t enzij deze naar het oordeel 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, wat de hoedanigheid betreft 
veel minder en ( of) wat den prijs betreft ,veel 
duurder zouden moeten zijn dan overeenkom
stige artikelen van buitenlandschen oorsprong. 

c. D e aan.ne mer is verplicht, d e Directie in 
kennis te stellen van het voornemen tot het 
toepassen van bouwmaterialen of constructie
deelen, welke van buitenlandschen oorsprong 
zijn. De Directie is bevoegd tot het eischen van 
een bewijs van oorsprong van toe te passen 
materialen en (of) constructiedeelen. 

5. Het bevoegd gezag onderwerpt het in het 
eerste lid bedoelde uitgewerkte ontwerp, in 
tweevoud, aan de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

5. 1. Indien het bevoegd gezag de in het 
vijfde lid van het vorige artikel bedoelde goed
keuring heeft verkregen, onderwerpt het een 
voorstel tot aanbesteding van het werk aan de 
goedkeuring van Onzen Minister. 
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2. Het bevoegd gezag brengt den uitslag 
van de aanbesteding ten spoedigste ter kennis 
van Onzen Minister, en doet daarbij een voor
stel tot gunning van het werk, met overlegging, 
in tweevoud, van den ten behoeve van de aan
besteding opgemaakten staat van aanwijzing. 

3. Het bevoegd gezag gaat over tot gunning 
van het werk, nadat het daartoe door Onzen 
Minister is gemachtigd. 

4. Het bevoegd gezag doet aan Onzen Mi
nister afzonderlijke voorstellen voor de opdracht 
en uitvoering van niet in het bestek opgenomen 
onderdeelen van den bouw, van de installaties, 
alsmede voor de aanschaffing van schoolmeu
belen, stoffeering en den verderen inventaris, 
een en ander met overlegging, in tweevoud, van 
de betreffende teekeningen en omschrijvingen. 

5. Het bevoegd gezag legt tevens de noodige 
gegevens over, waaruit blijkt, dat het tijdig de 
beschikking zal hebben over de middelen tot 
dekking van de kosten van uitvoering. 

HOOFDSTUK III. 

B e'[)Q,lingen, welke gelden tijdens de uitvoering 
van het werk. 

6. 1. Het bevoegd gezag zorgt er voor, dat 
de inspecteur, de ambtenaren van den Rijksge
bouwendienst en de accountant van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen desgewenscht steeds toegang hebben 
tot het werk en dat hun alle gewenschte inlich
tingen worden verstrekt. 

2. Het bevoegd gezag brengt, te rekenen 
van,den datum van de gunning, over ieder tijd
vak van twee maanden rapport uit, in twee
voud, aan Onzen Minister omtrent het verloop 
en den stand van het werk en de verrekening 
van meer- en minderwerk. 

3. In geval van nieuwen bouw of uitbreiding 
zorgt het bevoegd gezag er voor, dat de waarde 
van de opstallen of van de uitbreiding en van 
de op het werk aanwezige materialen en grond
stoffen, naar mate het werk vordert, steeds 
voldoende tegen brandschade zijn verzekerd. 

De voorstellen hiertoe onderwerpt het be
voegd gezag aan de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

4. Zoodra de oplevering van het werk heeft 
plaats gehad , doet het bevoegd gezag daarvan 
mededeeling aan Onzen Minister. 

HOOFDSTUK IV. 

Be'[)Q,lingen betreffende de financieele afrekening 
van het werk en van de inrichting van het gebouw. 

7. Het bevoegd gezag zendt zoo spoedig 
mogelijk na de oplevering van het gebouw of de 
ver bouwing, en na eventueel plaats gehad heb
bende leveringen betreffende de inrichting, ter 
goedkeuring aan Onzen Minister : 

a. 1. een overzichtsstaat van alle uitgaven 
betreffende den bouw of de verbouwing en 
eventueel betreffende de inrichting van het ge
bouw, met inbegrip van verschuldigde rente 
van opgenomen of geleende gelden ; hieraan 
worden toegevoegd alle - van volgnummers 
voorziene - rekeningen, quitanties, rekeningen
courant en rente-berekeningen; 

2. een opgave van alle eventueel in verband 
met den bouw, de verbouwing en de inrichting 
van het schoolgebomv genoten inkomsten, als 
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bijvoorbeeld schenkingen in geld of kapitaal, 
opbrengst van oude materialen, meubelen en 
inventarisstukken, · en gekweekte rente van 
tijdelijk belegde, voor den bouw en de inrich
ting ontvangen gelden. 

b. de staten van meer- en minde:r werk. 

HOOFDSTUK V. 

B e'J!(llingen omtrent de eischen, waaraan het ter
rein, het gebouw en de inrichting van het gebouw 

voor de school hebben te voldoen. 

8. 1. Bij de keuze van een terrein, waarop 
men een gebouw voor een school wenscht te 
stichten , vermijdt het bevoegd gezag zooveel 
mogelijk de aanwezigheid, binnen de in het 
derde lid van artikel 3 aangeduide omgeving, 
van inrichtingen als daar bedoeld. 

2. Indien het beschikbare terrein dit toe
laat, zorgt het bevoegd gezag er voor,.dat het 
gebouw wordt opgericht vrij van andere ge
bouwen. 

9. 1. Indien ophooging van het bouwter
rein noodig is opdat het gebouw watervrij zal 
blijven, dan moet die ophooging plaats hebben 
tot ten minste 50 cm boven den hoogsten water
stand van de omgeving. 

2. De bovenkant van de vloeren van den 
beganen grond van het gebouw moet tenminste 
20 cm hooger liggen dan het hoogste punt van 
het terrein, dat het gebouw onmiddellijk om
geeft. 

10. 1. Er mag binnenshuis geen verbinding 
bestaan tusschen het schoolgebouw en voor 
woning bestemde lokaliteiten. 

2. Voor scholen, aan welke een internaatis 
verbonden, kan Onze Minister van het in het 
eerste lid bepaalde ontheffing verleenen, mits 
er gelegenheid is om inwonenden, die komen 
te lijden aan besmettelijke ziekten, onvermjld 
over te brengen naar een lokaliteit of inrichting 
buiten het schoolgebouw. 

11. 1. H et schoolgebouw bevat, voor zoo
veel dat naar het oordeel van Onzen Minister 
noodig is: 

a. werkplaatsen of keukens en lokalen voor 
practisch, teeken- en theoretisch ondermjs, en 
voor scholen, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 11 der Nijverheidsonderwijswet, labo
ratoria; 

b. vertrekken voor den directeur, de leeraren 
en het administratief en bedienend personeel ; 

c. voor dagscholen, vertrekken voor verblijf 
van leerlingen, die tusschen den ochtend- en 
den namiddagschooltijd overblijven, als schaft
lokaal of cantine ; 

d. ruimten tot berging van kleeren, leer
middelen, materialen en brandstoffen; 

e. toilet-inrichtingen. 
2. In of nabij het gebouw moet voldoende 

gelegenheid zijn voor het stallen van rijwielen. 

12. 1. De voor het onderwijs bestemde 
ruimten worden ontworpen met inachtneming 
van de volgende normen : 
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TABEL 1. 

~ ~ § .. 

1 

~ I> I>~ Vloer-
Bestemming : 

~A ~ opLer -] ~ g,§ 
~ ~;§ c:: 

1 

vak 

~§t~ in m 2 : 

~ Il)~ 

Werkplaats . 30 130 
- -
Vakteekenen 30 95 

Handteekenen 30 65 à 80 

Leslokaal . 30 45 

Idem voor natuurkunde, 
scheikunde, electrotech-
niek, mechanische tech-
nologie . 30 50 

-
Huishoudelijke vakken . 24 70 à 80 

Costuumnaaien 30 60 à 70 
---
Naaldvakken 30 50 à 65 

2. De hoogte tusschen vloer en plafond wordt 
bepaald volgens tabel 2. 

TABEL 2. 

Voor de : Hoogte tusschen vloer 
en plafond in m: 

lokalen met een vloer
oppervlak van meer 
dan 80 m 2 

4 

overige lokalen 
op den beganen grond 
op de verdiepingen . 

:I,75 
3,50 

3. De inhoud van elk onderwijslokaal moet 
ten minste 4 m3 per leerling bedragen. 

13. 1. De dikten en de constructie van 
muren worden bepaald volgens tabel 3. 

TABEL 3. 

Dikte in 
Metselwerk: cm ten 

minste: 

rompmuren tot aan de zolderbalk 
laag . . . . . . . . . . . . 33 

buitenmuren, gelegen op of tus
s~hen he t zuiden en het westen, 
111t te voeren als spouwmuur, 
met een spouw van 5 cm en een 
gezamenlijke dikte van . . . . 33 

romp- en buitenmuren van gebou
wen, welke geen verdieping heb
ben, of van gebouwen, waarvan 
de eenige verdieping geheel of 
gedeeltelijk in de kapruimte is 
ondergebracht,zonder den spouw 22 
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14. 1. Tot de gangen, portalen en trap- 1 
ruimten moet voldoende daglicht kunnen toe
treden. 

2. De hoogte van gangen en portalen moet 
t en minste 2.50 m bedragen. 

3. De breedte van de gangen is a fhankelijk 
van den omvang en de indeeling van het school
gebouw. 

Indien aan beide zijden van de gang onder
wijslokalen zijn gelegen, dient de gangbreedte 
in den regel ongeveer 2.50 m, en indien slechts 
aan één zijde van de gang leslokalen zijn ge
legen, ongeveer 2 m te bedragen. 

15. 1. De t rappen moeten van een of meer 1 
bordessen zijn voorzien. 

2. Langs de wanden van de trappen moeten 
leuningen , en langs de open zijden van trappen 
en bordessen veilige afsluitingen , voorzien van 
leuningen, worden aangebracht. 

3. Trappen, welke bestemd zijn voor ge
regeld gebruik van de leerlingen voor den aan
vang en na het einde van de les en, moeten 
recht zijn en een nutt ige breedte hebben van 
ten minste 1.25 m. 

4. De optrede mag ten hoogste 19 cm en de 
aantrede moet ten minste 22 cm bedragen ; 
tweemaal de optrede, vermeerderd met één
maal de aantrede, moet ten minste 60 cm be
dragen. 

16. 1. De toetTeding van daglicht in de 
onderwijslokalen moet in den regel geschieden 
door ramen in den buitenmuur ter linkerzijde 
van de leerlingen. 

2. In den werkmuur van een leslokaal mogen 
geen ramen worden aangebracht. 

3. Het totale glasoppervlak van de ramen 
in elk leslokaal moet ten mi nste geljjk zijn aan 
1/6 gedeel te van het vloeroppervlak. 

4. De bovenramen moeten zoodanig zijn 
samengesteld, dat ook tijdens de lessen de noo
dige luchtverversching kan plaats hebben, 
zonder dat hinderlijke tochtverschijnselen voor-
komen. • 1 

5. Van ten minste de helft van het aantal 
lichtkozijnen moeten de onderramen gemakke
lijk geopend en gesloten kunnen worden. 

6. Het bepaalde in het vierde en het vijfde 
lid is niet van toepassing op lokalen , waarin de 
lichttoetreding door het dak geschiedt. In deze 
lokalen moet in de noodige luchtverversching 
op andere wijze worden voorzien. 

17. I. Alle buitendeuren van het school
gebouw moeten naar buiten opendraaien. 

2. De deuren van de leslokalen mogen in 
den regel niet in onmiddellijke gemeenschap 
zijn met de buitenlucht. 

18. De wanden en de plafonds van de les
lokalen worden zooveel mogelijk in lichte en 
matte t inten uitgevoerd. 

19. Als bergplaatsen voor kleeren moeten 
afzonderljjke vertrekken of ruimten buiten de 
onderwijslokalen worden ingericht, welke be
hoorl ij k verlicht zijn en goed geventileerd kun
nen worden. 

20. 1. Elk gebouw voor een school moet 
een voldoend aantal privaten bevatten, even
tueel afzonderlijk voor mannelij ke en voor 
vrouwelijke leerlingen. Voor de mannelijke 
leerlingen moet bovendien een voldoend aantal 
waterplaatsen aanwezig zijn. Alle privaatruim
ten moeten voorzien zijn van deuren. Privaat
ruimten en waterplaatsen mogen niet in recht-
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streeksche verbinding staan met voor onder
wijs of voor het personeel of de leerlingen be-
stemde lokalen. · 

2. De lengte van de privaatruimten moet 
ten minste 1 m en de breedte ten minste 0,90 m 
bedragen. De hoogte van de privaa truimten en 
waterplaatsen moet ten minste 2,50 m bedragen. 
De vloeren moeten van wa terdicht materiaal 
worden samengesteld. 

De wanden moeten tot 1,50 m uit den vloer 
zoodanig worden afgewerkt, dat gemakkelijke 
reiniging met water mogelijk is. 

3. Voor de privaten en waterplaatsen moet 
een behoorlijk stelsel van afvoer worden inge
richt, in verband met plaatselijke verordeningen 
en omstandigheden. Eventueele ontvangputten 
moeten als zoogenaamde septic tanks worden 
ingericht. De privaten moeten van waterspoe
ling zijn voorzien. 

In de waterplaatsen worden doelmatige uri
noirs aangebracht, eveneens voorzien van water
spoeling. De afvoeren van de urinoirs moeten 
van stankafsluiters worden afzien. 

4-. Privaatruimten en waterplaatsen moeten 
behoorlij k licht ontvangen en geventileerd kun
nen worden. 

21. 1. Elk van de ruimten , bedoeld in het 
eerste lid van artikel 11, onder a, b en c, moet 
behoorlijk verwarmd kunnen worden. 

2. De verwar ming geschiedt bij voorkeur 
van een cent raal punt uit. 

22. 1. De schoolbanken in lokalen voor 
theoretisch onderwijs worden van een lenden
leuning voorzien. 

2. De schoolborden worden aan den werk
muur bevestigd. 

3. De afstand van de voorste bankenrij tot 
den werkm uur moet ten minste 1,50 m, en de 
afstand tusschen de banken onderling en die 
tusschen de banken en de zijmuren ten minste 
0, 60 m bedragen. 

4. De afstand tusschen den werkmuur en de 
leuningen van de achterste bankenrij mag ten 
hoogste 7 m bedragen. 

5. In de lokalen voor practisch en teeken
onderwijs moeten de werktafels, werkbanken, 
gereedschap werktuigen, machines en motoren 
zoodanig worden geplaatst, dat gemakkelijke 
circulatie in en ontruiming van het lokaal ge
waarborgd zij n. 

23. De onderwijslokalen worden in den regel 
zoodanig ingericht, dat daarin aan ten minste 
30 leerlingen tegelijkertijd onderwijs kan wor
den gegeven. 

HOOFDSTUK VI. 

Bepalingen ter voorkoming van brandgevaar en 
ter bevordering van de veiligheid in geval van 

brand. 
24. I. Schoorsteenen en rookgeleidingen, 

ovens en andere inrichtingen, waardoor warmte 
wordt verspreid of voor tgebracht, anders dan 
door middel van stoom of warm water, moeten 
van onbrandbaar materiaal worden vervaardigd. 

2. De van brandbaar materiaal samengestelde 
v loeren onder vuurhaarden, ovens, fornuizen 
en dergelijke moeten ten minste 1 m buiten de 
zijde, waar open vuur brandt of waar gestookt 
wordt , met metselwerk of een ander brandvrij 
materiaal worden bekleed. Voor kachels, kleine 
fornuizen en comforen kan worden volstaan 
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met een vloerbekleeding van ijzer of ander on
brandbaar materiaal, mits dit ten minste 30 cm 
aan de vuur- of stookzijde uitsteekt, en tusschen 
deze bekleeding en de onderzijde van kachels 
en fornuizen zich een luchtlaag van ten minste 
5 cm hoogte bevindt. 

3. De stookruimte met toebehooren van de 
verwarmingsinstallatie moet voldoende ge
scheiden worden gehouden van de overige ruim
te en geheel in brandvrij materiaal worden uit
gevoerd. 

4. Bergplaatsen voor licht brandbare stoffen 
moeten op een behoorlijken afstand van het ge
bouw zijn gelegen en eveneens van brandvrij 
materiaal worden samengesteld. 

5. Toestellen, welke ontploffingsgevaar op
leveren, moeten worden ondergebracht in buiten 
het gebouw gelegen ruimten, waarvan een der 
wanden of het dak van een expansie-luik is 
voorzien. 

6. a. De electrische installatie moet vol
doen aan de ontwerp-voorschriften voor de 
electrische sterkstroominstallaties voor lage 
spanni ng in woonhuizen, winkels, schouwbur
gen en dergelijke (Huisinstallatie-voorschrif
ten), samengesteld door de Hoofdcommissie 
voor de normalisatie in Nederland, genummerd 
V 1010. 

Zoodra deze ontwerp-voorschriften, al dan 
niet in gewijzigden vorm, va tgesteld ZIJn, of 
door andere worden vervangen, zullen die ge
acht worden van toepassing te zijn. 

b. Het plan voor de electrische installatie 
moet onder deskundige leiding worden samen
gesteld en uitgevoerd. 

7. Indien het schoolgebouw v rij staat of 
belangrijk boven de omgevende gebouwen uit
steekt, moet het van een bliksembeveiligings
imtallatie worden voorzien. 

8. De in het derde lid van artikel 15 bedoelde 
trappen moeten in steen of taal worden uitge
voerd. De vloeren in gangen en portalen moeten 
van steen zijn samengesteld. Onder steen wordt 
ten deze mede verstaan beton, al dan niet ge
wapend . 

9. Indien de vloerconstructie van de lokalen 
op de verdiepingen in hout wordt uitgevoerd, 
moeten t egen de onderzijden van de balklagen 
plafonds van een brandvrije samenstelling wor
den aangebracht. 

10. In het gebouw moeten voldoende brand
bluschmiddelen aanwezig zijn. 

ll. Indien Onze Minister d it noodig acht, 
moeten voorzieningen worden getroffen, opdat 
in geval van nood de leerlingen het gebouw snel 
kunnen verlaten. 

12. De ligging van en de kortste weg naar 
eventueele nooduitgangen en noodtrappen 
moeten in gangen, portalen en trapruimten 
duidelijk zichtbaar worden aangegeven. 

U. Indien Onze Minister dit noodig acht, 
worden in het gebouw een of meer brandvrije 
afscheidingen aangebracht, op elke verdieping 
voorzien van gemakkelijk te openen en te sluiten 
doorgangen. 

HOOFDSTUK VII. 
Slotbepaling,n. 

25. Zoowel ten behoeve van bestaande a ls 
van te stichten scholen kan Onze Minister ont
heffing vcrleenen van een of meer bepalingen 
vai, dit besluit. 
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26. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 eptember 1936. 

Het kan worden aangehaald onder den titel 
,,Bouwbesluit N.O. 1936". 

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

Het Loo, den 28 ten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. J. R. 
( Uitgeg. 5 Juni 1936.) 

I HOUD. 
Hoofdst. 

I. Algemeene bepalingen . 
II. Bepalingen omtrent de voorbe

reiding van het werk 

III. Bepalingen , welke gelden tijdens 
de uitvoering van het werk . 

IV. Bepalingen betreffende de finan
cieele afrekening van het werk 
en van de inrichting van het 
gebouw ... . ..... . 

V. Bepalingen omtrent de eischen, 
waaraan het terrein, het ge
bouw en de inrichting van het 
gebouw voor de school hebben 
te voldoen . . . . . . . . 

VI. Bepalingen ter voorkoming van 
brandgevaar en ter bevorde
ring van de veiligheid in geval 
van brand ... .. .. . 

VII. Slotbepalingen. . . . . . . . 

Tabel no. 

Artt. 
1 en 2 

3 tot en 
met 5 

6 

7 

8 tot en 
met23 

24 
25 en 26 

1. het vloeroppervlak der lokalen 12 
2. de hoogte tusschen vloer en pla-

fond . . . . . . . . . . . 12 
3. de dikte en de constructie van 

muren. 13 

s. 366. 

28 M ei 1936. BESLUIT, waarbij met w1Jz1 -
ging in zooverre van het Konink lijk be
sluit van 29 November 1932 (Staatsblad 
n°. 566). de akte, genoemd onder d van 
artikel 77 der Middelbaar-onderwijswet 
wordt gespli tst in de akten M A, M B en 
M C, programma's voor deze akten worden 
vastgesteld en de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs wordt bepaald, aan 
het bezit van elke dier akten verbonden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 31 
Maart 1936, n°. 6819 III, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 77 der Middelbaar-onder
wij swet; 

Gezien het Koninklijk besluit van 24 April 
1885 (Staatsblad n°. 112) en Ons bes luit van 
29 November 1932 (Staatsblad n° . 566): 
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Den Raad van State gehoord (advie van 
12 Mei 1936, n° . 35) ; 

Gelet op het nader ra pport van Onzen voor
noemden Mi nister van 20 Mei 1936, n°. 11 323, 
a fdeeli ng Voorbereidend H ooger en M iddel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met wijzig ing in zooverre van Ons beslui t 

van 29 N ovember 1932 (Staatsblad n°. 566) 
met ingang van 1 J anuari 1937 te bepalen : 

1 °. de akte, genoemd onder d van artikel 
77 der Middelbaar-onderwijswet, wordt ge
sp) itst in d r ieën: de akte M. A., de A kte 
M B en de akte M C; 

2°. voor de examens ter verkrijg ing van de 
onder 1 °. genoemde akten gelden de program
m a's aan d it besluit gehecht; 

3°. a . de akte M A geeft de bevoegdh eid 
tot het geven van onderwijs in het hand- en 
rechtl ijnig teekenen aan hoogere burgerscho
len met 3-jarigen cursus, en aan scholen, voor 
welke gelijke bevoegdheid wordt vere ischt; 

b. de akte M B geeft bevoegdheid tot het 
geven van onderwij s in het handteekenen aan 
hoogere burgerscholen met 5- jar igen cursus B , 
in het hand- en rechtlijn ig teekenen aan hoo
gere burgerscholen met 5-Jar igen cursus A en 
in het teekenen aan gymnas ia en aan scholen, 
voor welke gelijke bevoegdheid wordt ver 
e ischt ; 

c. de akte M C geeft bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs in het rech tlij n ig tee kenen 
aan hoogere burgerscholen met 5- jarigen cur
sus B; 

4°. de akte M B wordt slechts u itgereikt 
aan hen, di e in het bezit zij n van de a kte 
M A en de a kte M C slech ts aan hen, die 
in het bezi t zijn van de akte M B ; 

5° . zij , die in het bezit zijn der akte M A 
volgens het Koninklijk beslu it van 29 ovem
ber 1932 (Staatsblad n° . 566 ), bez itten na 
het beh alen der a kte M B de volledige be
voegdheid voor 'het onderwijs in het hand- en 
in het rech t lijnig teekenen aan hoogere bur
gerscholen met 5-j a rigen cursus B. 

Onze M inister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoer ing 
van di t besl u it, hetwelk in het Staatsblad za l 
worden gepl aatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten Mei 1936. 
WIL HELMINA. 

D e M inister van Onderwijs, 
K unsten en lVetenschappen, 

J . R . SI o tem a k er d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 19 J uni 1936 .) 

Programma voor de ak te M A. 

De vereischten zijn: 
a. Vaardigheid in: 
l. het teekenen van een still even naar de 

natuur, te bewerken met schaduwen, even
tueel met gebru ik van kl eurmateri aal ; 

2. het teekenen van een borstbeeld naar 
het leven, op ongeveer natuurgrootte, te be
werken met sch aduwen, eventueel met beperkt 
gebruik van k leurmater iaal ; 

3. het tee kenen van planten, b loemen en 
dieren naar de natuur, met gebru ik van wa
terverf · 

4. h~t schetsen op het school bord: 1 °. vrij e 
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schets u it het geheugen naar een keuze ui t 
enkele op te geven voorwerpen ; 2°. illustra
t ieve ui twerking van een keuze u it enkele op 
te geven onderwerpen ; 

5. het maken van fantas ie-ui t ingen naar 
keuze u it eenige opgegeven onderwerpen, in 
tee ken- en kl eurmater iaal volgens wensch van 
den cand idaat; · 

6. het maken van ontwerp-schetsen, naar 
aanleid ing van een eenvoudige opgave van de
coratieven aard ; 

7. het teekenen van de gewone rech thoekige 
projecties, bestaande u it rechte lijnen en c ir
kels, van een eenvoudig voorwerp, waarvan de 
scheeve of isometrische projectie gegeven is, 
af te werken in stra kke inkt lijnen, eventuee l 
met gebruik van waterverf ; 

8. het teekenen en in strnkke inkt lijnen ui t
voeren van een eenvoudige vla kke vers iering, 
samengesteld u it rech te lij nen en cirkels, naar 
opgave; 

9. het schetsen naar gegevens u it de beel 
dende kun t of de ku nstnij verheid, naar p las
t ische voorbeelden en naar afbeeld ingen, u it 
te voer en op papier en op het schoolbord ; 

10. het maken van een een voud ig werkstuk 
ui t de per pectief, uit te voeren in zui vere pot.. 
loodlij nen, schaduw in vla kke doorschij nende 
t int aan te geven. 

b. A lgemeene kennis va n den ontwikke
lingsgang der Westersche bouw-, beeldhouw
en schilderkunst. 

c. K ennis van de plan imetr ie, de stereo
metrie en de besch rijvende meetku nde met 
betrekki ng tot de gewone rech thoeki ge projec
t ie, voor zoover nood ig ter verkl aring van de 
regels der perspectief. 

d. Kennis van de leer der perspectief, met 
inbegrip van grenslijnen, toegepast op pris
ma's, p iramiden, regelmatige veelvlakken, ci
li nder-, kegel - en boloppervla kken en hun 
doorsnijd ingen met p la;t vla kken, op schadu
wen bij zon- en kunstli t en weerspiegelingen 
ten opzich te van horizon a le en vertica le vlak
ken van door pl atte vlakken begrensde licha
men. 

e. K ennis van de ontwikkeling van het 
teekenonderwijs en van jde gebru ikelij ke me
thoden voor het onderwi~s in het tee kenen ( en 
de toepassing van dez(j methoden) aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft. 

Bekendheid met de ki{der teekening. 
H et examen in de vak en, genoemd onder b 

tot en met e, geschiedt mondel ing, eventueel 
met schetsen op papier of op het school bord; 
voor de vakken, genoemd, onder b en d, boven
dien met behulp van de lteekeni ngen, bedoeld 
onder a 9 en a 10. 

Programma voor de akte 111 n. 
De vere ischten zijn : l 
a. Vaardigheid in : 

l. het tee kenen van ee f iguur naa r levend 
menschelijk model op on eveer ha lve natuur
grootte, te bewerken met scha duwen, even
tueel met beperkt gebru i\ van kleurmateriaal ; 

2. het ui tvoeren van een eenvoud ige op
gave naar de natuur, in een g ra fi che tech
niek: houtsnede, li tho of droogenaaldets, naar 
keuze van den candidaat i 

3. het schilderen van een eenvoudig stii-
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leven, in olié- of waterverf, naar opgave; 
4. het teekenen van een menschbeeld of 

onderdeel daa1·van, naar afgietsel of levend 
model, met aangifte van de voornaamste in 
het relief sprekende spieren. 

b. K ennis van de Westersche bouw-, beeld
houw-, schilder- en toegepaste kunst, in het 
bijzonder van een der volgende sub 1, 2 of 3 
genoemde onderdeelen (naar keuze van den 
candidaat), en van het onder 4 genoemde on
derdeel: 

1. de · kunst der oudheid; 
'2. de Christelijke kunst in oudheid en mid

deleeuwen en de West-Mohammedaansche 
kunst; 

3. de kunst van de renaissance, barok, 1·0-

0000 en klassicisme tot het eind der 18e eeuw; 
4. de kunst van het begin der 19e eeuw 

tot heden. · 
c.. Algemeene kennis van de cultuurgeschie

denis, voor zoover noodig tot het verklaren 
van de kunstuitingen en -tijdvakken. 

d. Kennis van de gebruikelijke eenvoudige 
grafische technieken. 

e. Kennis van de ontleedkunde, omvattende 
·het geraamte, den oorsprong; de inpl anting en 
de werking der voornaamste spieren, gelegen 
aan de oppervlakte van het menschelijk 
lichaam; kennis van de proporties van den 
mensch. Eenig begrip van den anatomischen 
bouw van enkele diersoorten. 

f . Kennis van de gebrui kelijke methoden 
voor het onderwijs in het handteekenen (en de 
toepassing van deze methoden) aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft. 

g. Begrip van het onderwijs in practische 
kunstbeschouwing. 

H et examen in de vakken, genoemd onder b 
tot en met g, geschiedt mondeling, eventueel 
met schetsen op papier of op het schoolbord; 
voor de vakken, genoemd onder d en e, boven
dien met behulp van het werkstuk en de tee
kening, bedoeld onder a 2 en a 4. 

Programma voor de akte M C. 
De vereischten zijn: 
a. Vaardigheid in: 
1 . het maken van een lijnteekening, waar

in lijnen voorkomen, welke met den mal zui
ver geteekend moeten worden, bijvoorbeeld 
ellipsen, parabolen, hyperbolen, spiralen, cy
cloïden, evolventen, uit te voeren in strakke 
inktlijnen, met toepassing van ai·ceeringen, 
en te voorz ien van een voorgeschreven op
schrift ; 

2: het opmeten en in gewone rechthoekige 
projecties teekenen van een voorwerp, uit te 
voeren in strakke inktlijnen, met toepassing 
van wat.erverf ·; 

·3_ het maken van een werkstuk uit de be
schrijvende meetkunde, uit te voeren in zui 
vere potloodlijnen, schaduw in vlakke door
schijnende tint aan te geven; 

4. het maken van een werkstuk uit de per
spectief, uit te voeren in zuivere potloodlijnen, 
schaduw in vlakke doorschijnende tint aan te 
geven. 

b. Kennis van de pi animetrie: de voor
naamste e igenschappen van de vlakke figuren 
tot en met den cirkel; om-, in- en aange
schreven cirkels van .driehoeken; vierhoeken 
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om en in een cirkel; regelmatige veelhoeken; 
omtrek en oppervlak van den c irkel ; meet
kundige plaatsen en constructies (met inbe
grip van de eenvoudigste raakproblemen van 
Apollonius) ; eenvoudigste eigenschappen van 
ellipsen, parabolen, hyperbolen, spiralen, cy
cloïden en evolventen, met constructies; gra
fische voorstellingen van eenvoudige functies. 
Vraagstukken. 

c. Kennis van de stereometr ie: onderlinge 
stand van lijnen en vlakken; meetkundige 
plaatsen; eigenschappen van door platte vlak
ken begrensde lichamen (met inbegrip van de 
regelmatige veelvlakken), van cilinder, kegel 
en bol. Vraagstukken. 

d. Kennis van de beschrijvende meetkunde : 
de rechthoekige projectie (met inbegrip van 
de axonometrische) en de scheeve parallelpro
jectie, met toepassing op vlakke en onderlinge 
doorsnijdingen van lichamen, begrensd door 
platte vlakken, cilinder-, kegel- en bolopper
vlakken, omwentelingsoppervlakken en een
voudige regelvlakken (ook het ontwikkelbare 
schroefvlak), op schaduwen bij zon- en kunst
lich t van de genoemde oppervlakken, uitge
zonderd de regelvlakken riiet van omwente
ling, en op de ontwikkeling van cilinder- en 
kegelvlakken. 

e. Kennis van de perspectief, met toepas
singen op vlakke en onderlinge doorsnijdin
gen, weerspiegelingen en schaduwen bij zon
en kunstlicht van lichamen, begrensd door 
platte vlakken, cilinder-, kegel-, bol- en om
wentelingsoppervlakken. 

f. K ennis van de gebruikelijke methoden 
voor het onderwijs in h et rechtlijnig teekenen 
(en de toepass ing van deze methoden) aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft. 

H et examen in de vakken, genoemd onder b 
tot en met / , geschiedt mondeling, eventueel 
met schetsen op papier of op het schoolbord; 
voor de vakken, genoemd onder d en e, boven
dien met behulp van de teekeningen, bedoeld 
onder a 3 en a 4. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Mei 
1936 (Staatsblad n°. 366). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten én Wetenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

s. 867. 

5 Juni 1936. BESLUIT tot aanvulling van 
artikel 4, § 1, van het Academisch statuut. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Mei 1936, n° . 9274 , afdeeling Hooger onder
wijs; 

Gelet op artikel 131 der hooger-onderwijs
wet · 

G~hoord de senaten der Rijksuniversiteiten 
en der gemeentelijke universiteit te Amster
dam· 

De'n Raad vart State gehoord (advies van 26 
Mei 1936, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden· Minister van 30 Mei 1936, n°. 2204, 
afdeel ing Hooger o"nderwijs; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
18 
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Eenig artikel. 
In artikel 4, § 1, van het Academisch sta

tuut wordt de punt aan het slot vervangen 
door een komma; hieraan worden toegevoegd 
de woorden: 

tenzij een der hoogleeraren van de faculteit 
der godgeleerdheid met het geven van d,t 
onderwijs is belast. 

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

Het Loo, den 5den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 23 Juni 1936.) 

s. 368. 

13 J uni 1936. BESLUIT tot nadere wijz iging 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 22 October 1923 (Staatsblad n°. 489), 
tot rangschikking onder het buitengewoon 
lager onderwijs van de scholen voor doof
stomme, blinde, zwakzinnige en slechthoo
rende kinderen, zoomede van de scholen 
voor imbecillen en van de scholen, ver
bonden aan gestichten, bedoeld in artikel 
7 der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), voor zwakzinnigen (idioten en 
imbecillen), alsmede van de scholen voor 
psychopathen en van de scholen voor licha
melijk gebrekkigen. 

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

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 7 
Mei 1936: n°. 4361 IV, afdeeling Lager On
derwijs · 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
Juni 1936, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Juni 1936, n°. 6530, 
afdeel ing Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat in verband met de wetten 
van 10 J anuari 1935 (Staatsblad n°. 10) en 
22 Februari 1936 (Staatsblad, n°. 100) , wijzi
ging en aanvulling noodig is en da~ overigens 
wijziging en aanvullmg wenschehJk _ 1s van 
Ons besluit van 22 October 1923 (S taatsblad 
n°. 489), houdende rangschikking onder het 
buitengewoon lager onderwijs van de daarin 
genoemde soorten van scholen, zooals dit is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 24 December 
1925 (Staatsblad n°. 512), 20 November 1930 
(Staatsblad n°. 424), 6 September 1932 (Staats
blad n° . 461), 31 October 1933 (Staatsblad n°. 
558) en 26 Januari 1934 (Staatsblad n°. 24); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 22 October 1923 

(Staatsblad n°. 489), woals het luidt na de 
daarin bij Onze besluiten van 24 December 
1925 (Staatsblad n°. 612), 20 November 1930 
(Staatsblad n°. 424), 6 September 1932 
(Staatsblad n°. 461) , 31 October 1933 (Staats
blad n°. 558) en 26 Januari 1934 (Staatsblad 
n°. 24) aangebrachte wijzigingen, worden de 
volgende veranderingen aangebracht: 
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Aan artikel 10 wordt het volgende toege-
voegd: .. 

Benoeming van een onderw1J zer voor een 
proeftijd door burgemeester en wethouders 
wordt aangemerkt als een vervulling van de 
vacature. Deze vervulling kan slechts voor 
één jaar gelden, tenzij Onze Minister, den 
Onderwijsraad gehoord, vergunning voor een 
langer tijdvak verleent. 

In den eersten zin van het tweede lid van 
artikel 12, en in het tweede I id van artikel 14 
wordt i nstede van: ,,den a l gemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het derde lid 
van artikel 30 der wet", gelezen: ,,den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 30 der wet". 

Artikel 18 wordt gelezen als volgt: 
De bezoldiging van de hoofden, onderwij

zers en fröbelonderwijzers en van hen, die 
een betrekking t ijdelijk waarnemen of die met 
of voor een proeftijd zijn aangesteld, geschiedt 
volgens de voor de leerkrachten bij het ge
woon lager onderwijs vastgestelde regelen, be
doeld in het eerste en tweede lid van artikel 
30 der wet, met dien verstande dat: 

a. een bijzondere verhooging van ten min
ste f 270 wordt toegevoegd aan de jaanvedde 
der vast aangestelde hoofden en onderwijzers, 
die in het bezit zijn van een akte van be
kwaamheid bedoeld · in artikel 77, onder a 
of b der 'wet van 1878, of die, krachtens 
artik~l · 33 of artikel 42 van dit besluit, ge
acht worden in het bezit te zijn van de akte, 
bedoeld in artikel 77, onder b, der wet van 
1878 ; 

b. de wedde der hoofden, der onderwijzers 
en der fröbelonderwijzers, die met of voor een 
proeftijd zijn aangesteld wordt geregel d vol
gens de voorschriften, die voor de vast aan
gestelde hoofden, onderwijzers en fröbelonder
wijzers ge lden ; 

c. in afwijking van de regeling voor het 
gewoon lager onderwijs, de verhooging der 
jaarwedde van de hoofden der scholen, als 
zoodanig niet minder bedraagt dan f 450; 

tl,. op de bedragen, genoemd onder a en c, 
de in den aanhef bedoelde regelen, voor zoo
ver zij betrekking hebben op een aftrek, een 
vermindering of een korting, van overeen-
komstige toepassing zijn; . 

e. als diensttijd mede in aanmerkmg komt 
de tijd, doorgebracht a ls onderwijzer aan een 
fröbelschool of aan een inrichting, die het 
karakter droeg van een school voor buiten
gewoon onderwijs. 

Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
1. De bijdrage van het Rijk bestaat uit: 
een vergoeding van de aan het volgens de 

artikelen 31, 40, 48, 54, 60, 61/ en 6ll ver
plichte personeel uitbetaalde jaarwedden, 
vastgesteld volgens de minima van artikel 13. 
Mede vergoedt het Rijk de in artikel 13 voor
geschreven minimum-wedde van hem, die 
door een aanstelling met of voor een proef
tijd, en de wedde van hem, die door een tij
delijke aanstell ing in de plaats treedt van een 
verplichte leerkracht. 

2. In gevall en van buitengewone toene
ming van het aantal leerlingen of in andere 
bijzondere gevallen kan Onze Minister, den 
Onderwijsraad gehoord, de hiervoren bedoelde 
vergoeding voor een jaar of voor een gedeelte 
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van een jaar verleenen voor één of meer on
derwijzers boven het daar bedoeld aantal 

3. Indien aanzienlijke daling van het aan
tal leerlingen eener school dan wel bijzondere 
omstandigheden daartoe aanleiding geven kan 
Onze Minister, den Onderwijsraad gehoord, 
het volgens de hiervoren genoemde artikelen 
verplicht aantal leerkrachten voor een jaar . 
voor een ge deel tè van een jaar I ager steil en 
dan in deze artikelen is bepaald. 

4. Wanneer meer onderwijzers dan het ver
plichte aantal aan een school zijn verbonden, 
wijst het bestuur in de aanvraag ter verkrij
ging van het voorschot op de Rijksbijdrage 
aan, wie tot het verplicht aantal behooren. 
Deze aanwijzing geldt tot dat uit een der 
daarop volgende aanvragen ter verkrijging 
van het voorschot blijkt, dat in deze aanwij
zing wijziging is gebracht. Wanneer eerst nà 
de inzending van de aanvraag voor het voor
schot in den loop van het jaar meer onder
wijzers aan de school worden verbonden dan 
verplicht is gesteld, geschiedt een gelijke aan
wijzing op het eerstvolgende mutatieformu
lier. In geval een onderwijzer, die is aange
wezen als te behooren tot het wettelijk ver
plicht aantal, in den loop van het jaar de 
school verlaat of overlijdt, wordt, zoo noodig, 
in het eerstvolgende mutatieformulier ver
meld, wie in diens plaats tot het verplicht 
aantal moet worden gerekend. 

5. Behalve de vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid, ontvangen de centrale schol en van 
Rijkswege een tegemoetkoming in de kosten 
van materieele exploitatie. Deze tegemoetko
ming- bedraagt per jaar: voor de scholen 
voor doofstomme en blinde kinderen f 20 per 
leerling; voor de overige scholen f 15 per leer
ling. 

6. Bij de toepassing van het vijfde lid van 
dit artikel wordt het aantal leerlingen vast
gesteld op het gemiddeld aantal der kinderen, 
die op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 
16 December van het jaar, waarvoor de bij
drage strekt, als werkelijk schoolgaande be-
kend staan. Waar deze maatstaf tengevolge 
van het tijdstip van oprichting van de school 
niet kan worden gebruikt, wordt het aantal 
leerlingen vastgesteld op het gemiddelde van 
de teil ingen op zooveel van deze tel dagen als 
mogelijk is en van de telling op den laatsten 
dag der maand, volgende op die, waarin de 
school geopend is. 

Achter artikel 20 worden ingevoegd drie 
nieuwe artikelen, luidende als volgt: 

Art. 20a. Voor de in artikel 20, eerste lid, 
bedoelde bijdragen komen niet of voor een 
door Onzen Minister te bepalen gedeelte in 
aanmerking scholen, waar bij vacature in het 
onderwijzend personeel, tusschen het ontstaan 
daarvan en de aanvaarding der betrekking 
door den benoemde, een langere tijd verloopt 
dan, wat het hoofd betreft, van zes maanden, 
wat de overige onderwijzers betreft, van vier 
maanden; tenzij Onze Minister zijn goedkeu
ring hecht aan het voornemen de vacature 
niet te vervullen dan wel aan de overschrij
ding van deze termijnen. Verzoekschriften 
voor dit laatste moeten uiterlijk in de maand 
Januari , na afloop van het jaar, waarin de 
overtreding heeft plaats gehad, aan Onzen 
Minister worden ingezonden 
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Art. 20b . 1. Op de in artikel 20, eerste 
lid, bedoelde bijdrage wordt in mindering ge
bracht: 

a. de jaarwedde of wedde van het hoofd 
dan wel van den onderwijzer, die, hetzij bij 
het ingaan van zijn benoeming den pensioen
gerechtigden leeftijd heeft bereikt, hetzij bij 
den aanvang van het kalenderjaar dien leef
tijd met zes maanden heeft overschreden; 

b. behoudens het bepaalde in het tweede 
lid de jaarwedde of wedde van het hoofd der 
school en den onderwijzer, die bij het ingaan 
van zijn benoeming recht heeft op voorloopig 
pens10en; 

c. behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van de vierde maand af volgende op die, 
waarin hij ingeval van ontslag recht zou heb
ben op voorloopig pensioen, de jaarwedde of 
wedde van het hoofd der school en den on
derwijzer, aan wien niet ontslag is verleend; 

d. de jaarwedde of wedde van de gehuwde 
vrouw, voor zoover niet in het genot van 
wachtgeld, die benoemd wordt tot hoofd of tot 
onderwijzeres, tenzij Onze Minister wegens ge
wichtige redenen bes] ist, dat die verminde·
ring niet zal plaats vinden; 

e. behoudens het bepaalde in het derde lid 
van 1 Januari 1937 af de jaarwedde of wedde 
van de reeds op 31 December 1936 aan de 
school verbonden gehuwde onderwijzeres, be
halve wanneer Onze M inister, ingevolge het 
onder d genoemde heeft beslist, dat de ver
mindering niet zal plaats hebben; 

/. de jaarwedde of wedde van de onder e 
bedoelde onderwijzeres van de derde maand 
af volgende op die, waarin te haren aanzien 
geen der omstandigheden, als bedoeld in het 
derde I id, meer aanwezig is; 

g. de jaarwedde of wedde van de gehuwde 
onderwijzeres, benoemd met ingang van een 
dag ná 31 December 1936, .terwijl zij in het 
genot van wachtgeld was, van de derde maand 
af volgende op die, waarin te haren aanzien 
geen der omstandigheden als in het derde lid 
bedoeld, aanwezig is; 

h. behoudens door Onzen Minister te ver
leenen vrijstelling, de jaarwedde of wedde 
van den onderwijzer, die: bij zijn benoeming 
tot hoofd der school niet in het genot was van 
wachtgeld, terwijl wachtgeld a ls gewezen 
hoofd dier school of van een andere gelijk
soortige school, staande onder het zelfde ge
meente- of schoolbestuur, genoten werd door 
een gewezen onderwijzer, die op het tijdstip 
van ingang der benoeming niet ouder was dan 
zestig jaar; of bij zijn benoeming tot ver
plicht onderwijzer niet in het genot was van 
wachtgeld, terwijl wachtgeld als gewezen on
derwijzer aan die school of aan een andere 
gelijksoortige school, staande onder het zelfde 
gemeente- of schoolbestuur, genoten werd 
door een gewezen onderwijzer, die op het tijd
stip van ingang der benoeming niet ouder 
was dan zestig jaar. 

2. De vermindering volgens het eerste Jid 
onder b en c wordt n iet toegepast: 

a. indien en zoolang het hoofd der school 
of de onderwijzer één of meer minderjarige 
kinderen te zijnen laste heeft; 

b. indien en zoolang het aantal voor pen
sioen in aanmerking komende dienstjaren van 
het hoofd der school of den onderwijzer min-
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der dan 36 öedraag't; 
c . . in gevallen, waarin daarvan naar hèt 

oordeel van Onzen Minister ernstige benadee
ling van het onderwijs is te vreezen, of daar
tegen zijns inziens uit anderen hoofde over
wegend bezwaar bestaat · 

3. De vermindering volgens het eerste lid 
onder e wordt niet toegepast: 

a. indien de gehuwde onderwijzeres, naar 
het oordeel van Onzen Minister, de kost
winster van een gezin is; 

b. indien zij minder dan tien voor pensioen 
in aanmerking · komende dienstjaren heeft ; 

c. indien naar het oordeel van Onzen Mi
nister van het ontslag ernstige benadeeling 
v.im .het onderwijs is te vreezen of daartegen 
,zijn inziens u it a ndere hoofde overwegend 
bezwaar bestaat. 

Art. 20c. Op de in artikel 20, eerste lid, 
bedoelde bijdrage voor de bijzondere school 
wordt in mindering gebracht: 

a. de jaarwedde of wedde van den onder
wijzer, die handel of nering drijft, of eenig 
beroep, behalve het geven van onderwijs, uit
oefent; 

b. de jaarwedde of wedde van den onder
wijzer, die ambten of bedieningen bekleedt, 
voor zoover deze niet zijn van kerkelijken of 
daarmede gelijk te stellen aard, of geèloogt, 
dát te zijnen huize handel of nering gedreven 
of eenig beroep, behalve het geven van on
derwijs, uitgeoefend wordt door leden van het 
gezin, tenzij Gedeputeerde Staten, den inspec
teur geboord, vrijstell ing hebben verleend; 

c. de wedde van den onderwijzer, die voor 
langer dan een jaar t ijdelijk is aangesteld en 
tot de leerkrachten bèhoort wier wedde voor 
de Rijksbijdrage in aanmerking komt, tenzij 
Onze Minister, den Onderwijsraad gehoord, 
hiervoor vergunning heeft verleend; 

d. de jaarwedde of wedde van de onder
wijzeres, die in het huwelijk treedt en aan wie 
niet met ingang van den dag van het huwe
lijk ontslag is verleend. 

De tweede zin van het tweede lid van ar
tikel 25 wordt gelezen als volgt: 

De tegemoetkoming wordt berekend, als is 
aangegeven in het vijfde en zesde lid van 
artikel 20. · · · 

De tweede zin van het vierde lid van artikel 
26 wordt gelezen als volgt: · 

Deze vergoed ing wordt tot een zoodanig be
drag uitgekeerd, dat het bestuur der bijzon
dere school gedurende het t ijdvak dat aan de 
openbare school méér onderwijzers werkzaam 
zijn en tot één jaar daarna, in staat is een, 
met betrekking tot het aanta l leerlingen aan 
elk dier scholen, evenredig aantal onderwijzers 
aan te stellen boven het aantal , waarvoor 
door het R ijk volgens het eerste lid van ar
tikel 20 aan dat bestuur vergoeding .wordt 
verleend. · 

Aan het vijfde lid van artikel 25 worden 
de volgende zinnen toegevoegd: 

Als woonplaats van een leerling geldt de 
gemeente, :waar degene· van de ouders, die de 
ouderlijke macht uitoefent of de voogd, op 1 
Januari van ·het jaar, waarover de uitkee
ring loopt, in het bevolkingsregister is inge
schreven, of, bij !!"ebrek daarvan, de gemeente, 
waar de · leerling .in he t bevolkingsregister is 
ingeschreven. Indien over een. leerling de 
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voogdij wordt uitgeoefend door een vereeni
g ing, sticht ing of instelling va n weldadig
heid, a ls bedoeld in artikel 421 va11 het Bur
gerlijk Wetboek, rust de verplichting op de 
gemeente, welke in den tijd, onJniddellijk aan 
die voogdij voorafgaande, overeenkomstig het 
bepaalde in den vorigen volzin zou zijn aan
gewezen. 

Aan artikel 25 worden de volgende leden 
toegevoegd: 

7 Indien aan een bijzondere school boven 
het aantal onderwijzers, waarvan de jaarwed
den en wedden door het Rijk worden vergoèd, 
een of meer onderwijzers in dienst treden, 
die niet krachtens artikel 51bis der wet in 
het genot zijn van wachtgeld ten laste van de 
gemeente, waarin de school gevestigd is, 
wordt jaarlij ks op de vergoeding volgens het 
vierde lid in mindering gebracht een bedrag, 
gelijk aan het wachtgeld, hetwelk gedurende 
het tijdvak van bun werkzaamheid aan de 
school in dat jaar krachtens artikel 51bis der 
wet genoten wordt door een gewezen onderwij 
zer der school of van een andere onder be
stuur van dezelfde instelling of vereeniging 
staande gelijksoortige school, die op het tijd
stip van ingang der benoeming niet ouder 
was dan zestig jaar. De vermindering wordt 
niet toegepast, indien de wachtgelder niet 
werd benoemd, hetzij wegens het niet bezitten 
van een bevoegdheid, welke voor de vervul
ling van de betrekking noodzakelijk is, en 
welke de benoemde bezit, hetzij wegens een 
andere gewichtige reden, een en ander ter be
oordeel ing van Onzen Minister. Vinden ten 
aanzien van meer dan een onder bestuur van 
dezelfde instelling of vereeniging staande 
scholen verminderingen plaats, dan mag het 
totaal der verminderingen niet overschrijden 
het bedrag van het in den eersten volzin van 
dit lid bedoelde wachtgeld. 

8. De verm indering, bedoeld in het zeven
de lid wordt, indien of voor zoover ziJ in eenig 
jaar niet kan worden toegepast op de vergoe
ding, verschuldïgd volgens het vierde lid toe
gepast op de vergoedingen in het zelfde jaar 
verschuldigd krachtens het tweede lid. 

De eerste twee leden van artikel ·28 worden 
gelezen als volgt: 

1. Tot de gewone klassen der school wor
den, behoudens machtiging van den Inspec
teur, de leerlingen niet eer toegelaten, dan 
wanneer zij den leeftijd van vijf jaren hebben 
bereikt. 

2. Aan de school ku·nnen worden toege
voegd een of meer voorbereidende kl assen 
voor zeer jeugdige kinderen. Deze kinderen 
mogen den leeftijd van · zeven jaar nog niet 
hebben bereikt. 

Het vijfde lid van artikel 81 wordt gelezen 
als volgt: 

6. W anneer aan een school één of meer 
kl assen, bedoeld in het tweede lid van artikel 
28, zijn toegevoegd, wordt het personeel, dat 
vol gens het eerste lid aan de school verbonden 
moet zijn, vermeerderd met ten minste één 
onderwijzer of fröbelonderwijzer, wanneer het 
aantal leerlingen meer bedraagt d&n 7 en 
minder dan 15, met ten minste twee onder
wijzers, of één onderwijzer en één fröbel
onderwijzer, wanneer het aantal léerlingen 
meer bedraagt dan 14 en minder dan- 21. 
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Voor elk tiental leerlingen boven 20 wordt 
een onderwijzer of fröbelonderwijzer aange
steld. Is het aantal leerlingen boven 20 niet 
door 10 deelbaar, dan wordt het overblijvende 
deel als een tiental aangemerkt. 

De leden 6 en 7 van artikel 31 vervallen; 
de leden 8 en 9 worden genummerd 6 en 7. 

Art. II. De hoofden van scholen voor im
becillen, die, ingeval ge het bepaal de onder a 
van artikel 13, zooals dit tot 1 Juli 1936 
luidde, in het genot waren van de daar ge
noemde bijzondere verhooging, blijven ook na 
dien datum, in afwijking van het bepaalde 
onder a van artikel 13, zooals dit van 1 Juli 
1936 af luidt, in het genot daarvan, walang 
zij aan de school, waaraan zij tot 1 Juli 1936 
werkzaam waren, verbonden blijven 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1936. H et bepaalde onder 
c van het eerste lid van artikel 20b zal niet 
eerder worden toegepast dan met ingang van 
1 November 1936. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van ·state . . 

Het Loo, den 13den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. ·R. Slotemaker de Bruine. 
(Uitgeg. 29 Juni 1936.) 

s. 384. 

12 Mei 1936. BESLUIT, houdende ·wijzi
g ing en aa·nvulling van het Organiek Be
sluit P .T.T . 1928 (art. I) en de Besluiten, 
betreffende het personeel van het Staats
bedrijf der P ., T. en T . (artikelen II en 
III; niet afgedrukt). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
In aanmerking nemende, dat door de in

stell ing van de telefoondistricten, als uitvloei
sel van de invoering van de automatiseering 
van den telefoondienst, wijzigingen en . aan
vullingen moeten worden gebracht in het Or
ganiek besluit P .T.T. 1928 en de Besluiten, 
betreffende het personeel van het Staatsbedrij f 
der P., T. en T . en dat ook overigens enkele 
wijzigingen moeten worden aangebracht; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 5 Mei 1936, n°. 2, 
Hoofdbestuur der P., T. en T.; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. In het Organiek besluit P.T.T. 1928 
(Besluit van 11 Maart 1929, Staatsblad n°. 74, 
zooals dit sindsdien is gewijzigd) worden de 
volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

a. In lid 1 van artikel 2 wordt "Onzen 
Minister van Waterstaat" vervangen door: 
,,Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken". 

b. In artikel 4 wordt 
1°. in lid 1 "An°. 14 tot en met 20" ge

wijzigd in "A n° . 15 tot en met 21"; 
2°. na lid 1 tusschengevoegd een nieuw lid 

2, luidende: 
"2. Voor aanwijzing voor de functies van 

,.hoofd- en adjunct-hoofd van een telefoon-
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"district komen in aanmerking de· ambtenáren 
"van de rangen, genoemd in den in artikel 3 
"bedoelden staat onder A n°. 17 tot en met 
,,20 en 25 tot en met 27" ; 

3°. lid "2" genummerd " 3" en in dit ·lid 
"A n°. 14 tot en met 20 en 22 tot en · met 
27" gewijzigd in "A ·n° : 15 tot en met 21 .en 
23 tot en met 28"; · 

4°. lid "3" genummerd "4" en in dit lid 
,, lid 2" gewijzigd in "l id 3"; 

5°. lid "4" genummerd "5" en in dit l id 
,,lid 3" gewijzigd in " lid 4". , 

c. Lid 3 van artikel .7 wordt vervangen 
door: 

,,3. Voor de ui tvoering van d ei:i technischeµ 
"dienst, voor zoover deze uitvoering niet is 
"opgedragen aan de diensten in het vorig lid 
,,aangegeven, zijn de telefoondistricten, be
" doeld in artikel 9a aangewezen. De Minister 
"bepaal t voor welk gedeelte de uitvoering -van 
,,den technisehen dienst niet tot e_en telefoon-
,,district behoort." · 

d. N a artikel 9 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 9a, luidende: 

,,T ele foondistricten. 

,,Art. 9 a. 1. Voor wat betreft de uitvoe
"ring van den exploitatieven telefoondienst en 
,,van den technischen dienst, bedoeld in arti-
;,kel 7, lid 3, zijn er telefoondistricten. · 

"2. Het beheer van een telefoondistrict 
,,wordt gevoerd door het hoofd van dat. dis
"trict. Hij wordt in de door den Minister a.an 
"te wijzen districten terzijde gestaan door een 
,,adjunct-hoofd. Bij afwez igheid of ontstente
"nis wor~t het hoofd vervangen door het 
"adjunct-hoofd van zijn district. Indien geen 
"adjunct-hoofd is aangewezen, geschiedt de 
,,vervanging volgens door d~n Directeur-Gene
,,raal te stellen regelen . . 

,,3. De Minister stelt het aantal en de na
"men van de telefoondistricten vast en deelt 
" déze districten, -'- behoudens door hem vast 
"te stellen uitzonderingen, - in, naar gelang 
"van hun belangrijlilieid, in een der 3 klassen 
,,A, Ben C. , 

,,4. Overgang van een district in een la
,,gere klasse heeft geen invloed op de ambte
"lijke positie van de reeds met de functie van 
,,hoofd en adjunct-hoofd belaste ambtenaren. 
· ,,5. Bij overgang van een district naar een 
"hoogere klasse wordt de ambtelijke positie 
,,van de reeds met de functie van disti-icts
,,hoofd en adjunct-districtshoofd belaste amb
"tenaren in overeenstemming gebracht met de 
,,hoogere klasse. 

" 6. De begrenzing van de telefoondistricten 
,,wordt door den Directeur-Generaal vastge
,,stel d en naar behoefte gewijzigd". 

e. In den eersten zin -van lid 1 van artikel 
10 wordt, ,,der Posterijen, Telegrafie e n Te
lefonie" gewijzigd in: ,,der Posterijen en Te
legrafie". 

/. In lid 1 van artikel 12 wordt "het post
kantoor te Utrecht" vervangen door "het post
en telegraafkantoor te Utrecht" . 

g. Aan het slot · van het Besluit wordt 
,,Onze Minister van Waterstaat is belast ..... . " 
enz. vervangen door: ,,Onze Minister van l;lin-
nenlandsche Zaken is belast ..... . " enz. 

Art. II. In het Personeelsbesluit enz. 
Art. III. In het Personeelsbesluit •enz. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk voor zooveel artikel I betreft, in het 
Staatsblaà zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 12den Mei 1936. 
WILHELMI A. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitgeg. 29 M ei 1936.) 

s. 400. 

5 Juni 1936. WET tot financiering van den 
versnelden bruggenbouw door verhoog ing 
der tijdelijke heffing van het bijzonder in
voerrecht op benzine. 

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

dat het wenschelijk is ter bereiking van een 
versnelden bruggenbouw de algemeene midde
len te versterken en hiertoe de tijdelijke hef
fing van het bijzonder invoerrecht op benzine 
te verhoogen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 19 December 1931 

(Staatsblad n°. 527) tot tijdelijke heffing van 
een bijzonder invoerrecht op benzine, 1 aatste
lijk gewijzigd bij de Tariefwet 1934, wordt in 
artikel 1, eerste lid, in plaats van "acht gul
den" gelezen: acht gulden en zestig cent. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den Juni 
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s. 447. 

WILHELMINA. 
De M inis~er van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eudL 

(Uitgeg. 16 Juni 1936.) 

18 Juni 1936. BESLUIT, houdende bepal in
gen tot wijziging van het Koninklijk be• 
sluit van 28 Augustus 1935 (Staatsblad 
n°. 528), omtrent vrijstelling van wijn
accijns van uit druiven vervaardigde on
gegiste dranken. 

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

Financiën van 26 Mei 1936, n°. 215, Accijn
zen ; 

Gelet op het laatste 1 id van artikel 2 van 
de wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127). 
alsmede op Ons beslui t van 28 Augustus 1935 
(Staatsblad n° 528); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1936, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Juni 1936, n°. 226, 
Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

E enig artikel. 
I. Het tweede lid van a rtikel 2 van Ons 

besluit van 28 Augustus 1935 (Staatsblad n°. 
528) wordt gelezen als volgt: 

Onze Minister van Financiën is gemach-
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tigd voorschriften te geven omtrent vermen
ging van de dranken met door Onze Ministers 
van Financiën en Sociale Zaken aan te wijzen 
stoffen. 

II. Het tweede lid van artikel 4 van ge
noemd besluit wordt gelezen als volgt : 

Deze flesschen mogen geen grooteren in
houd hebben dan één liter, moeten behoorlij k 
zijn gesloten en voorzien zijn van etiquetten, 
waarop in duidelijk leesbare en onuitwisch
bare hoofddrukletters van ten minste 6 milli
meter (0.006 M.) hoogte, bij een lijndikte van 
ten minste een halve millimeter (0.0005 M.), 
het opschrift is geplaatst: Zoete druivenmost. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit bes luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1936. 

s. 480. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 7 Juli 1936.) 

12 J uni 1936. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst van de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad n°. 259), zooals zij bij 
latere wetten is gewijzigd en aangevuld. 

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

Financiën van 8 Juni 1936, Generale The
saurie, Afdeeling Financieele Zaken, n°. 147 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Den tekst der Comptabili teitswet 1927 

(Staatsblad n°. 259), zooals deze is gewijzigd 
en aangevuld bij de wetten van den 21sten 
Juli 1928 (Staatsblad n°. 249), van den 
25sten Juni 1929 (Staatsblad n°. 365), van 
den 14den Juni 1930 (Staatsblad n°. 245) , 
van den 18den Juli 1930 (Staatsblad n° . 
308), van den 9den December 1933 (Staats
blad n°. 673), van den 14den December 1933 
(Staatsblad n°. 692) van den 20sten April 
1934 (Staatsblad n°. 151) , van den 31sten 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 300), van den 14den 
Juni 1934 (Staatsblad n°. 313). van den 
21sten Maart 1935 (St'aatsblad n° 145) en 
de wet van den 15den Mei 1936 (Staatsblad 
n°. 303), algemeen bekend te maken door 
bij voeging van dien gewijzigden tekst in zijn 
geheel bij dit besluit. 

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

Het Loo, den 12den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minisier van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg . 23 Juni 1936.) 

TEKST VAN DE COMPTABILITEITSWET 
1927 (Staatsblad n°. 259), zooals deze wet 
is gewijzigd en aangevuld bij de wetten 
van den 21sten J uli 1928 (Staats blad n°. 
249), van den 25sten J uni 1929 (Staats
blad n°. 365), van den 14den J uni 1930 
(Staatsblad n°. 245), van den 18den Jul i 
1930 (Staatsblad n° . SOS), van den 9den 
Dece1nbe1· 1933 (Staatsblad n°. 673), van 
den 14den D ecember 1933 (Staatsblad n°. 
692), van den 20sten April 1934 (Staats-
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blad n~. 151), van den 31sten Mei 1934 
(Staatsblad n . 300), van den 14den Juni 
1934 (Staatsblad n°. 313), van den 21sten 
Maart 1935 (Staatsblad n° 145) en de 
wet van den 15den Mei 1936 (Staatsblad 
n°. 303). 

HOOFDSTUK I. 

Van de Rijksbegrootlng. 

§ 1. Inrichting der Rijksbegrooting. 

Art. 1. 1. Deze wet verstaat onder de be
grooting: 

a. de wetten, waarbij de begrootingen van 
de uitgaven des Rijks worden vastgesteld; 

b. de wet, waarbij de middelen tot dek
king van de uitgaven des Rijks worden aan
gewezen; 

beide met uitzondering van die, vallende 
onder Hoofdstuk VI dezer wet. 

2. Waar in deze wet wordt gesproken over 
"de begrooting van uitgaven" worden bedoeld 
de in het eerste lid genoemde wetten tot vast
stelling van de begrootingen van de uitgaven 
des Rijks. 

Art. 2. 1. De begrooting van uitgaven 
wordt verdeeld in hoofdstukken. 

2 De hoofdstukken worden voor zooveel 
noodig gesp! itst in twee titels, en wel: 

Titel A: Gewone dienst; 
Titel B: Kapitaaldienst. 
3. De titels A van de verschillende hoofd

stukken vormen te zamen de begrooting van 
uitgaven van den gewonen dienst en de titels 
B vormen te zamen de begrooting van uit
gaven van den kapitaaldienst. 

Art. 3. De hoofdstukken van de begrooting 
van uitgaven worden, wat iederen titel betreft 
zoo noodig onderverdeeld in afdeelingen, de 
a fdeelingen in onderafdeelingen, de onderaf
deelingen in paragrafen, de paragrafen in 
artikelen. 

Art. 4. 1. De uitgaven zullen zooveel mo
gelijk zoodanig worden gegroepeerd, dat alle 
artikelen, een zelfde organisatie-eenheid be
treffende, te zamen een afdeel ing, onderafdee
Iing of paragraaf vormen. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde, worden zoowel de uitgaven wegens 
bezoldigingen en verdere kosten van elk De
partement van Algemeen Bestuur, als de uit
gaven, wegens uitkeeringen, welke het Rijk 
verschuldigd is aan het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds, ingevolge de artikelen 157, 
eerste lid , en 166, tweede lid, der Pensioen
wet 1922, in een afdeeling van het betrokken 
hoofdstuk vereenigd. 

Art. 5. 1. De artikelen der hoofdstukken 
van de begrooting van uitgaven worden zoo
danig omschreven, dat het geheel een over
zichtelijk beeld geeft van het te voeren be
heer. 

2. Bij elk ontwerp van een hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven wordt als bijlage der 
Memorie van Toelichting overgelegd een uit
gewerkte en toe) ichtende staat, bevattende 
voor zooveel noodig een nadere spli tsing en 
specificatie van de artikelen. 

Art. 6. 1. De rente en de aflossing van de 
ationale schuld wordt gebracht ten laste 

van een afzonderlijk hoofdstuk der begrooting 
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van uitgaven, staande onder het beheer van 
Onzen Minister van Financiën. 

2. Wegens rente en aflossing voor na de 
invoering dezer wet aangegane geldleeningen 
worden van het hoofdstuk, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, naar de andere 
hoofdstukken der begrooting van u itgaven 
overgebracht de bedragen, welke naar ver
houding van het aandeel van elk dezer hoofd
stukken in het bedrag der geldleeningen, over
eenkomstig door Ons nader vast te stellen 
regelen, ten laste van die hoofdstukken be
hooren te komen. 

Art. 7. 1. In de begrooting van uitgaven 
wordt opgenomen een hoofdstuk voor onvoor
ziene uitgaven, hetwelk staat onder beheer 
van Onzen Minister van Financiën. 

2. In elk hoofdstuk der begrooting van 
uitgaven- wordt een artikel voor onvoorziene 
uitgaven opgenomen. 

3. In de daarvoor in aanmerking komende 
hoofdstukken der begrooting van uitgaven 
wordt telken jare een artikel opgenomen, ten 
laste waarvan de verevening kan plaats heb
ben van vorderingen, welke niet verevend 
waren op het tijdstip der afsluiting van den 
dienst, waartoe zij behoorden, doch waarvoor 
op dat tijdstip alsnog de noodige gelden be
schikbaar waren op de begrootingsartikelen, 
ten laste waarvan zij, bij tijdige voldoening 
of verevening, gebracht hadden moeten wor
den. 

Art. 8. 1. De middelenwet wordt gesplitst 
in twee titels, en wel: 

Titel A: Gewone dienst; 
Titel B: Kapitaaldienst 
2. Zij wordt voorts zoodanig ingericht, dat 

haar onderdeelen zooveel mogelijk overeen
komen met de hoofdstukken, de afdeelingen, 
de onderafdeelingen en de paragrafen der be
groot ing van uitgaven. 

3. Bij het ontwerp der middelenwet wordt, 
als bijlage der Memorie van Toelichting, over
gelegd een ramingsstaat, bevattende ten aan
zien van elk middel een raming van het daar
op te ontvangen bedrag. 

Art. 9. Ingetrokken bij de W et van den 
14den De~ember 1933 (Staatsblad n°. 692). 

Art. 10. De inrichting der begrooting ge- . 
schiedt overigens met inachtneming van de 
voorschr iften door Onzen Minister van Fi
nanciën te stellen. 

§ 2. Van de vaststelling der Rijksbegrooting 
en van de uitvoering der begrootingswetten. 

Art. 11. 1. Het ontwerp der begrooting 
wordt Ons jaarlijks ter indiening bij de 
Tweede Kamer aangeboden door Onzen Mi
nister van Financiën. 

2 Onze Minister van Financiën ontvangt 
daart.oe jaarlijks van iederen Minister de 
wetsontwerpen tot vaststel\ i ng van die hoofd
stukken der begrooting van uitgaven, waar
over deze het beheer voert. 

3. Onze Minister van Financiën maakt be
zwaar de in het tweede lid bedoelde wetsont
werpen in het ontwerp der begrooting op te 
nemen, indien en voor zoover het toestaan 
van de gelden, welke worden aangevraagd, 
met het oog op den toestand van 's Rijks fi
nanciën hem niet toelaatbaar voorkomt. 

4. Onze Minister van Financiën bepaalt, 

1 
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welke uitgaven in titel B van de ontworpen 
hoofdstukken der begrooting van uitgaven 
mogen worden opgenomen en welke middelen 
tot dekking daarvoor worden aangewezen. 

5. Aan het ontwerp der begrooting worden 
door Onzen Minister van Financiën toege
voegd: 

a. een nota betreffende den toestand van 
's R ijks financiën; 

b. een algemeene verzamelstaat, gescheiden 
in gewonen- en kapitaaldienst en bevattende 
de totalen van alle hoofdstukken der begroo• 
ting van uitgaven en het totaal van den ra• 
mingstaat, bedoeld in artikel 8, 3de lid. 

Art. 12. 1. Onze Minister van F inanciën 
is belast met het toezicht op de uitgaven ten 
l a te van 's Rijks kas, ook voor zoover d';> 
noodige gelden daarvoor op de begrooting zijn 
toegestaan. 

2. E lke uitgaaf wordt aangewezen op een 
artikel der begrooting. 

Art. 13. 1 Aan Onzen met de uitvoering 
belasten Minister wordt de bevoegdheid toe
gekend om de bij de begrootingswet aange• 
wezen artikelen van uitgaven van een hoofd
stuk uit het artikel voor onvoorziene uitgaven 
door overschrijving aan te vullen. 

2. Aan de Algemeene Rekenkamer en aan 
Onzen Minister van Financiën wordt van deze 
overschrijvingen mededeeling gedaan. 

Art. 14. 1. Over de geldsommen bij een 
begrootingswet toegestaan wordt, behoudens 
het bepaalde in artikel 36, beschikt door On
zen Minister, die over het betrokken hoofd
stuk het beheer voert. 

2. Beschikking over geldsommen, toege
staan voor onvoorziene en voor geheime uit
gaven, geschiedt slechts krachtens een telkens 
door Ons te nemen besluit, waarvan afschrift 
wordt gezonden aan de Al gemeene R eken
kamer. 

Art. 15. 1. Waneer eenig hoofdstuk der 
begrooting van uitgaven niet vóór den len 
Januari van het dienstjaar, waarvoor het 
moet strekken, bij de wet is vastgesteld, is 
Onze Ministe r aan wien over het betrokken 
hoofdstuk het beheer is opgedragen, om den 
dienst gaande te houden bevoegd, te beschik
ken over ten hoogste vier twaalfde gedeelten 
van de bedragen, welke in de verschillende 
artikelen van uitgaven der laatstelijk bij de 
wet vastgestelde begrooting voor een geheel 
jaar zijn toegestaan. 

2. Indien de eischen van den dienst zulks 
onvermijdelijk maken, zal, bij uitzonderinl! bij 
bepaalde posten en onder mededeeling aan de 
Algerneene Rekenkamer en aan de Staten
Generaal , door den betrokken Minister met 
medewerking van den Minister van Finan
ciën, van het bepaalde in het voorgaande lid 
kunnen worden afgeweken. 

HOOFDSTUK II 

Van het dienstjaar. 
§ 1. A l gemeene bepalingen. 

A rt. 16. 1. Het dienstjaar is het kalender
jaar. 

2. Elke dienst wordt afgesloten op 31 De
cember van het onmiddellijk op het dienstjaar 
volgende jaar. 
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§ 2. Van de ontvangsten. 

Art. 17. Tot den dienst van een jaar be
hooren, behoudens het bepaalde in de arti
kelen 18, l!l en 20, de belastingen en andere 
inkomsten gedurende het dienstjaar ontvan
gen. 

Art. 18. De volgende middelen behooren, 
mits ontvangen vóór of op 31 December van 
het onmiddellijk op het dienstjaar volgend 
jaar, tot den dienst van het jaar, waarin zij 
opvorderbaar zijn geworden: 

I . ontvangsten wegens huren, pachten, 
erfpachten, grondrechten, rechten van opstal, 
bijdragen, vergoedingen en andere periodieke 
ontvangsten; 

II. ontvangsten wegens aflossing of terug
betaling en rente van u it 's Rijks kas vei•. 
strekte voorschotten ; 

en de volgende onder gelijk voorbehoud, tot 
den dienst van het jaar, waarop zij door de 
raming in de middelenwet betrekking heb
ben: 

I ontvangsten, welke voortvloeien uit ver
rekeningen of stortingen, die rechtstreeks ver
band houden met uitgaven ten l aste van de 
begrooting; 

II. ontvangsten wegens verhaal van bij
dragen van ambtenaren voor eigen- en wedu
wen- en weezenpensioen; 

III . ontvangsten wegens uitkeering door 
takken van dienst, bedoeld in artikel 88, ·van 
winsten, van afloss ing en rente van verstrekte 
kapitalen en van premiën voor brandverze. 
kering. 

Art. 19. Ingetrokken bij de W et van den 
14den December 1933 (Staatsblad n°. 692). 

Art. 20. 1. Voor de middelen, welke voor
komen op de kohieren der directe belastingen, 
wordt, indien het belastingjaar samenvalt met 
het dienstjaar, als ontvangst van een dienst
jaar verantwoord de ten bate van het Rijk 
komende, op den voet van dit artikel be
rekende, zuivere opbrengst over · het belas
tingjaar dat met dit dienstjaar samenvalt. 
Valt het belastingjaar niet met het dienst
jaar samen, dan wordt als ontvangst van een 
dienstjaar verantwoord een evenredig gedeel te 
van de ten bate van het Rijk komende, op den 
voet van dit artikel berekende, zuivere op· 
brengst over elk van de twee belasting jaren 
die ten deele met dit dienstjaar samenvall en. 
De evenredigheid wordt bepaald door het 
aantal maanden dat van elk belastingjaar in 
het dienstjaar valt. 

2 . Als zuivere opbrengst over een belasting
jaar wordt beschouwd de zu ivere opbrengst 
over het boekingstijdvak da t met dit belas
tingjaar aanvangt. Het boekingstijdva k is een 
periode van achttien maanden, aanvangende 
met het belastingjaar. . 

3 Onder de zuivere opbrengst over een 
boekingstijdvak wordt verstaan het kohier
bedrag, verminderd met het bedrag va n de 
terugboekingen, van de kwade posten en van 
de op restantkohieren gebrachte, tijdelijk niet 
inbare posten, alles over het boekingstijdvak 
genomen. 

4. Het kohierbedrag over een _boekings
tijdvak is de som van: 

a. het bedrag der kohieren van het belas
t ingjaar waarmede het boekingstijdvak aan-
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vangt, vastgésteld in de eerste vijftien maan
den van dat tij dvak; 

b. het bedrag der kohieren van vroegere 
belastingjaren, vastgesteld na de derde, doch 
niet later dan in de vijft iende maand van het 
boekingstijdvak; restantkohieren daaronder 
begrepen. 

5. H et bedrag der terugboekingen over een 
boekingstijdvak is het bedrag dat wegens ver
minderingen, ontheffingen, teruggaven en 
kwij tscheldingen, aan de ontvangkantoren 
wordt geboekt gedurende de laatste twaalf 
maanden van dat tijdvak, ongeacht het belas
tingjaar waartoe die posten betrekki ng heb
ben. 

6. Het bedrag der kwade posten over een 
boékingstijdvak is het bedrag dat, wegens af
schrijvingen ter zake van onvermogen en 
wegens oninbare posten, aan de ontvangkan
toren wordt geboekt gedurende de laatste 
twaalf maanden van dat tijdvak, ongeacht het 
belastingjaar waartoe die po ten betrekking 
hebben. 

7. H et bedrag, der tijdelijk niet inbare 
posten over een boekingstijdva k is het bedrag; 
dat gedurende de l aatste twaalf maanden van 
dat tijdvak als zoodanig ten restantkohiere is 
gebracht, ongeacht het belastingjaar waartoe 
die posten betrekking hebben. 

8. Worden ten bate van ' s Rijks schatkist 
opcenten geheven op de hoofdsom eener directe 
belasting, dan worden de bepalingen van de 
vor ige leden van dit ar t ikel a fzonderlijk op 
de hoofdsom en op die opcenten toegepast. 

§ 3 . . Van de uitgav_en . . 

Art. 21. Tot den dienst van een jaar be
hooren de rechten, gedurende het dienstjaar 
door de schuldeischers van het Rijk verkregen 

Art. 22. Ten laste van een dienstjaar kun
nen betalingen worden gedaan tot en met den 
31sten December van het volgend jaar. 

Art. 23. 1. Met afwijking van het bepaal
de in artikel 21 behooren: 

rente van de Nationale Schuld, vervall ende 
op 2 J anuari, tot het voorafgaand dienstjaar; 

vergoedingen voor bijzondere diensten, loo
pende over meer dan één dienstjaar, tot het 
dienstjaar waarin zij worden u itgekeerd; 

onverhaalbare kosten tot het dienstjaar, 
waarin de onverhaalbaarheid is geconstateerd; 

traktementen, soldijen en toelagen van het 
personeel op 's Rijks oorlogsschepen en bij de 
administratiën van 's Rijks zeemacht, als be
doeld in artikel 39, derde lid, tot het dienst
jaar waarin de daarvoor strekkende wissels 
(ander handelspapier hieronder begrepen) bij 
het Departement van Marine zijn geaccep
teerd of de betalingsstukken zijn opgemaakt; 

uitgaven krachtens schriftelijke overeenkom
sten, zaken betreffende, die, volgens verkla
ring van den daarbij betrokken Minister door 
bijzondere, in de verklaring te vermelden, 
omstandigheden, niet konden worden opge
leverd in het dienstjaar, waarin de oplever ing 
verwacht werd, niettemin tot dat dienstjaar, 
bij aldien de oplevering plaats vindt vóór 1 
Juni van het volgend jaar; 

voorschotten, als bedoeld in artikel 34, tot 
het dienstjaar, waarop bij het vaststellen · der 
begrooting met de uitgaaf is ,·ekening gehou
den; 
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subsidi ën tot het jaar , waarover zij loopen; 
onafgedaan gebleven vorderingen, betref

fende afgesloten dienstjaren, tot het dienst
jaar, waarin de opdracht tot betaling is op
gemaakt. 

2. Terugbetalingen van middelen van in
komst, niet vallende onder artikel 20, komen 
voor zoover mogelijk in mindering van de ge
lijksoortige ontvangsten van het jaar, waarin 
de terugbetaling heeft plaats gehad. _ 

Art. 24. 1. Bij de begrootingswet kunnen 
artikelen van u itgaaf worden aangewezen, 
welke, indien en voorzoover ten laste van het 
dienstjaar geen vorder ingen zijn ontstaan tot 
het volle bedrag der op die artike'len geraam
de sommen, voor het restant door Ons bij in; 
het Staats blad op te nemen beslui t kunnen 
worden toegevoegd aan de begrooting vàn uit
gaven van het volgende -jaar, hetzij door ·op-_ 
neming van nieuwe, hetzij door verhoogi1_1g 
van reeds opgenomen artikelen en alsdan van 
die begrooting deel uitmaken op denzelfden 
voet als de overige artikelen dier begr9oting, 
terwijl de terzake overgebrachte bedragen QP 
de voor het vorige jaar toegestane sommen 
worden in mindering gebracht. . 

2. Een besluit als in het vorig lid bedoeld 
wordt niet genomen, dan met medewerking 
van Onzen Minister van Financiën, indien. -de 
voordracht niet van dezen uitgaat. 

Art. 25. I edere betaling, die plaats heeft 
krachtens een opdracht, opgemaakt door het 
hoofd van het betrokken Departement va" 
Algemeen Bestuur, wordt geacht te zijn ge
schied ten dage, waarop de desbetreffende 
opdracht is gedagteekend 

HOOFDSTUK IIL 

--Van het beheer 1ler RljksgeldmJddelen. 
§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 26. 1. Aan alle Departementen van 
Algemeen Bestuur en aan alle daaraan onder
geschikte administratiën wordt de boekhou
ding inger icht en bijgehouden met inachtne
ming van de voorschriften daaromtrent door 
Onzen Minister van Financiën, na overleg 
met den betrokken Minister en de Al gemeene 
Rekenkamer, gegeven. 

2. Aan de door Onzen Minister van Finan
ciën aan te wijzen ambtenaren wordt te allen 
tijde inzage van deze boekhouding gegeven en 
worden alle daaromtrent gevraagde inlichtin
gen verstrekt. 

3. De in het tweede lid bedoelde ambtena
ren zijn bevoegd in all e bureelen van open
baren dienst en bij alle comptabelen opne
mingen van kassen en voorraden te doen . 

4. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid van dit artikel wordt aan het Depar te
ment van Financiën een centrale boekhouding 
voor den dienst van 's Rijks Schatkist inge
richt en bijgehouden volgens voorschriften, 
doo, Onzen Minister van Financiën gegeven. 

§ 2. Van de ontvangsten. 
Art. 27. 1 Voor zoover het tegendeel niet 

bij de wet bepaald is, worden all e ten behoeve 
van het Rijk gedane ontvangsten onder de 
middelen tot dekking der Rijksuitgaven ver
antwoord. 

2. Nochtans kan, indien het betaalde be-
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drag eener verevende uitgaaf nog voor de 
afsluiting van den dienst geheel of gedeel
telijk wordt terugontvangen, het aldus terug
ontvangen bedrag worden aangewend tot ver
mindering van bezwaar ten behoeve van het 
artikel der begrooting, waarop de betrokken 
ui tgaaf is verevend. 

3. Hetzelfde kan geschieden met vergoe
dingen voor aan Rijkseigendommen toege
brachte schade, voor zoover zij de herstellings
kosten niet te boven gaan. 

4. Ontvangsten wegens uitgifte of belee
ning van vlottende schu ld zijn onder de be
pal ingen van het eerste lid niet begrepen. 

Art. 28. 1. Burgerrechtelijke, het Rijk toe
komende vorderingen kunnen, op voordracht 
van den betrokken Minister en den Minister 
van Financiën, door Ons bij gemotiveerd be
sluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer, geheel of gedeel
telijk worden kwijtgescholden, wanneer haar 
bedrag niet hooger is dan f 5000. 

2. Vorderingen boven dat bedrag worden 
noch geheel noch gedeeltelijk kwij tgescholden 
dan uit kracht eener wet. 

Art. 29. 1 Ten aanzien van den verkoop 
van onroerende zaken worden bij de wet rege
len gesteld. 

2. Verkoop van roerende zaken, welke n iet 
of niet meer voor den dienst benoodigd zijn, 
geschiedt in het openbaar, met inachtneming 
van de regelen, door Ons gesteld of nader te 
stellen. 

3. Echter is afwijking van het in het vorig 
lid bepaalde toegestaan, indien deze in 's Rijks 
belang wenschelijk of noodig is. Zoodanige 
afwijking kan worden toegestaan door Ons, 
wanneer de vermoedel ij ke verkoopwaarde 
meer dan f 1000, en door den betrokken Mi
nister, wanneer de vermoedelijke verkoop
waarde niet meer dan f 1000 bedraagt. V an 
de besluiten, waarbij a fwijki ng is toegestaan 
en die de gronden moeten inhouden, waarop 
de afwijking berust, wordt afschrift gezonden 
aan de Algemeene R ekenkamer. 

4. Bovendien kunnen aan aannemers en 
leveranciers, die de uitvoering van werken of 
leveringen ten behoeve van het Rijk op zich 
genomen hebben, goederen, welke verband 
houden met de uit te voeren werken of leve
ringen, in e igendom worden afgestaan. In 
dat geval wordt, tenzij de goederen behooren 
tot een tak van dienst waarvoor ingevolge 
artikel 88 een afzonderlijk beheer is ingesoold, 
een bedrag, met de waarde der afgestane 
goederen gelijkstaande, onder de middelen 
tot dekking der Rijksuitgaven verantwoorêl en 
gebracht ten laste van het begrootingsartikel, 
waaruit de betrokken werken of leveringen 
zijn bekostigd. 

5. Gelijke boeking ten laste van de uitga
ven en ten bate van de middelen geschiedt 
wegens het bedrag der boeten, die op vorde
ringen van aannemers en leveranciers zijn 
gekort, en voorts wegens vorderingen, die 
met pachtpenningen, huursommen of andere 
inkomsf;en worden verrekend, voor zoover zij 
geen onderhoud of instandhouding van daar
bij betrokken roerende of onroerende goederen 
betreffen. 

Art. 30. 1. Op dadingen ter beëindiging 
van geschillen omtrent onroerende zaken blij ft 
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de wet van 22 D ecember 1850 (Staatsblad n° 
99) van toepassing, met dien verstande, dat 
het in artikel 1 van die wet genoemde bedrag 
van " f 3000" wordt gelezen a ls "f 5000". 

2. Dadingen ter beëindig ing van geschi llen 
omtrent roerende zaken kunnen door Ons bij 
een aan de Algemeene Rekenkamer mede te 
deelen besluit getroffen worden, wanneer het 
voorwerp van geschil geen hoogere geldswaar
de heeft dan f 5000. Overtreft de geldswaarde 
dit bedrag, dan wordt goedkeur ing bij de wet 
vereischt. 

§ 3. Van de uitgaven . 

Art. 31. 1. Voor zoover het tegendeel niet 
bij de wet bepaald is, worden alle ten laste 
van het Rijk gedane uitgaven onder de Rijks
uitgaven verantwoord. 

2. Uitgaven wegens aflossing van vlottende 
schuld zijn onder de bepalingen van het vorig 
lid niet begrepen. 

Art. 32. 1. Overeenkomsten, waaruit uit
gaven ten laste van het Rijk voortvloeien, 
worden gesloten door of namens den betrok
ken Minister, met inachtnem ing van de vol
gende twee bepalingen. 

2. Indien het wenschelijk is wegens werken 
of leveringen overeenkomsten te sluiten voor 
langer dan een dienstjaar, kunnen deze over
eenkomsten slechts worden aangegaan voor 
een tijdperk van ten hoogste vijf jaren, tenzij 
bij de wet een langere of een onbepaalde tijd 
is toegelaten 

3. Wegens huren en pachten van meer dan 
f 100 per jaar mag, tenzij bij de wet een 
langere of een onbepaalde tijd is toegelaten, 
voor niet langer dan tien jaren worden over
eengekomen. 

Art. 33. 1. All e niet in e igen beheer uit te 
voeren werken en alle leveringen, die een 
vermoedelijke ui tgaaf van meer dan f 2500 
ten gevolge hebben, worden in het openbaar 
aanbesteed. 

2. Nochtans kan door Ons bij gemotiveerd 
besluit, waarvan afschrift wordt gezonden 
aan de Algemeene R ekenkamer, a fwijking van 
dezen regel, zoowel voor ve rschillende gelij k
soortige gevallen, als voor elk bijzonder ge
val, worden toegestaan. 

3. Overeenkomsten tot bedragen van f 1000 
en meer worden schriftelijk aangegaan. 

4. V an alle krachtens openbare aanbeste
ding gedane gunningen en van alle onder
hands afgesloten schr iftelijke overeenkomsten 
wordt ten spoedigste aan de Algemeene Re
kenkamer kennis gegeven. 

Art. 34. 1. Voorschotten aan aannemers en 
leveranciers kunnen slechts worden gedaan tot 
een bedrag van vier vij fde gedeelte der waar
de van hetgeen door h en bereids is opgele
verd, zonder dat daarop een definitieve beta
ling gevolgd is. 

2. Deze bepaling is echf;er niet van toepas
sing op de vooruitbetaling van bij abonne
ment te leveren zaken of te bewijzen dien
sten. Zij geldt ook niet, indien voor de voor
schotten voldoende zekerheid wordt gesteld . 
In bijzondere gevall en kan door Onzen Mi
nister bij gemotiveerd besluit, waarvan af
schri ft wordt gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer, van de verplichting tot zeker
heidsstelling vrijstelling worden verleend. 
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Art. 35. De vorderingen ten laste van het 
Rijk worden ingediend bij het betrokken De
partement van Algemeen Bestuur of de be
trokken administratie . Aan den schuldeischer 
wordt desverlangd een gedagteekend ontvang
bewijs verstrekt. 

Art. 36. 1. Geen betalingsstuk wordt aan 
den belanghebbende toegezonden, noch wordt 
op diens rekening een bedrag bijgeschreven, 
dan nadat het daarvoor benoodigde krediet 
door Onzen Minister van Financiën is ge
opend. 

2. Deze kan, behalve om adm inistratieve 
redenen, de kredietopening weigeren: 

a. indien hem blijkt, dat de voorgenomen 
betaling niet is aangewezen op het juiste be
grootingsartikel ; 

b . indien voor de voorgenomen betaling op 
het betrokken begrootingsartikel geen vol
doende gelden beschikbaar zijn en geen maat
regelen zijn of worden getroffen om met 
spoed in het ontbrekende te voorzien; 

c. indien het betrokken hoofdstuk der be
grooting van uitgaven nog niet bij de wet is 
vastgesteld en van het bepaalde in artikel 15, 
eerste lid , zonder noodzaak zou worden afge
weken; 

d. indien op grond van het aan hem in 
artikel 12 opgedragen toezicht daartoe naar 
zijn oordeel termen bestaan. 

3. Wordt de kredietopening na de in het 
vorig lid, onder b of d, bedoelde weigering, 
desondanks door den betrokken Minister ver
langd, dan gaat de Minister van Financiën 
daartoe over en doet daarvan gelijkt ijdig 
mededeeling aan de Algemeene Rekenkamer. 
Art. 37. 1. Voor zoover zulks door het be
lang van den dienst wordt gevorderd, kan 
door Ons, de Algemeene Rekenkamer ge
hoord, worden bepaald, dat aan comptàbelen 
door den Minister, onder wien zij ressortee
ren, kan worden opgedragen betalingen te 
doen, zonder dat daarvoor door Onzen Mi
nister van Financiën krediet is geopend. 

2. E en besluit, als in het vorig lid be
doeld, wordt niet genomen dan met medewer
king van Onzen Minister van Financiën, in
dien de voordracht niet van dezen uitgaat. 

3. In een besluit, als in dit artikel be
doeld, wordt een termijn vastgesteld, binnen 
welken, na afloop van elke kalendermaand, 
door den betrokken Minister aan Onzen Mi
nister van Financiën moet worden ingezonden 
een, voor elk dienstjaar en elk begrootings
artikel afzonderlijk gespecificeerde staat van 
alle uitgaven, welke in die kalendermaand, 
zonder voorafgaande kredietopening, als in 
het eerste I id bedoeld, zijn gedaan. 

Art. 38. 1. In gevall en, waarin zulks door 
het belang van den dienst wordt gevorderd, 
kunnen aan personen door den Minister, onder 
wien het betrokken dienstvak ressorteert, het 
beheer over gelden ter goede rekening wor
den opgedragen. De verstrekking geschiedt 
zoowel voor bijzondere onderwerpen, a ls voor 
onderwerpen van doorloopend beheer. 

2. Verstrekkingen, als in het eerste lid 
bedoeld, geschieden niet dan nadat het daar
voor benoodigde hediet door Onzen Minister 
van Financiën is geopend. 

3. Artikel 36 is op deze kredietopening 
mede van toepassing. 
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4. Van de bedragen der ter goede reke
ning verstrekte gelden doet Onze in het eerste 
lid bedoelde Minister aanstonds mededeeling 
aan de Algemeene Rekenkamer, met vermel
ding van den naam, de kwaliteit van den 
comptabele, aan wien de gelden zijn ver
strekt en de begrootingsartikelen ten laste 
waarvan de gelden zijn verstrekt. 

5. Ten aanzien van gelden, welke verstrekt 
worden ten behoeve van de korpsen van de 
landmacht, wordt door Ons, op voordracht 
van Onzen Minister van Financiën en den 
betrokken Minister en na overleg met de Al
gemeene R ekenkamer, voor zooveel noodig een 
afwijkende regeling vastgesteld, met inachtne
ming van het bepaalde bij artikel 39, vierde 
lid . 

§ 4. Van de Comptabelen. 

Art. 39. 1. Alle personen en instellingen, 
die, hetzij gemunt geld of geldswaardig pa
pier, het Rijk toebehoorende of in 's Rijks kas 
gedeponeerd, hetzij a an het Rijk toebehooren
de goederen ten verkoop onder zich hebben of 
die het beheer voeren over in 's Rijks kas aan
wezige geldmiddelen, zijn comptabelen en als 
zoodanig, voor zoover zij een zelfstandig be
heer voeren, rekenplichtig aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid is het hoofd van het Departement van Al 
gemeen Bestuur en het hoofd der instelling of 
admin istratie, waaronder de comptabelen res
sorteeren, verplicht toezicht te houden op het 
beheer van die comptabelen. 

3. A an de in het eerste lid bedoelde ver
plichting zijn niet onderworpen zij , die met 
geldelijk beheer zijn belast aan boord van 
's Rijks oorlogsschepen en bij andere admi
nistratiën van 's Rijks zeemacht, ten aanzien 
waarvan, in overleg met de Algemeene R e
kenkamer, is bepaald, dat zij op overeenkom
stige wijze worden gevoerd. Door Ons wordt 
de wijze van verantwoording van dat gelde
lijk beheer geregeld, met dien verstande, dat 
bedoeld beheer aan het toezicht der Alge
meene Rekenkamer onderworpen blijft. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 
38, vijfde lid, kan door Ons, op voordracht 
van Onzen Minister van Financiën en den 
betrokken Minister, na overleg met de Alge
meene Rekenkamer , voor het geldelijk beheer 
bij de korpsen en verdere onderdeelen van 
de landmacht afwijking van het in deze wet, 
ten aanzien van comptabelen, bepaalde wor
den toegestaan, met dien verstande nochtans, 
dat de administrateurs en de verantwoorde
lijke hoofden der onderscheidene inrichtingen 
niet van de in het eerste lid bedoelde reken
plichtigheid aan de Algemeene Rekenkamer 
kunnen ontheven worden. 

5. Daarentegen kan de in het eerste lid 
omschreven verplichting door Ons worden op
gelegd aan andere personen, dan in het eerste 
lid genoemd, die van Rijkswege zijn belast 
met het beheer van gelden of goederen en a ls 
zoodanig comptabelen zijn. 

A1·t. 40. 1. Tenzij de wet anders bepaalt, 
moet de verantwoording van gelden, ter goede 
rekening verstrekt voor bijzondere onderwer
pen, worden ingezonden aan den Minister, 
waaronder het betrokken dienstvak ressorteert, 
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binnen drie maanden na den dag dër ver
strekking onder overlegging van het bewijs, 
dat de te veel ontvangen gelden zijn terug
gestort. Bij doorloopend beheer wordt de ver
antwoording binnen een maand na afloop van 
elk kalenderkwartaal ingezonden en bij het 
eindigen van het beheer het bovenbedoelde 
bewijs van terugstorting gevoegd. 

2. Binnen een maand na de inzending, be
doeld in het eerste lid, wordt de verantwoor
ding der ter goede rekening verstrekte gelden 
door den betrokken Minister ingezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

3. Aan den comptabele, die nalatig is in 
het inzenden zijner verantwoording, wordt 
door den betrokken Minister een nieuwe ter
mijn gesteld. 

4. Bij verdere nalatigheid wordt de verant
woording ambtshalve op kosten van den na
latige opgemaakt door een ambtenaar daartoe 
door den betrokken Minister, in overleg met 
de A lgemeene R ekenkamer, aan te wijzen. 

5. De verantwoording wórdt verder behan
deld en afgedaan, als ware zij door den comp
tabele zelve -opgemaakt en ingezonden. 

6. Bij gebleken noodzakelijkheid worden -de 
in het eerste lid bepaalde termijnen in over
leg met de Algemeene R ekenli:amer, door den 
betrokken Minister, voor zoover noodig, ver: 
lengd. · · 

Art. 41. l. Indien een comptabele over
l ijdt, onder curateele wordt gesteld, geschorst 
wordt of voortvluchtig is, wordt de verant
woording die hij had behooren te doen, ambts
halve opgemaakt door een ambtenaar, daartoe 
door de·n betroklien Minister, na overleg met 
de Algemeene R ekenkamer, aan te wijzen. ·· 

2. De opgemaakte verantwoording wordt 
aan den curator of erfgenamen of rechtver
krijgenden medegedeeld; zij ontvangen des
verlangd inzage van de daartoe behoorende 
bescheiden , en aan hen · wordt een redel ijke 
termijn verleend om hun bezwaren daartegen 
te doen gelden . 
. 3. Na ontvangst van het antwoord van den 

curator, de erfgenamen · of rechtverkrijgenden, 
dan wel wanneer deze den hun verleenden 
termijn onbenut hebben laten verstrijken, 
wordt de verantwoording zoo noodig gewij
zigd naar aanleiding van de ingebrachte be
zwaren ingezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

4. De erfgenamen en rechtverkrijgenden 
zijn van aansprakelijkheid ontslagen wanneer 
drie jaren zij n verloopen: 

a. na den dood van den comptabele, zonder 
dat aan hen de ambtshalve opgemaakte ver
antwoording ;s medegedeeld ; 

b . na het verstrijken van den aan hen tot 
indiening hunner bezwaren verleenden ter
mijn, zonder dat de verantwoording door de 
Algemeene R ekenkamer is vastgesteld. 

5. Voor doorgaande beheeren kan, na over
leg met de Algemeene R ekenkamer en den 
Minister van Finariciën, door den betrokken 
Minister een andere regeling worden getrof
fen. 

Art. 42. l. Behoudens het _bepaalde jn de 
artikelen 38 en 39, mag geen betaling ten 
laste van de begróoting uit 's Rijks kas ge
schieden dan hetzij op een namens het Rijk 
geaccepteerden wissel (ander handelspapier 
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hieronder begrepen) hetzij op bescheiden, 
welke voldoen aan door Onzen Minister van 
Financiën, de Algemeene R ekenkamer ge
hoord, te steil en eischen. 

2. De omstandigheid, dat de verevening 
eener uitgaaf nog niet heeft plaats gehad, kan 
niet le iden tot verwerping der betaling u it de 
verantwoording van den betrokken compta
bele. 

Art. 43. De comptabelen worden ter zake 
van het door hen gevoerde beheer met van 
verantwoordelijkheid ontheven dan door een 
deswege door de Algemeene R ekenkamer af
gegeven bewijs. 

Art. 44. I eder comptabele is verplicht van 
al de bestanddeelen zijner kas gespecificeerde 
opgaven en ten aanz ien van alle betalingen, 
alle inlichtingen te verstrekken, zoo dikwijls 
en op de wijze als de Algemeene R ekenkamer 
of Onze. Minister van Financiën zulks moch
ten verlangen. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de samenstelling en de taak der 
Algemeene Rekenkamer. 

§ l. Samenstelling. 
'Art. 45. l. De Algemeene Rekenkamer 

bestaat uit drie leden. Bovendien worden twee 
pl aatsvervangende leden benoemd. Uit de 
leden wordt door Ons een Voorzitte1· ve1·kozen. 
Ingeval van afwezighei d of ontstentenis wordt 
de . Voorzitter vervangen door het aanwezige 
lid, en een lid door het aanwezige plaatsver
vangende lid, dat het oudste is naar rang 
van benoeming. 

2. · Aan het College wordt toegevoegd een 
secretaris, die door Ons uit een door de Al 
gemeene Rekenkamer voor te dragen drieta l 
wordt benoemd en op voordracht van het col-
lege wordt ontslagen. · 

3. De ambtenaren bij het college worden 
mede door Ons, op voordracht der Algemeene 
R ekenkamer, aangesteld, bevorderd en ont
slagen. 

4. H et college benoemt, bevordert en ont
slaat echter zelf zijn ambtenaren beneden dén 
rang van commies, alsmede zij n bedienden. 

5. De secretaris en de verdere ambtenaren 
en bedienden verrichten hun werkzaamheden, 
overeenkomstig hun door de Algemeene R e
kenkamer vast te stellen instructiën. 

Art. 46. l. Om tot l id, plaatsverva ngend 
lid of secretaris van de Algemeene R ekenka
mer te kunnen worden benoemd , moet men 
den vollen ouderdom van dertig jaren hebben 
bere ikt. 

2. Met het einde van het jaar, waarin een 
lid of een plaatsvervangend lid den ouderdom 
van zeventig jaren bereikt, wordt hem ontslag 
verleend. 

3. De leden mogen geen andere openbare 
bedieningen vervullen, aan welke een vaste 
belooning of toelage is verbonden, noch li d 
zij n van een der K amers van de Staten
Generaal of van een provinciaal of gemeen
telijk bestuur. Pl aatsvervangende leden mogen 
niet lid zijn van een der Kamers van de 
Staten-Generaal of van een provinciaal of 
gemeentelijk bestuur, noch ambtenaar bij de 
Al gemeene R ekenkamer. Zij mogen niet deel 
nemen aan het onderzoe.k en de vaststell ing 
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van rekeningen en verantwoordingen door 
henzelven afgelegd. De secretaris mag geen 
andere openbare bedieningen vervullen aan 
welke een vaste belooning of toelage is ver
bonden, noch lid zijn van een provinciaal of 
gemeentelijk bestuur. Tusschen de leden, de 
plaatsvervangende leden en den seëretaris mag 
geen bloedverwantschap of zwagerschap tot in 
den vierden graad bestaan. 

4. In geval van opkomende zwagersch.ap 
na de benoeming legt hij, door wiens huwe
lijk de zwagerschap ontstaat, zijn ambt neder, 
tenzij Wij, de Algemeene Rekenkamer ge
hoord, verlof verleenen tot het behoud. · 

5. Deze zwagerschap houdt op door de 
ontbinding of de nietigverklaring van het 
huwelijk dat haar veroorzaakt. 

Art. 47. 1. Bij vacature onder de leden 
of plaatsvervangende leden geeft de Alge
meene Rekenkamer daarvan kennis aan Ons 
en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

2. Bij de kennisgeving aan de ~veede Ka
mer wordt tevens ingezonden een door de Al
gemeene Rekenkamer bij besloten briefjes· en 
met meerderheid van stemmen opgemaakte 
aanbevelingslijst van zes ·candidaten, waarop 
de Tweede Kamer bij haar voordracht zooda
nig acht zal slaan, als haar dienstig vo01·
komt. 

3. Artikel 11, met uitzondering van het be
paalde sub 4, a, c en d., alsmede de artikelen 
12 en 13 der wet op de regterlijke organisatie 
en het beleid der "justitie zijn op de Ièoen ;en 
plaatsvervangende leden der Algemeene Re
kenkamer toepasselijk. 

Art. 48. 1. De ambtswedde van den Voor
zitter wordt bepaald op 6840 gulden, die van 
de overige leden op 5990 gulden 's jaars. 

2. Het genot van de wedde vangt aan met 
den dag van indiensttreding. · 

3. Bovendien ontvangen de voorzitter en 
de leden een tijdelijke toelage voor kinderen, 
overeenkomstig de bepalingen, welke te "dien 
aanzien voor de Burgerlijke Rijksambtenaren 
zijn vastgesteld in den algemeenen maatregel 
van bestuur, houdende regeling van de be
zoldiging dier ambtenaren. 

4. De in het eerste lid genoemde ambts
wedden worden voor hen, die ongehuwd zijn, 
voorzoovèr zij niet gehuwd zijn geweest, ver
minderd met 10 ten honderd. 

5. De bepalingen van het vorige lid vin
den geen toepassing ten aanzien van ·de in 
gezinsverband levende eenige kostwinners. 

6. De verhooging of vermindering van de 
bezoldiging als gevolg van de wijziging van 
de omstandigheden, welke de in het eerste lid 
genoemde ambtenaren al dan niet doen val
len onder de in het vierde lid bedoelde ver
minder ing, gaat in met den eersten dag der 
maand, waarin di e wijziging plaats vindt 

7. Plaatsvervangende leden genieten als 
zoodanig geen bezoldiging. Voor iederen 
werkdag, dat zij als plaatsvervanger in fu.nc
·tie zijn, genieten zij een door Ons te bepalen 
vergoeding. Waneer zij elders woonachtig zijn 
dan in de gemeente, binnen welke het Col
lege gevestigd is, erlangen zij bovendien 
schadeloosstelJing voor reis- en verblijfkosten 
naar een door Ons vast te stellen tarief. 

Art. 49. 1. De leden, de plaatsvervangen
de leden en . de secretaris der Algemeens 
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Rekenkamer leggen, alvorens . hun ambt te 
aanvaarden, in Onze handen af, hetzij den 
eed, hetzij de verklaring, dat zij , om te wor
den benoemd .tot het ambt waartoe zij geroe
pen zijn, noch directelijk noch indirectelijk 
aan iemand, onder wat naam of voorwendsel 
ook, eenige giften of gaven beloofd, dan wel 
geschonken hebben en voorts, hetzij den eed, 
hetzij de belofte, dat zij aan Ons getrouw zul
len zijn, dat zij de Grondwet zullen onderhou
den en handhaven, hun instructiën met alle 
nauwgezetheid zullen opvolgen en hun post 
te goeder trouw met alle vlijt, eerlijkheid en 
onzijdigheid waarnemen, en dat zij , wijders, 
om iets hoegenaamd in hun betrekking te 
doen of te laten, van niemand hoegenaamd 
een ige beloften of geschenken zullen aan
nemen, directelijk of indirectelijk. 

2. De ambtenaren en bedienden der Al
gemeene Rekenkamer zullen door den voorzit
ter in de vergadering van het college be
eedigd worden. 

Art. 50. 1. De leden en de secretaris moe
ten hun woonplaats hebben in de gemeente, 
binnen welke het college is gevestigd. 
- 2. Om bijzondere redenen kan door Ons 
verlof worden verleend om van het in het 
vorige lid vervatte voorschrift af te wijken. 
In het desbetreffend besluit wordt de ge
meente, waarin de woonplaats gevestigd is, 
aangegeven. 

3. De voorzitter behoeft om zich voor lan
ger dan één week buiten de gemeente, waarin 
de woonplaats gevestigd is, te begeven, Onze 
toestemming. 
· 4. Hij is bevoegd om aan de leden en 

den secretaris verlof te verleenen voor den 
tijd van één week; voor een langer verlof, 
mits den tijd van zes weken niet te boven 
gaande, wordt de toestemming van het col
lege vereischt. Mocht nog langer verlof ver
langd worden, d_an moet daartoe het verzoek 
aan Ons worden gericht. Op dit verzoek wordt 
door· Ons niet beschikt darl na het college te 
hebben gehoord. 

Art. 51. 1. De Algemeene Rekenkamer 
stelt een reglement van orde voor haar werk
zaamheden en voor haar dienst vast. 

2. Dit reglement wordt door plaatsing in 
de Staatscourant ter algemeene kennis ge
bracht. 

Art. 52. 1. Op de straffen, in artikel 376 
van het Wetboek van Strafrecht bepaald, 
mogen de leden, de plaatsvervangende leden, 
de secretaris, alsmede de ambtenaren of be
dienden der Algemeene Rekenkamer geen 
deel nemen in eenige levering, aanbesteding, 
pacht of koop, waarin het Rijk betrokken is, 
noch eenige vorderingen ten laste van het 
Rijk, geen bewijzen of inschrijving van Na
tionale Schuld zijnde, koopen of deel in den 
koop van dergelijke vorderingen nemen. 

2. De strafbare feiten, in dit artikel be
doeld, worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 53 . 1. De voorzitter heeft het opper
toezicht over alle werkzaamheden der Alge
meene Rekenkamer. 

2. Hij waakt in het bijzonder voor de rich
tige toepassing van het vierde hoofdstuk 
dezer wet, van het in artikel 51 bedoelde 
reglement van orde en van de in artikel 45 
bedoelde instructiën. 
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Art. 54. 1. De voorzitter brengt · al de 
stukken, die aan de Algemeene Rekenkamer 
of aan hem, in zijn hoedanigheid, worden 
toegezonden, voor zoover zij niet bij het regle
ment van orde zijn uitgezonderd, ter beraad
slaging in de vergadering; maakt de beslui
ten volgens de meerderheid der stemmen op, 
en heeft bij het staken der stemmen een be
si issende stem. 

2. Geen besluiten zullen in de vergadering 
der Algemeene Rekenkamer kunnen genomen 
worden, indien niet ten minste twee leden, de 
voorzitter daaronder begrepen, tegenwoordig 
zijn. 

Art. 55. Onverminderd de verdeeling der 
werkzaamheden tusschen de leden onderling, 
worden alle rekeningen in een vergadering 
der Al gemeene Rekenkamer opgenomen en 
gesloten, nadat gehoord zal zijn het verslag 
van het lid of de leden met het voorloopig 
onderzoek bel ast geweest. 

Art. 56 . De leden en de secretaris mogen 
niet tegenwoordig zijn bij de beraadslag ingen 
over eenige zaak, hen zelven, hun echtgenoo
ten of hun naastbestaanden, tot in den vier
den graad van bloedverwantschap of zwager
schap, betreffende. 

§ 2. Verplichtingen en bevoegdheden. 

Art. 57. Behalve met de uit deze wet voort
vloeiende taak, is de Al gemeene R ekenkamer 
belast met de werkzaamheden, welke haar 
door andere wettelijke voorschriften zijn of 
worden opgedragen. 

Art. 58. 1. De Al gemeene R ekenkamer 
dient van bericht, consideratiën en advies op 
alle stukken, die haar tot dit einde door Ons 
worden toegezonden. 

2. Ieder lid heeft de bevoegdheid zijn, van 
het gevoelen der meerderheid afwijkende, 
meening afzonderlijk bij het advies der Alge
meene Rekenkamer te Onzer kennis te bren
gen. 

Art. 59. Vóór 1 April van elk jaar biedt 
de Algemeene Rekenkamer Ons een verslag 
aan van haar werkzaamheden over het afge
loopen jaar; dit versl ag wordt, voor de 
opening van de volgende gewone zitting, aan 
de Staten-Generaal medegedeeld. 

Art. 60. 1. De Algemeene Rekenkamer is 
verplicht aan de hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur alle voorstell en en 
mededeelingen te doen, die volgens haar oor
deel kunnen leiden tot vermindering der 
Rij ksuitgaven, tot vermeerdering der Rijks
ontvangsten en tot verbetering of vereenvou
dig ing van 's Rijks geldelijk beheer. 

2. Zij is voorts gehouden aan de hoofden 
der Departementen van Algemeen Bestuur 
alle opmerkingen en bedenkingen mede te 
deelen, die zij, met betrekking tot de ont
vangsten en uitgaven, in het belang van 
's Rijks schatkist nuttig mocht achten. 

3. Zij is bevoegd omtrent het in het eerste 
en tweede lid vermelde aan Onzen Minister 
van Financiën en aan de Staten-Generaal zoo
dani !!:e mededeel ingen te doen als zij in 
's RiJks belang noodig oordeelt en naar aan
le iding van die mededeelingen met deze 
nader overleg te plegen. 

Art. 61. 1. De Algemeene R ekenkamer is 
verplicht aan de hoofden der Departementen 
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van Algemeen Bestuur alle inlichtingen te 
verstrekken, welke de aard harer werkzaam
heden toelaat. 

2. De hoofden dier departementen zijn ver
plicht haar alle inlichtingen te verstrekken , 
die zij noodig acht ter uitvoering van haar 
taak, tenzij het geheime uitgaven geldt, a ls 
bedoeld in artikel 77. 

Art. 62. 1. Bevindt de Algemeene Reken
kamer, dat gelden worden uitgegeven, welke 
niet door de begrootingswetten zijn toegestaan 
en acht zij de door den betrokken Minister, 
te zijner rechtvaardiging, gegeven inlichtingen 
niet afdoende, dan geeft zij Ons onverwijld 
daarvan kennis. 

2. Zij maakt bovendien daarvan melding 
in het verslag, bedoeld in artikel 59, en is 
bevoegd daarvan rechtstreeks kennis te geven 
aan de Staten-Generaal. 

Art. 63. De Algemeene Rekenkamer is be
voegd gedurende twee maanden na de af
sluiting Vl\n den dienst uitgaven ten laste van 
dien dienst te verevenen, mits vóór de af
sluiting van dien dienst de verevening is 
aangevraagd onder overlegging - voor zooveel 
noodig - van bewijsstukken. 

Art. 64. 1. De Algemeene Rekenkamer 
gaat zooveel mogelijk na of de Rijkseigen
dommen, daarvoor vatbaar, in voldoende mate 
productief zijn en of de daarop betrekking 
hebbende voorschriften behoorlijk worden na
geleefd. 

2. Van den uitslag wordt melding gemaakt 
in het verslag, bedoeld in artikel 59. 

Art. 65. Voorzoover daarin niet bij de wet 
is voorzien, worden de wijze waarop en de 
termijnen waarbinnen door de comptabelen 
aan de Algemeene Rekenkamer rekening en 
verantwoording worden a fgelegd, door het 
College, na overleg met den betmkken Mi
nister, bepaald. 

Art. 66. 1. De Algemeene Rekenkamer 
schrij ft den comptabelen de termijnen voor 
tot beantwoording harer bedenkingen en tot 
het inleveren der bewijzen va'n voldoening van 
saldo's, die door haar beslissingen mochten 
zij n verschuldigd geworden. 

2. Van al haar beschikkingen dienaan
gaande, alsmede van de door h aar erkende 
voordeelige saldo's voor den rendant, doet zij 
geregeld mededeeling aan de betrokken De
partementen van Algemeen Bestuur. Door 
deze laatsten wordt zorg gedragen, dat even
bedoelde voordeelige saldo's aan den betrok
ken comptabele te goed gedaan worden. 

3. De Algemeene R ekenkamer doet aan 
Ons aan het einde van elk kalenderkwartaal 
verslag van de rekeningen welke, bij haar 
ingekomen, gedurende een gelijk tijdvak on
afgedaan zijn gebleven, met opgave der rede
nen van die vertraging. 

Art. 67. 1. De Algemeene R ekenkàmer is 
bevoegd door een commissie, bestaande uit 
één of meer harer leden of ambtenaren, des
gewenscht met medewerking van één of meer 
door haar aangewezen boekhoudkundigen, in 
a lle bureelen van openbaren dienst en bij 
a lle comptabelen de inlichtingen te doen in
winnen en de opnemingen van kassen en voor
raden en de onderzoekingen van boeken, reke
ningen, verantwoordingen, bewijsstukken en 
verdere bescheiden te doen , welke zij noodig 
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acht voor het uitvoeren van de taak, haar bij 
de wet opgedragen. 

2. De in het vorig lid bedoelde commissie 
is te all en tijde bevoegd aanvulling van de 
in dat lid bedoelde bewijsstukken en verdere 
bescheiden te vorderen. 

3. All e ambtenaren en beambten, werk
zaam in bureelen van openbaren dienst en 
alle comptabelen zijn gehouden de in! ichtin
gen te verstrekken, welke de in het eerste lid 
bedoelde leden of ambtenaren voor het hun 
opgedragen onderzoek noodig achten, en tot 
de in het tweede lid bedoelde aanvulling bin
nen de door de Algemeene Rekenkamer te 
stellen termijnen mede te werken. 

4. Zij, die boeken, rekeningen, verantwoor
dingen, bewijsstukken en verdere bescheiden, 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
onder zich hebben, zijn gehouden die in han
den te stellen van de leden, ambtenaren en 
boekhoudkundigen, door de Algemeene Re
kenkamer aangewezen tot het instellen van 
een onderzoek als in dat lid bedoeld. 

Art. 68 . Maakt de Algemeene Rekenkamer 
van de bevoegdheid, haar bij artikel 67 ver
leend, gebruik, dan zal zij ontheffing kunnen 
verleenen van de verplichting tot inzending 
van rekeningen, verantwoordingen, bewijsstuk
ken en verdere bescheiden als in het vorig 
artikel bedoeld. Zij kan aan zoodanige ont
heffing alle voorwaarden verbinden, welke zij 
tot verzekering van de rechten van het Rijk 
wenschel ijk mocht achten. 

Art. 69. 1. De in artikel 67 bedoelde com
missie brengt, na a floop van elk door haar 
ingesteld onderzoek, van haar bevindingen 
aan de Algemeene Rekenkamer verslag uit, 
met bijvoeging van zoodanige voorstellen als 
zij wenschelijk acht. 

2. Aan de hand van dat verslag en na op
heffing van de bedenkingen, welke bij haar 
mochten zijn gerezen, gaat de Algemeene 
Rekenkamer zoo noodig over tot vaststelling 
van het saldo, hetwelk door den comptabele 
verschuldigd is, dan wel aan dezen toekomt. 

Art. 70. 1. De Algemeene Rekenkamer is 
bevoegd om, zoo haar voldoende blijkt, dat 
door een comptabele in strijd met artikel 42 
of met andere, hem door een bevoegde autori
teit gegeven, voorschriften betalingen zijn 
gedaan of in strijd met artikel 44, betalingen 
zijn verzwegen, hem een boete op te leggen, 
die nochtans de helft zijner jaarlijksche ambts
wedde of belooning niet te boven kan gaan. 
Indien de comptabele geen ambtswedde of be
looning uit de Rijksinkomsten geniet, kan 
boete worden opgel egd tot ten hoogste drie 
honderd gulden. 

2. Zij kan een boete, eveneens tot ten 
hoogste drie honderd gulden, opleggen aan 
hen, die nalatig zijn in de inzending hunner 
reken ing en verantwoording, in de beantwoor
ding harer bedenkingen of andere beschik
kingen, in het voldoen aan de verplichtingen 
opgelegd in artikel 67, of in het inleveren 
van bewijzen van voldoening der saldo's die 
door de beslissingen, bedoeld in artikel 66, 
eerste l id, verschuldigd zijn geworden. 

Art. 71. De besluiten der Algemeene Re
kenkamer, in het vorig artikel bedoeld, als
mede de zoodanige, die strekken tot invorde
r ing van door comptabelen verschuldigde sa!-
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do's, worden uitgevaardigd in Onzen naam; 
zij zijn evenals de grossen van vonnissen in 
burgerl ijke zaken uitvoerbaar. De geschillen 
over de tenuitvoerlegging worden berecht door 
de arrondissements-rechtbank, binnen wier 
ressort de tenuitvoerlegging geschiedt. 

Art. 72. 1. Iedere comptabele is bevoegd, 
binnen twee maanden na de dagteekening 
van het betreffende besluit, bij de A lgemeene 
Rekenkamer herziening te vragen van de be
sliss ing betreffende de vaststelling zijner re
kening, betreffende de oplegging van boete 
ingevolge art. 70 of betreffende de vaststelling 
van een, krachtens artikel 40, vierde lid, 
ambtshalve opgemaakte rekening. 

2. De Algemeene Rekenkamer, die ook 
binnen gelijken termijn bevoegd blij ft tot eene 
herziening ambt halve te besluiten, doet uiit
spraak in eene voltallige vergadering. 

3. De besluiten, in het tweede l id van dit 
artikel bedoeld, worden vermeld in het krach
tens artikel 59 uit te brengen verslag. 

Art. 73. 1. De bewijzen en bescheiden, 
welke aan de Algemeene Rekenkamer zijn 
overgelegd, blijven bij haar berusten, onver
minderd haar bevoegdheid tot t ijdelijke af
gifte dier stukken . 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur, 
de Algemeene Rekenkamer gehoord, kunnen 
evenwel: 

a. bepaalde soorten van stukken worden 
aangewezen, welke aan hen, die ze hebben 
overgelegd, desgewenscht kunnen worden te
ruggegeven; 

b. diensttakken worden aangewezen, van 
welke alle of bepaald aangewezen bescheiden 
en bewijsstukken, nadat de rekening en ver
antwoording, waarbij zij behooren, is goedge
keurd, zullen worden bewaard op een door 
Ons aangewezen plaats. 

3. Door Ons worden bepaalde soorten van 
stukken aangewezen, welke, na verloop van 
door Ons te stell en termijnen, kunnen worden 
opgeruimd. 

Art. 74. Van alle geldleeningen, ten laste 
of onder waarborg van het Rijk aangegaan, 
houdt de Algemeene R ekenkamer de noodige 
registers ter verzekering eener richtige con
trole. 

§ 3. Oontr/Jle op de onh•angsten. 

Art. 75 . 1. Onverminderd het vanwege On
zen Minister van Financiën te houden toe
zicht, wordt de Algemeene Rekenkamer in 
staat gesteld controle uit te oefenen op de 
ontvangsten, ten behoeve van het Rijk ge
daan. 

2. De wijze van controle wordt vastgesteld 
door de Algemeene Rekenkamer na overleg 
met de betrokken Ministers. 

§ 4. Controle op de uitgaven. 

Art. 76. Alvorens tot het opmaken van een 
opdracht tot betaling wordt overgegaan, kan 
door het hoofd van het betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuur het gevoelen van 
de Algemeene Reken.kamer worden ingewon
nen. 

Art. 77. 1. Alle uitgaven ten laste der be
grooting zijn aan de verevening van de Al
gemeene Rekenkamer onderworpen. 

2. Wegens uitgaven, te kwij ten uit de ar-
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tikelen voor geheime uitgaven, alsmede, wan
neer dit door Ons wordt bepaald, wegens die 
op het hoofdstuk voor onvoorziene uitgaven 
aangewezen, behoeven geen bewijsstukken aan 
de Algemeene Rekenkamer te worden over
gelegd. Het onderwerp van laatstgenoemde 
uitgaven wordt in de algemeene rekening, be
·doeld bij artikel 86, opgegeven. 

Art. 78. De termijnen, binnen welke de 
verevening door den betrokken Minister moet 
worden aangevraagd, worden door Ons, op 
voordracht van Onzen Minister van Finan
ciën, gehoord de Algemeene R ekenkamer, ge
regeld. 

Art. 79. Behoudens het bepaalde in het 
tweede Jid van artikel 77, wordt door de 
Algemeene Rekenkamer onderzocht: 

a. of de uitgaaf valt binnen de omschrij
ving van het begrootingsartikel, waarop zij is 
aangewezen; voorts of zij behoort tot het 
dienstjaar ten laste waarvan zij wordt ge
bracht en of het begrootingsartikel toereikend 
is; 

b. of de schuldvordering niet was ver-
jaard; . . 
- c. of de overgelegde bewijsstukken naar 
waarheid zijn opgemaakt en voldoende zijn 
om het verkregen recht van den schuldeischer 
te staven; · 

d. of in . het algemeen geen wet, Konink
lijk besluit of ander wettelijk voorschrift de 
verevening in den weg staat. 

Art. 80. 1. Blijkt bij het onderzoek, in het 
vorig artikel bedoeld, aan de verevening van 
de uitgaaf geen bezwaar in den weg te staan, 
dan gaat de Algemeene Rekenkamer daartoe 
over en geeft hiervan kennis aan Onzen be
trokken Minister, teneinde de uitgaaf op te 
nemen in de in artikel 84 bedoelde rekening. 

2. Bestaat er bij de Algemeene R ekenka
mer bezwaar tegen de verevening, dan geeft 
zij hiervan kennis aan Onzen Minister, die de 
verevening aanvroeg, met uitnoodiging het 
noodige te verrichten teneinde haar beden
kingen op te heffen. 

Art. 81. Wanneer de verevening van een 
uitgaaf n iet binnen den daarvoor krachLens 
artikel 78 gestelden termijn is aangevraagd, 
stelt de Algemeene Rekenkamer een t;ermijn 
binnen welken alsnog die aanvraag l<an plaats 
hebben en geeft hiervan kennis aan den be
trokken Min ister. 

Art. 82. 1 . . De hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn verplicht, binnen 
drie maanden na ontvangst van de in artikel 
80, tweede lid, bedoelde mededeeling, dat be
zwaren tegen de verevening zijn_ gerezen, de 
Algemeene Rekenkamer in kennis te stellen 
met hetgeen tot opheffing van de bezwaren 
leiden kan. 

2. De Algemeene Rekenkamer kan den in 
het eerste lid genoemden termijn, binnen wel
'ken de hoofden der Departementen van Al
gemeen Bestuur de bezwaren der Algemeene 
Rekenkamer kunnen weerleggen, tweemaal 
met ten hoogste drie maanden verlengen, het
zij op verzoek van den betrokken Minister, 
hetzij op grond, dat zij hetgeen tot opheffing 
dl)r bezwaren is medegedeeld niet voldoende 
acht en den Minister alsnog -nader in de ge
legenheid wenscht te stellen tot opheffing van 
·het gerezen -bezwaar. 
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3. Na afloop van den in de vorige zin
sneden bedoelden termijn, neemt de Al ge
meene Rekenkamer háar eindbeslissing, waar
van zij - indien zij niet tot verevening over
gaat tegen ontvangbewijs - mededeeling doet 
aan het hoofd van het betrokken Departe
ment. 

Art. 83. Blijft de Algemeene R ekenkamer 
bij haar eindbeslissing bezwaar maken tegen 
de verevening van een uitgaaf, dan wordt, 
tenzij inmiddels het bedrag der uitgaaf door 
de zorg van den betrokken Minister weder in 
's Rijks kas is gestort of omtrent zoodanige 
storting een regeling naa r genoegen van het 
college is getroffen, binnen drie .maanden na
dat die beslissing te zijner kennis is gebracht, 
bij de Staten-Generaal een voorstel van wet 
ingediend, houdende de bepal ing, dat de uit
gaaf alsnog door de Al gemeene Rekenkamer 
onder de Rijksuitgaven zal worden opgeno
men, met aanwijzing van het dienstjaar en 
van het hoofdstuk der begrooting, ten laste 
waarvan de uitgaaf moet worden gebracht. 

HOOFDSTUK V . 

Van de Rljksrekenlng. 
Art. 84. 1. Door Onzen Minister van Fi

nanciën wordt over elk dienstjaar de rekening 
van alle Rijksontvangsten opgemaakt. 

2. Door de hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur wordt ieder voorzooveel 
het hoofdstuk of de hoofdstukken der begroo
ting van uitgaven betreft, waarover hem het 
beheer is opgedragen, over elk dienstjaar de 
rekening van uitgaven opgemaakt. 

Art. 85. 1'. De in het vorig ar t ikel bedoel 
de rekeningen wijzen, in de volgorde van het 
hoofdstuk der begrooting met gelijke omschnj
ving der at'deel iugen, onderaf deel ingen, pa
ragrafen en artikelen, waarin zulks is ge
spitst, afzonderlijk aan: 

voor de ontvangsten: 
het geraamde bedrag en wat daarop is ont

•vangen ; 
voor de uitgaven: 
het bij de aanvankelijke begrootingswet ge

raamde, de wijzigingen bij de wet in de ra
ming gebracht, de vermeerderingen en ver
minderingen tengevolge van af- en overschrij
vingen en wat er op het geraamd bedrag is 
verevend; 

met aanduiding, zoowel wat de ontvangsten 
-als de uitgaven betreft, van de verschillen. 

2. De inrichting der rekeningen geschiedt 
overigens op dezelfde wijze als in Hoofdstuk 
I dezer wet voor de Rijksbegrooting is aan
gegeven. 

Art. 86. 1. De rekeningen, voor zoover zij 
niet door Onzen Minister van Financiën moe
ten worden opgemaakt, worden vóór 1 April 
van het jaar volgende op de afsluiting van 
het dienstjaar aan dezen Minister toegezon
den. 

2. Door diens zorg wordt daarna een alge
meene rekening van alle Rijksontvangsten en 
uitgaven, welke voldoet aan de in het vorig 
artikel gestelde eischen samengesteld. Die 
rekening wordt vóór den l sten Juni daaraan

-volgende aan de Algemeene R ekenkamer ter 
goedkeuring toegezonden. 

Art. 86a. Eenmaal in ieder tijdvak van 
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tien jaren, voor de eerste maal zoodra de 
algemeene rekening van alle Rijksontvangsteu 
en -uitgaven over het dienstjaar 1938 is afge
sloten, wordt door Ons een wetsontwerp in
gediend, strekkende om de voordeelige en de 
nadeel ige saldi der in dat tijdvak vastge
stelde Rijksrekeningen, alsmede de nog open
staande saldi van een vorig tijdvak, voor den 
gewonen dienst en den kapitaaldienst .ifzon
derlijk, onderling in vergelijking te ol'0ngen 
en de overblijvende nadeelige saldi van den 
kapitaaldienst af te boeken tegen de opbrengst 
van in diezelfde jaren gesloten geldleeningen. 

HOOFDSTUK VI. 

Van de afzonderlijke onderdeelen en 
takken van RljksdJenst. 

Art. 87. 1. Het voorschrijven van een af 
zonderlijk beheer voor bepaalde onderdeelen 
van den Rijksdienst kan alleen geschieden bij 
de wet. 

2. Die wet regelt tevens de wijze waarop 
van dat beheer jaarlijks rekening en verant
woording zal worden afgelegd. 

3. Daarbij wordt o. m. bepaald, dat jaar
lijks voor het bedoelde onderdeel van den 
Rijksdienst een begrooting en rekening wordt 
opgemaakt en vastgesteld volgens dezelfde 
regelen als bij deze wet voor de Rijksbegroo
ting en de Rijksreken ing is bepaald. 

Art. 88. 1. Bepaalde takken van R ijks
dienst kunnen op andere wijze worden be
heerd dan in deze wet voor de Rijksbegroo
ting en de Rijksrekening in het algemeen is 
bepaald. 

2. Bij de wet zullen voor het beheer van 
deze takken van Rijksdienst de noodige alge
meene regelen worden vastgesteld. 

3. De in het eerste l id bedoelde takken van 
dienst worden bij de wet aangewezen. Deze 
wet zal zoodanige aanvull ingen of afwijkingen 
van de jn het tweede lid bedoelde a lgemeene 
wet kunnen bevatten a ls in verband met de 
bijzondere eischen van het dienstvak worden 
gevorderd. 

Art . 89. 1. Met betrekking tot een tak van 
dienst, a ls in artikel 88 bedoeld, worden in de 
Rijksbegrooting geen a ndern artikelen opge- . 
nomen, dan die, welke noodig zijn om de uit
kom ten van en de verrekeningen met het 
afzonderlijk beheer tot uitdrukking te brengen 
en de eventueele kapitaalsverhouding met het 
R ijk te regelen. 

2. Als toelichting op deze begrootings
artikelen wordt een rekening van den betrok
ken tak van dienst over het laatst afgeloopen 
kalenderjaar overgelegd. 

HOOFDSTUK VIA. 

Van de geldelljke aansprakelljkheld van 
bet Rijk voor het beheer van lnstelHngen 

met rechtspersoonlljkhei<l. 

Art. 89a. Geldelijke aansprakelijkheid van 
het Rijk voor het beheer van instellingen met 
rechtspersoonlijkheid wordt in elk voorkomend 
geval geregeld bij de wet. 

L . & S. 1936. 
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HOOFDSTUK VII. 

Van de verantwoording. 

Art. 90. 1. Nadat de in artikel 86 bedoel
de algemeene rekening, de rekeningen, bedoeld 
in artikel 87, derde lid, en de rekeningen 
van takken van Rijksdienst, bedoeld in artikel 
88, door de Algemeene Rekenkamer zijn goed
gekeurd, worden zij zoo spoedig mogelijk door 
haar aan Ons aangeboden en . wordt het slot 
dier rekeningen bij de wet vastgesteld. 

2. Aan het ontwerp van wet tot vaststel
ling van het slot der rekeningen worden door 
Onzen Minister van Financiën toegevoegd 
a lle in het eerste lid bedoelde rekeningen. 

Art. 91. De verantwoording, bedoeld in 
artikel 127 der Grondwet, geschiedt overigens, 
wat den vorm en indeeling betreft, naar voor
schriften, door Ons nader . vast te stellen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Bljzon1lere, overgangs- en slotbepalingen. 

Art. 92. 1. Van het beheer over het ma
terieel in 's Rijks magazijnen en over het 
muntmaterieel in 's Rijks munt voorhanden, 
wordt, indien zulks door de Algemeene Re
kenkamer wordt gevorderd, verantwoording 
aan haar afgelegd. . 

2. De beheerders worden als comptabelen 
beschouwd voor de toepassing van de artike
len 40, derde, vierde en vijfde lid, 41, 43, 65, 
66, 70 en 71 dezer wet. 

Art. 93. Van de in 's Rijks kas gedepo
neerde fondsen, voor welke geen begrootingen 
worden vastgesteld, wordt aan de Algemeene 
Rekenkamer verantwoording gedaan op de 
wijze als zij verlangt. 

Art. 94. De betaalbaarstelling, betaling en 
verrekening van de dringende gerechtskosten 
en de voorschotten in strafaaken, zoowel die 
waarvan de gewone, als die waarvan de mili
taire rechter kennis neemt, zoomede van de 
dringende kosten in zake de Beroepswet (on
gevallenverzeker ing) en van de door de be
trokken comptabelen uitbetaalde vergoedingen 
aan hen, die voor een Kamer van Toezicht, 
bedoeld bij de wet op het notarisambt, zijn 
verschenen, geschiedt overeenkomstig de bij
zondere regelen bij of krachtens de daartoe 
betrekkelijke wetten gesteld, of nader te stel
len. 

Art. 95. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van "Comptabiliteitswet" met 
vermelding van het jaartal en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij is geplaatsst. 

Art. 96. De artikelen dezer wet treden in 
werking op een door Ons nader te bepalen 
tijdstip, hetwelk voor verschillende artike len 
ver chillend kan worden gesteld. 

Art. 96a. Ingetrokken bij de Wet van den 
14den D ece1nbe1· 1933 (Staatsblad n°. 691!) . 

Art. 97. l Ingetrokken bij de Wet van 
Art. 98 . f den 9den December 1933 
Art. 99. . (Staatsblad n°. -618). 
Art. 100. Op h et tijdstip, waarop deze wet 

volledig in werking is getreden, vervallen : 
1 °. de wetten van 28 Augustus 1843 (S taats

blad n° . 42), 10 F ebruari 1844 (Staatsblad 
19 
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n°. 6) en 16 J uni 1915 (Staatsblad n°. 267); 
2°. artikel 3 der wet van 29 December 

1898 (Staatsblad n°. 279); 
3°. de wet van 5 October 1841 (Staatsblad 

n°. 40), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1925 (Staatsblad n°. 561), met 
dien verstande, dat Wij Ons de bevoegdheid 
voorbehouden om die wet, voor zooveel voor 
de afwikkeling der hiernabedoelde diensten 
noodig is, in stand te houden tot het tijdstip, 
waarop de diensten zijn a fgesloten, di e nog 
openstaan op 31 December van het jaar, voor
a fgaande aan het dienstjaar, waarvoor deze 
wet voor de eerste maal op de Rijksbegrnoting 
volledig van toepassing zal zijn ; 

4° . artikel 37 der wet van 22 April 18ó5 
(Staatsblad n°. 33), zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 15 April 1886 (Staatsblad n° . 
64). 

B ehoort bij Koninklijk bessluit van 12 Juni 
1936 (Staatsblad n°. 480). 

Mij bekend, 
D e Minist,er van Financiën, 0 u d. 

s. 481. 

30 J uni 1936. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de gemeente Enschedé a ls los
plaats van goederen, ingevoerd langs ri
vieren en kanal en. 

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

Financiën van 25 Juni 1936, n°. 89, Invoer
rechten· 

Gezie~ artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 Oc
tober 1931 (Staatsblad n°. 424); 

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk be
sluit van 15 April 1872 (Staatsblad n°. 47); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Met uitbrei ding van het bij laatst
genoemd besluit bepaalde wordt de gemee~te 
Enschedé mede aangewezen voor de lossmg 
van goederen, ingevoerd langs rivieren en 
kanalen, op den voet van voormeld gewijzigd 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

2. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1936. 

Onze Minister van Financiën is bel ast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
S taatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 30sten Juni 1936. 

s. 543. 

WILHELMINA. 
De M inist,er van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 10 Juli 1936.) 

12 Juni 1936. BESLUIT, betreffende de ver
boden kringen van de lin ie om Utrecht, 
omvattende: 

a. de opheffing als vestingwerk van 
den gedekten gemeenschapsweg tusschen 
den Vos&e gatschen dijk en de lunetten op 
de H outensche vlakte, deel uitmakende 
van die linie; 
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b. de rangschikking a ls vestingwerk 
van den nieuwen gedekten gemeenschaps
weg tusschen het fort Vossegat en boven
genoemde lunetten; en 

c. wijziging van de bij K on inklijk be
sluit van den 16den November 1926 
(Staatsblad n°. 378), vastgestelde lijst van 
vestingwerken. 

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

Staat, Minister van Defensie a. i. van 10 Oc
tober 1935, Gehe im Litt. L. 167 ; 

Gelet op de artike len 3 en 4 der Wet van 
21 December 1853 (Staatsblad n°. 128); 

Gelet op de Koninklijke beslui ten van 25 
Januari 1854 (Staatsblad n° . 8), 5 November 
1879 (Staatsblad n°. 165), 16 J anuari 1909 
(Staatsblad n°. 12), 26 Mei 1923 (Staatsblad 
n°. 220) en 16 November 1926 (Staatsblad 
n°. 378); 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
April 1936, n °. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Defensie a. i. van 
6 Juni 1936, Geheim Litt. X 105 ; 

H ebben besloten en beslui ten: 
Art. 1. De nieuwe ~edekte gemeenschaps

weg met de vuurl ijn op de perceel en ka
dastraal gemeente A bstede, Sectie D, nrs. 
859, 2309 (oud 861 ), 4084, 4085, 4087, 2204, 
3917, 3916, 851, 3238 en 3236 za l zijn een 
vestingwerk en behooren tot de vestingwerken 
van de eerste klasse, nderdeel van de Linie 
01n Utrecht en wel als: 

f. de gedekte gemeenschapsweg tusschen het 
fort Vossegat en de Lunetten op de Houten
sche vlakte . 

2. Met wijziging in zoover van de K onink
lijke besluiten van 25 J anuari 1854 (Staats
blad n°. 8), 5 November 1879 (Staatsblad 
n°. 165), 16 J anuari 1909 (Staatsblad n°. 12), 
26 Mei 1923 (Staatsblad n°. 220) en 16 No
vember 1926 (Staatsblad n°. 378), wordt op
geheven a ls vestingwerk : 

de gedekte gemeenschapsweg tusschen den 
Vossegatschen dijk en de lunetten op de H ou
tensche vlakte, deel uitmakende van boven
genoemde l inie en voor zooveel niet samen
vallende met de in Artikel 1 bedoelden nieu
wen gemeenschapsweg. 

3. De lij st, vastgesteld bij Koni nkl ij k be
sluit van 16 November 1926 (Staatsblad n°. 
378) wordt vervangen door de bij dit besluit 
behoorende lijst, voor zooveel deze de Linie 
on, Utrecht betreft. 

4. Dit bes luit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 12den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minist er van Defensie a. i., 

H. Co l ij n . 
(Uitgeg . 30 J uni 1936.) 
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vestingwerk en de ver- P ercee l en of gedeelten van perceelen, binnen een verboden kring liggende, 

bo en . ringen 1ggen. de eerste kl asse. tweede derde fî:.::.: d k 1. 1 de [ de I ten aanzien van welke de Wet niet van toepassing is. 

klasse klasse 

Achttienhoven, 
Af aartensd'(j k, 
U t,·echt ( A bstede ), 
D e Bildt, Bunnik, 
H outen ( Oud Wul -

ven), 
Utrecht ( J'olsteeg), 
Jutphaas. 

De Linie om Ut,·echt , 
bestaande ui t: 

a. het fort Blauwka
pel; 

b. de gedekte gemeen
schapsweg tusschen 
het fort Blauwka
pel en het fort op 
de Bildtstraat; 

c. het fort op de 
B ildtstraat; 

d. de gedekte gemeen
sch apsweg tusschen 
het fo rt op de 
B ildtstraat en het 
fort Vossegat; 

e. het fort Vossegat; 
/ . de gedekte gemeen

schapsweg tusschen 
het fort Vossegat 
en de I unetten op 
de H outensche 
Vlakte, en 

g. de vier lunetten 
op de H outensche 
Vlakte. 

De perceelen, gelegen ten westen van de Linie, volgens de grensl ij n, gevormd 
door de aaneenschakeling van de volgende lijnen: a. de zuidwestelijke boord van 
de sloot ten zuidwesten van en langs den Gageldijk; b. de kle ine kring van het 
zuidwestelijk gedeelte van het fort Blauwkapel; c. de westelijke boord van het 
Zwa,·t e Wate,· tot aan het punt, waar deze boord in zuidwestelijke richting af
bu igt; d. eene lijn loodrecht op de onder c. bedoel de lijn, tot aan de snijding van 
deze met de hierna onder e. bedoelde lijn ; e. eene lijn, evenwijdig aan en op een 
afstand van 13,5 M . ten westen van den teen van het westelijk talud van den 
wal langs de· oostzijde van den Hnogerul,ijk en het verlengde van die lijn tot de 
snijding met den hierna onder / . bedoelden verlengden boord; /. het verlengde 
van den zuidwestelijken boord van de gracht ten zu idwesten van en langs den ge
dekten gemeenschapsweg achter den Ezelsdij k en die boord zei f tot aan het ont
moet ingspunt met den kleinen verboden kring van het noordwestelijk gedee lte 
van het fort op de B ildtst1·aat; g. de sub / . bedoelde kring zei ve tot aan het sn ij 
punt met de hierna sub h. bedoelde lijn ; h. een rechte lijn getrokken in noord
west zu idoostelijke richting op een afstand van 60 M. ten zuidwesten van een 
evenwijdig aan den onder /. bedoelden boord tot aan het snijpunt met de hier
na sub i. bedoelde lijn; i . eene rechte lij n getrokken in nagenoeg zuide lij ke 
richting op een afstand van 90 M. ten westen van en evenwijdig aan den wes
tel ijken boord van de gracht ten westen van en langs het gedeelte gemeenschaps
weg, onmiddellijk benoorden de B ildts traat, alsmede het in zuidelijke richting 
verlengde van die lijn tot aan het snijpunt met den kleinen verboden kring 
van het zuidwestel ijk gedeelte van het fort op de Bildtstraat ; j . de sub i. be
doelde kr ing zelve tot aan het ontmoetingspunt met den hierna sub k. bedoel
den boord; k. de westelijke boord van de gracht ten westen van en la ngs den ge
meenschapsweg achter de Rii!ile1'Schapsvaa,•t en het verlengde van dien boord 
tot de westelijke grens van het perceel, kadastraal Gemeente Abstede, Sectie 
D, nummer 1653; de grens tusschen den genoem den gemeenschapsweg, het 
evengenoemde perceel en het perceel, kadastraal Gemeente Abstede, Sectie D, 
nummer 1036; het verlengde van laatstbedoelde grens tot aan de snijding met 
de oostelijke grens van het perceel , kadastraal Gemeente Ab:rtede, Sectie D , 
nummer 1637 ; deze grens van af de bedoelde snijding in noordelijke richting 
tot de zu idwestelijke grens van meergenoemdeo gemeenschapsweg en de grens 
tusschen dezen weg en de perceelen, kadastraal Gemeente Abstede, Sectie D, 
nummers 1038 en 1637; l. de westelijke en zuidwestelijke grenzen van het fort 
Vossegat; m. de noordwestelijke en noordelijke grens van den gemeenschaps
weg tusschen het fort Vossegat en de I unetten op de H outensche Vlakte, tot 
aan de snjjding met den boog, hierna bedoeld onder n.; n. een boog, met een 
straal van 100 M. beschreven uit het meest westelijk gelegen ontmoetingspunt 
van den buitengrachtsboord der gracht aan de keelzijde van Lunet I op de 
Hout ensche Vlakte met den zuidelijken oever van den K 1'0m1nen Rijn als m id
del punt en get rokken noordelijk en westelijk van dat ontmoetingspunt; o. eene 
lij n, getrokken op een afstand van 100 M . westelijk van en gemeten uit den wes
te lijken boord van de grachten aan de keelzijde om de Lurietten op de H outen
sche Vlakte ; en p. het verlengde van de vuurlijn van de rechter flank van de 
meest zuidelijke der evenbedoelde Lunetten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1936 (Staatsblad n°, 543). Mij bekend, De Minister van Staat, 
M inister van Def ensie a . i., H . Co 1 ij n. 
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s. 544. 

13 Juni 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslu it van den 6den 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 98), houdende 
vaststelling van een algemeenen maatre
gel van bestuur ter uitvoering van de ar
tikel en 23 der Pensioenwetten voor de 
landmacht en voor de zeemacht (Staats
bladen 1922, nos . 66 en 65) en van de 
artikelen 11 , 15, 25, 58 en 59, tweede lid, 
der Militaire Weduwenwet 1922. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van De
fensie ad interim en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1936, IIIde 
Afdeeling B , n° . 61 ; 

Overwegende, dat ten gevolge van het be
paalde bij de Wetten van 31 December 1935 
(Staatsblad nos. 825, 826 en 831) wijziging en 
aanvulling noodig is van den algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 23 der Pensioenwetten voor de zee
en de landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 
66) en van de artikelen 11, 15, 25 en 58 der 
Militai re Weduwenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Mei 1936, n° . 15); 

Gelet op het gemeenschappelijk nader rap
port van Onze voornoemde Minist.ers van 4 
Juni 1936, IIIde Afdeeling B, n°. 16; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ons besluit van 6 Maart 1924 (Staatsblad 
n°. 98), zooals dat is komen te luiden inge
volge Ons besluit van 17 Juni 1926 (Staats
blad n°. 199), wordt, gerekend van 1 April 
1936 af, gewijzigd en aangevuld als volgt: 

1 °. Aan het eerst.e Jid van artikel 2 wordt 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

" Waar in die artikelen wordt gesproken 
van "Pensioenraad", wordt daarmede bedoeld 
de P ensioenraad, ingesteld bij l aatstve1melde 
·wet"· 

2;. 'het derde lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

,,3. De verhoog ing van een militair pen
s ioen als in deze regeling bedoeld, wordt door 
Ons toegekend op voordracht van Onzen Mi
nister van Defensie, die ter zake te voren 
overleg pleegt met den Pensioenraad. 

Deze Raad verricht hetgeen vereischt wordt 
voor de uitbetaling dier verhooging."; 

3°. in artikel 3, artikel 6, tweede lid, ar
tikel 11, eerste lid, artikel 12, artikel 13, 
eerste lid, a rtikel 14, eerste lid , artikel 17, 
artikel 18, eerste Jid, artikel 21, artikel 22, 
t weede lid , artikel 23, derde lid, artikel 24, 
eerste en zevende lid, artikel 27, tweede lid, 
en in artikel 29 vervallen de woorden: 

", ingesteld bij de P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240),"; 

4°. in artikel 13 wordt in den derden vol
zin van het eerste lid in plaats van "dien 
Pensioenraad" gelezen: ,,d ien R aad" ; 

5°. in het derde lid van artikel 13 vervalt 
aan het slot het woord "voornoemd" ; 

6°. in artikel 15 wordt in plaats van: 
"evengenoemden P ensioenraad" gelezen: ,,den 
Pensioenraad" ; 

7°. artikel 19 wordt gelezen: 
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,,De verhooging van een weduwen- en wee
zenpensioen wordt toegekend door den Pen
sioenraad, die van die toekenning mededeeling 
doet aan Onzen Minister van Defensie" .; 

8°. in het tweede lid van artikel 24 ver
vallen de woorden : ,,a lsmede voor hem die 
in het genot is van eene toelage, a ls bedoeld 
in artikel 58a der Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66) en in artikel 
56a der Pensioenwet voor de zeemacht (Staats
blad 1922, n° . 65 ),"; 

9°. in artikel 24, vierde lid, vervallen de 
woorden: ,,anders dan op grond van het be
paalde bij artikel 2, onder 4°. b, dier wetten,"; 

10°. in artikel 28 wordt in plaats van: 
,,ten opzichte van beslissingen van den Pen
sioenraad, respectievelijk van den Militairen 
P ensioenraad, ingevolge dit besluit genomen." 
gelezen: ,,ten opzichte .van de ingevolge dit 
besluit door den P ens ioenraad genomen be
sl iss ingen.". 

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

Onze Ministers van Defensie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zoovee l 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Staat, 
M inister van D efensie a. i., 

H. Col ij n. 
De Mini.ster van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. d e W i 1 de. 
(Uitgeg. 30 J uni 1936.) 

s. 545. 

18 Juni 1936. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 14den 
November 1932 (Staatsblad n°. 535) tot 
aanwijzing van alle verdedigingswerken 
als plaatsen wa.11r legermunitié kan wor
den opgelegd. 

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

Staat, Minister van Defensie a .i., van 3 April 
1936, Geheim Litt. Z. 63, en van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 9 April 1936, 
n° . 251 H , Afdeel ing Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 14 November 1932 (Staatsblad 
n°. 535), houdende aanwijzing van alle ver
dedigingswerken als plaatsen waar legermu
n itie kan worden opgelegd, te wijzigen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
12 Mei 1936, n°. 38): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Juni 1936, Geheim 
Litt. B . 104, en van 12 J un i 1936, n°. 385 H , 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 

Eenig artikel. 
I n ons bovenaangehaald besluit wordt het 

woord: ,,legermuniti e" vervangen door de 
woorden: ,,muni t ie ten behoeve van 's L ands 
defensie". 
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Onze Ministers van Defensie en van Sociale 
Zaken zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van D efensie a. i ., 

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

M. SI i n ge n be r g. 
( Uitgeg. 30 Juni 1936. 

s. 546. 

29 Juni 936. BESLUIT oot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in de artikelen 23b der Pen
sioenwetten voor de zee- en de landmacht 
(Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), artikel 
4 van de Wet van 27 Juni 1925 (Staats
bla,d n°. 273), artikel 7 van de Wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 277) en de 
a,·tikelen 21a van de Pensioenwetten voor 
het personeel der K oninklijke marine
reserve en het reserve-personeel der land
macht (Staatsblad 1923, nos. 355 en 356) 
zooals voormelde wetten zijn komen te 
luiden ingevolge de Wetten van 31 De
cember 1935 (Staatsblad nos. 825 , 826, 
827 en 828). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van De
fensie a.i. en van Koloniën, en van Onze 
Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën, van 15 
Mei 1936, Ille Afdeeling B , n°. 90; 

Gelet op het bepaalde bij de artikelen 23b 
der Pensioenwetten voor de zee- en dé land
macht (Staatsblad 1922, no . 65 en 66), de 
artikelen 3 en 4 van de Wet van 27 Juni 
1925 (Staatsblad n° . 273); de artikelen 6, 7 
en 8 van de Wet van 27 Juni 1925 (Staats
blad n°. 277), en de artikelen 21a van de 
P ensioenwetten voor het personeel der Ko
ninklijke marine-reserve en het reserve-perso
neel der landmacht (Staatsblad 1923, nos. 
355 en 356), zooals voormelde wetten zijn 
komen te luiden ingevolge de Wetten van 31 
December 1935 (Staatsblad nos. 825, 826, 827 
en 828); . 

D en Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1936, n°. 22) ; 

Gelet op het gemeenschappelijk nader rap
port van Onze voornoemde Ministers van 22 
Juni 1936, IIIe Afd. B, n°. 108 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. 1. Indien een gewezen militair, die 

is gepensionneerd op grond van het bepaalde 
bij artikel 2, onder 1°., 2°., 3°. , 4°., a, of 5'0 ., 

of bij artikel 21, van de P ens ioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) - zooals 
deze wet is komen te luiden ingevolge de 
Wet van 31 December 1935 (Staatsblad n°. 
825) -, inkomsten geniet of gaat genieten 
uit eene militaire betrekking dan wel uit of 
in verband met een ambt of eene beti·ekking, 
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in dienst van een der lichamen genoemd in 
artikel 3 en artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n° . 240), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard met ingang van of nà 
den dag, waarop is ingegaan het ontslag ter 
zake waarvan het pensioen is verleend, doet 
hij daarvan terstond mededeeling aan Onzen 
l'v1inister van Defensie, onder opgave, voor 
zooveel mogelijk, van het bedrag der inkom
sten, over een kalenderjaar berekend, hetwelk 
hij uit dat ambt of die betrekking ontvangt 
of zal ontvangen. 

2. De gewezen militair, in het eerste lid 
bedoeld, is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten tijdel ijk of blijvend 
wijziging komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden Minister. 

3. Het bepaalde bij het eerste en tweede 
lid v indt geen toepassing ten aanzien van den 
gewezen militair, als daa r bedoeld: 

a. die den leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt; 

b. die is gepensionneerd hetzij op grond 
van het gestelde in artikel 2, onder 1 °., of in 
arti kel 21 der Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, n°. 65), dan wel met in
gang van een datum vóór 1 Juli 1922 op 
grond van artikel 2, onder 3°., dierzelfde wet, 
voor zooveel betreft inkomsten uit eene mili
ta ire betrekking, dan wel uit of in verband 
met een ambt of eene betrekking, in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 
en artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), indien di t ambt of die betrekking 
is aanvaard vóór 1 April 1936, of 

c. die is gepensionneerd op grond van het 
gestelde in artikel 2, onder 2° ., 3° . of 4° ., a, 
der Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65), indien hij op 1 April 1936 den 
leeftijd van 60 jaar zal hebben bereikt. 

2. 1. Indien een gewezen militair, die is 
gepens ionneerd op grond van het gestelde in 
artikel 2, eerste lid , onder 4°. , b, c of d, der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, n°. 65) - zooals die bepal ingen vóór 
1 Juli 1925 luidden - inkomsten geniet of 
gaat genieten uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomen met ingang van 
of nà den dag, waarop het ontslag is ingegaan 
ter zake waarvan het pensioen is verleend, 
doet hij daarvan terstond mededeeling aan 
Onzen Minister van Defensie, onder opgave, 
voor zooveel mogelijk, van het bedrag der in
komsten , over een kalenderjaar berekend, het
welk hij uit dien arbeid of dat bedrij f denkt 
te genieten. 

2. De gewezen militair, in het eerste lid 
bedoeld, is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten tijdelijk of blijvend 
wijzig ing komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden Minister. 

3. Het bepaalde bij het eerste en tweede 
lid, vindt geen toepassing ten aanzien van 
den gewezen militair, als daar bedoeld, 

a. die den leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt, of 

b. die op 1 April 1936 den leeftijd van 55 
jaar heeft bereikt. 

3. 1. Indien een gewezen militair, die is 
gepen ionneerd op grond van het gestelde in 
artikel 2 of in artikel 20 van de Pensioenwet 
voor het personeel der Koninklijke marine-
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reserve (Staatsblad 1923, n°. 355) - zooals 
deze wet is komen te luiden ingevolge de Wet 
van 31 December 1935 (Staatsblad n°. 827} 
- inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met een ambt of eene betrekking, in 
dienst van een der lichamen, genoemd in a r
tikel 3 en artikel 4 der P ens ioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard met ingang van of nà 
den dag, waa rop het pensioen is ingegaan, 
doet hij daarvan terstond mededeel ing aan 
Onzen Minister van Defensie, onder opgave, 
voor zooveel mogelijk, van het bedrag der in
komsten, over een kalenderjaar berekend, het
welk hij uit dat ambt of die betrekking ont
vangt of zal ontvangen. 

2. De gewezen militair, in het eerste l id 
bedoeld, is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten tijdelijk of blij vend 
wijziging komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden Minister. 

3. H et bepaalde bij het eerste en tweede 
lid vindt geen toepassing ten aanz ien van den 
gewezen militair, a ls daar bedoeld, 

a. di en den leeftijd van 65 jaar heeft be
rn ikt · 

b. 'die is gepensionneerd op grond van het 
bepaalde bij artikel 2, onder 1 °., der Pen
sioenwet voor het personeel der Kon inklijke 
m ar ine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355) , 
voor zooveel betreft de inkomsten uit of in 
verband met een ambt of eene betrekking, in 
dienst van een der li chamen, genoemd in ar
tikel 3 en artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n° . 240), indien hij dit ambt of 
die betrekking heeft aanvaard vóór 1 April 
1936. 

4. 1. Indien een gewezen militair, die is 
gepensionneerd op grond van het bepaalde bij 
artikel 2, onder 1°. , 2°., 3°., 4°., a, 5°. of 6° . 
of bij artikel 21 , van de Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) - zooals 
deze wet is komen te luiden ingevolge de Wet 
van 31 December 1935 (Staatsblad n °. 826) 
- , inkomsten geniet of gaat genieten uit eene 
militaire betrekking, dan wel uit of in ver
band met een ambt of eene betrekking, in 
dienst van een der lichamen genoemd in ar
t ikel 3 en artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard met ingang van of ná 
den dag, waarop is ingegaan het ontslag, ter 
zake waarvan h et pensioen is verléend, doet 
hij daarvan terstond mededeeling aan Onzen 
Minister van Defensie, onder opgave, voor 
zooveel moge l ijk, van het bedrag der in kom
sten, over een kalenderjaar berekend, hetwelk 
hij uit dat ambt of die betrekking ontvangt 
of zal ontvangen. 

2. De gewezen mili ta ir, in het eerste lid 
bedoeld , is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten t ijdelijk of blijvend 
wijziging komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden Minister. 

3. H et bepaal de bij het eerste en tweede 
1 iel vindt geen toepassi ng ten aanzien van den 
gewezen milita ir, als daar bedoeld, 

a. die den leeftijd van 65 jaar heeft be
re ikt; 

b. die is gepensionneerd hetzij op grond 
van het gestelde in artikel 2, onder 1 °., of in 
artikel 21 der Pensioenwet voor de land-
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macht (Staatsblad 1922, n° . 66), dan wel met 
ingang van een datum vóór 1 Juli 1922 op 
grond van a rtikel 2, onder 3°., die rzelfde wet, 
voor zooveel betreft inkomsten uit eene mi li 
ta ire betrekking dan wel uit of in verband 
met een ambt of eene betrekking, in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artike l 3 
en artikel 4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), indi en dit ambt of di e betrekking is 
aanvaard vóór 1 April 1936 ; 

c. die is gepensionneerd op grond van het 
gestelde in artikel 2, onder 5°., der P ensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 
66) met ingang van een da tum vóór 1 Juli 
1923, voor zooveel hij inkomsten gen iet uit o f 
in verband met een ambt of eene betrekking, 
in dienst van een der lichamen, genoemd in 
artikel 3 en arti kel 4 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard vóór 1 April 1936 ; of 

d. die is gepens ionneerd op grond van het 
gestelde in artikel 2, onder 2°., 3°., 4°., a, 
of 5°., der Pensioenwet voor de landm acht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), indien hij op 1 
April 1936 den leeftijd van 60 jaar zal heb
ben bereikt. 

5. 1. Indien een gewezen milita ir, die is 
gepensionneerd op grond va n het gestelde in 
artikel 2, eerste lid , onder 4°., b, c, d of e, 
der P ensioenwet voor de landmacht (Staats
blad 1922, n°. 66 ) - zooal s di e bepalingen 
vóór 1 Juli 11125 luidden - inkomsten geniet 
o f gaat genieten uit of in verband met arbeid 
o f bed rijf, ter hand genomen met ingang van 
of nà den dag, waarop het ont lag is inge
gaan ter zake waarvan het pensioen is ver
leend, doet hij daarvan terstond mededeeling 
aan Onzen Minister van Defens ie, onder op
gave, voor zooveel mogelijk, van het bedrag 
der inkomsten, over een kalenderjaar be re
kend, hetwelk hij uit dien arbeid denkt te 
genieten. · 

2. De gewezen milita ir, in het eerste lid 
bedoeld, is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten tijdelijk of blijvend 
wijziging komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden M inister. 

3. H et bepaalde bij het eerste en tweede 
l id vindt geen toepass ing ten aanz ien van den 
gewezen militair, a ls daar bedoeld, 

a. die den leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt, of 

b. die op 1 April 1936 den leeftijd van 55 
jaar heeft bereikt. 

6. 1. Indien een gewezen. mili ta ir, die is 
gepen ionneerd op grond van· het gestelde in 
artikel 2 of in artikel 20 van de P ensioenwet 
voor het reserve-personeel der landmacht 
(Staatsblad 1923, n°. 356) - zooals deze wet 
is komen te luiden ingevolge de Wet van 31 
December 1935 (Staatsblad n°. 828) - inkom
sten geniet of gaat genieten uit of in verband 
met een ambt of eene betrekking in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 
of in artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), welk ambt of welke betrekking 
is aanvaard met ingang van of nà den dag, 
waarop het pensioen is ingegaan, doet hij 
daarvan terstond mededeeling aan Onzen Mi
nister van Defensie, onder opgave, voor zoo
veel mogelijk, van het bedrag der inkomsten, 
over een kalenderjaar berekend, hetwelk hij 
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uit dat ambt of die betrekking ontvangt of 
zal ontvangen. 

2. De gewezen militair, in het eerste lid 
bedoeld, is tevens verplicht om, zoodra in 
voorschreven inkomsten t ijdelijk of blijvend 
wijz ig ing komt, daarvan kennis te geven aan 
Onzen voornoemden Minister. 

3. H et bepaalde bij het eerste en tweede 
1 id vindt geen toepassing ten aanzien van den 
gewezen mi li tair, als daar bedoeld, 

a. die den leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt; 

b. die is gepensionneerd op grond van het 
bepaalde bij artikel 2, onder 1°., der Pen
sioenwet voor het reserve-personeel der land
macht (Staatsblad 1923, n°. 356) , voor zooveel 
betreft de inkomsten uit of in verband met 
een ambt of eene betrekking, in dienst van 
een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), indien hij dit ambt of die betrekking 
heeft aanvaard vóór 1 April 1936. 

7. Met de controle op de inkomsten van de 
in de voorgaande artikelen bedoelde gepen
sionneerden zijn, onveiminderd de controle 
van anderen, in het bijzonder belast de in
specteurs ·der directe belastingen en der re
g istratie en domeinen. 

Zij ontvangen daartoe van Onzen Minister 
van Defensie, door bemiddeling van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, opgave 
van de gepensionneerde militairen, in hunne 
inspectiën wonende, op wie de bepalingen van 
dit besluit van toepassing zijn, en h andelen 
overigens naar de door Onzen Minister van 
Financiën te geven aanwijzingen. 

8. Voor zoover gepensionneerden, als in de 
artikelen 1 t/m 6 bedoeld, zich in het buiten
land dan wel in Nederland:.sch- l ndië, Si,riname 
of Curaçao hebben gevestigd of geacht moeten 
worden daar duurzaam te verblijven, zijn met 
de controle op hunne inkomsten belast in het 
buitenland de ederlandsche consulaire amb
tenaren, en in de voormelde overzeesche ge
biedsdeelen des Rijks de administratie der be
lastingen aldaar. 

Onze Minister van Defensie verstrekt daar
toe aan de consulaire ambtenaren, wien zulks 
aangaat, en aan voo1melde belastingadmini
stratiën de namen en, voor zooveel mogelijk, 
de adressen der gepensionneerden over wie de 
controle zich zal hebben uit te strekken. 

9 . De in de beide voorgaande artikelen 
aangeduide controleerende ambtenaren en ad
ministratiën, alsmede de burgemeesters in 
N ederland,, doen , zood ra zij daarvan kennis 
bekomen , aan Onzen Minister van Defensie 
mededeel ing van het verwerven van nieuwe 
inkomsten door gepensionneerde militairen, 
a ls in de artikelen 1 t/m 6 vermeld. 

10. Indien een gepensionneerd milita ir, als 
in de artikelen 1 t/m 6 bedoeld, door een der 
lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 4 
der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
in dienst wordt gesteld geeft dat lichaam 
daarvan zoodra doenlijk kennis aan Onzen 
Minister van Defensie, onder opgave van de 
inkomsten, welke die gepensionneerde a ls ge
volg van die indienststelling zal genieten. 

ll. Ons besluit van 31 October 1925 
(Staatsblad n°. 435) wordt ingetrokken. 

12. Dit besluit treedt in werking met in-
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gang van den tweeden dag nà dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Defensie, van Koloniën , 
van Buitenlandsche Zaken, van Binnenland
sche Zaken en van Financiën zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M iniste,· van Defensie a.i., 

H. Co I ij n. 
D e Ministe,· van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
De Minister van Buitenlan.dsche Zaken, 

De Gra e ff. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i l d e . 

s. 572. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 14 Juli 1936.) 

29 M ei 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 18den Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 704), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, ter uitvoer ing van de wet op 
de strandvonderij van 27 J ui i 1931 (Staats 
blad n°. 321). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Waterstaat en van Justitie 
van 23 April 1936, La LL, Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen en van 23 April 1936, n°. 905, 
le Afdeeling C; 

Gelet op artikel 23 van de Wet op de strand
vonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad n°. 
321); 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Mei 1936, n° . 17); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minjsters van 14 Mei 1936, La Il, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen en van 22 Mei 
1936, n° . 839, le Afdeeling C; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Koninklijk besluit van 

den 18den December 1933 (Staatsblad n° . 
704), zal worden gewijzigd als volgt: 

Eenig artikel. 
In artikel 3 vervalt aan het slot de zinsnede 

"vVadfum voor het deel der gemeente, dat 
het e il and Rottumeroog vormt.". De daaraan 
voorafgaande kommapunt wordt vervangen 
door eeq punt. 

Onze voornoemde Ministers zijn , ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaat.;t. 

Het Loo, den 29sten Mei 1936. 
,vrLHELMI A. 

De M inister van Waterstaat, 
van Lidth de J eud~ 

D e Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 12 Juni 1936.) 
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s. 573. 

12 Juni 1936. BESLUIT tot instelling van 
een Rijksverkeersinspectie. 

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

Waterstaat van 8 April 1936, La. I. I. , Af
deel ing Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken van instell ing van een Rijksverkeers
inspectie, die mede zal worden belast met het 
in artikel 10 der Spoorwegwet bedoelde toe
zicht op de spoorwegen; 

Gelet op de artikelen 10, 16 en 27 der 
Spoorweg-wet en op de artikelen 4 en 5 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Mei 1936, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni 1936, La. D. , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ingesteld wordt een Rijksverkeers

inspectie belast met het toezicht op het ver
keer en met de handhaving en uitvoering van 
de desbetreffende voorschriften en regelingen 
voorzoover haar dit bij de wet of Algemeenen 
Maatregel van Bestuur wordt opgedragen. 

Zij oefent mede uit het in artikel 10 van de 
Spoorwegwet bedoelde toezicht. 

2. 1. De leiding van de Rijksverkeers
inspectie berust bij den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer. 

2. Hij wordt door Ons benoemd, geschorst 
en onts lagen. 

3. Hij mag geen andere betrekking vervul
len dan met toestemming van Onzen Minister 
van W aterstaat. 

4. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis van den Inspecteur-Generaal wordt 
hij vervangen door een door Onzen Minister 
van W aterstaat aan te wijzen Rijksinspecteur, 
a ls bedoeld in artikel 5. 

3. De Inspecteur-Generaal heeft zijn stand
plaats te 's-Gravenhage en behoeft, om zich 
buiten de uitoefening van zijn ambt langer 
dan 3 dagen van die standplaats te verwij 
deren, toestemming van Onzen Minister van 
Waterstaat. 

4. Alvorens in dienst te treden, legt de 
I nspecteur-Generaal in handen van Onzen Mi
nister van W aterstaat de volgende eed of 
belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de. Ko
ningin, dat ik de wetten en verordeningen 
van den Staat zal nakomen en onderhouden 
en dat ik m ij in den dienst nauwkeurig zal 
toeleggen op de vervulling mij ner verplich
tingen, overeenkomstig de mij te geven in
structiën." 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig". 
(,,Dat beloof ik"). 
5. 1. A a n de Rijksverkeersinspectie kun

nen worden verbonden Rijksinspecteurs van 
het Verkeer, Adjunct-Rijksinspecteurs van het 
Verkeer, R ijksopzichters van het Verkeer, 
Rijkscontroleurs van het Verkeer en Tech
nische ambtenaren. 

2. Alvorens in dienst te treden leggen zij 
in handen van den Inspecteur-Generaal den 
in arti kel 4 omschreven eed of belofte af. 
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3. De Inspecteur-Generaal en de ambtena
ren, genoemd in het eerste lid, nemen, be
halve in de gevallen door Onzen Minister van 
Waterstaat bepaald, zonder diens toestemming 
middellij k noch onmiddellijk deel aan onder
nemingen, waarvoor bepalingen gelden, wel
ker handhaving aan hen is opgedragen of tot 
welker uitvoering zij moeten medewerken, a ls
mede aan ondernemingen, welke betrokken 
zijn bij leveranties aan vervoerdiensten. 

4. Door Ons kan aan Rijksinspecteurs van 
het Verkeer de rang van Rijkshoofdinspecteur 
van het Verkeer worden toegekend. 

5. De instructies, nood ig voor de in het 
eerste lid bedoelde ambtenaren, worden vast
gesteld door den Inspect.eur-Generaal en be
hoeven de goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat. 

6. 1. Ten behoeve van den dienst der 
Rijksverkeersinspectie wordt het R ij k verdeeld 
in districten. 

2. De grenzen van de districten, aan het 
hoofd waarvan Rijksin pecteurs van het Ver
keer worden gesteld en de standplaatsen dezer 
ambt.enaren, worden door Onzen Minister van 
W aterstaat vastgesteld. 

7. 1. De Inspecteur-Generaal dient Onzen 
Minister van Waterstaat omtrent verkeersaan
gelegenheden van bericht en raad. 

2. Hij is bevoegd dien Minister voorst.ellen 
t,e doen en verplicht diens bevelen na te 
leven. 

8. 1. Van de kennisgevingen, bedoeld in 
artikel 13 der Spoorwegwet, doet de Inspec
t.eur-Generaal onverwijld mededeeling. aan 
Onzen Minister van Waterstaat. 

2. Met uitzondering van het geval, bedoeld 
in het vierde lid van dat artikel, behoeven 
bevelen, waaruit kosten voor het Rijk kunnen 
voortvloeien, toestemming van Onzen Minister 
van Waterstaat. 

9. Tot het geven van het bevel, bedoeld in 
artikel 16 der Spoorweirwet, zij n bevoegd de 
Inspecteur-Generaal en de door Onzen ~inis
ter van Waterstaat aangewezen R ij ksinspec
teurs van het Verkeer. 

10. De Inspecteur-Generaal en de Rijks
inspecteurs van het Verkeer, hoofd van een 
district, zijn bevoegd in br iefwisseling te tre
den met de ambtenaren van het Openbaar 
Ministerie en, voor het vragen van inlichtin
gen, met de Commissarissen der Koningin, de 
Gedeputeerde Staten en de gemeentebesturen. 

ll. Het Algemeen R eglement Dienst, het 
Algemeen Reglement Dienst Locaalspoorwe
gen, het Algemeen Reglement Vervoer, het 
Algemeen R eglement Ve rvoer Locaalspoorwe
gen, het Tramwegreglement, het Bijzonder 
Reglement Vervoer Tramwegen, de reglemen
ten voor de scheepvaart ter beveiliging van 
beweegbare spoorwegbruggen en het regle
ment, vastgesteld bij Koninklijk bes] uit van 
17 September 1912 (Staatsblad n°. 295), ge
wijzigd bij besluit van 2 Juli 1923 (Staatsblad 
n". 338), alsmede het reglement, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 5 Februari 1925 
(Staatsblad n°. 29) , worden aldus gewijzigd, 
dat daarin voorkomende bepalingen betreffen
de den R aad van Toezicht op de Spoorweg
diensten of leden van dien Raad, den Hoofd
inspecteur-Generaal dan wel den Inspecteur
Generaal der Spoor- en Tramwegen, worden 
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geacht voortaan te betreffen den I nspecteur
Generaal van het Verkeer. 

12. Met afwijking van hetgeen in artikel 4 
en in artikel 5, tweede lid, omtrent het tijd
stip van beëediging is bepaald, leggen in 
dienst zijnde functionnarissen den eed of be
lofte af zoodra mogelijk na inwerkingtreden 
van dit besluit. 

13. Dit besluit treedt in werk ing op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip; op dat 
tijdstip vervalt het Koninklijk besluit van 13 
Maart 1929 (Staatsblad, n°. 76) tot vaststel
ling van regelen omtrent het toezicht op de 
Spoorwegen. 

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

H et Loo, den 12den Juni 1936. 

s. 574. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·staat, 
van Lidth de J eudL 

( Uitgeg. 26 Juni 1936.) 

15 Juni 1936. BESLUIT tot aanvulling van 
het Bijzonder aanvaringsreglement Wester
schelde, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 
419) en het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 2 October 1933 (Staats
blad n°. 511) . 

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

Waterstaat, van Defensie en van Justitie van 
11 J anuari 1935, La. M., Afdeeling Water
staatsrecht, van 3 December 1934, IXde Afd., 
n°. 109, en van 15 December 1934, 5e Afd., 
n° 853 · 

Gelet' op artikel 1 <ler wet van ·15 April 
1891 (Staatsblad n°. 91) en het Binnenaan
varingsreglement; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
22 Januari 1935, n° . 19); , 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Waterstaat van 14 Mei 1936, n°. 436, 
Afdeeling Waterstaatsrecht, van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Defensie a. i., 
van 22 Mei 1936, IXde Afdeeling n° . 88, en 
van Onzen Minister van Justitie van 10 Juni 
1936, 5de Afdeeling, n°. 849; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Bijzonder aanvarings

reglement Westerschelde, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 14 Augustus 1924 (Staats
blad n". 419) en het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 2 October 1933 (Staats
blad n°. 511) na artikel 7 een nieuw arti kel 
zal worden toegevoegd, luidende a ls volgt: 

"Art. 7 A. 1. Het is op de Westerschelde 
tusschen het noordwaarts verlengde van de 
lijn, welke de R.K. kerk en den molen van 
Hoofdplaat verbindt, en het noordwaarts ver
lengde van de lijn , welke wordt gevormd door 
de lengteas van den Westhavendam van de 
h aven van de Griete (Margarethapolder), ver
boden: 

a. een vaartuig vast te maken, te doen 
vastmaken of vast te houden aan of te leggen 
tegen een zeesch ip, behalve wanneer dit schip 
geankerd ligt; 
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b. binnen den afstand van 50 m met een 
zeeschip mede te varen. 

2. Het is aan den schipper of aan de op
varenden van een zeeschip verboden eenige 
krachtens het bepaalde in lid 1 onder a ver
boden handeling toe te laten of daarvoor ge
legenheid te geven. 

3. De verbodsbepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing tei;i aanzien van die 
handelingen of gedragingen welke: 

a. noodig zijn voor het op last van den 
schipper sleepen van een vaartuig ter plaatse 
waar en ten tijde waarop dit moet gesch ieden; 

b. vereischt worden voor het aan boord 
brengen en afhalen van personen, die krach
tens wettelijk voorschrift recht van toegang 
tot het vaartuig hebben; 

c. noodzakelijk zijn om hulp te verleenen 
in geval van nood." 

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

Het Loo, den 15den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

D e Minister van Staat, 
M inister · van Defensie a. i ., 

H. Co I ij n. 
D e Minister van Justitie, va n S c h a i k. 

(Uitgeg. 26 J uni 1936.) 

s. 582. 

9 J uni 1936. BESLUIT, houdende vaststel
ling van bepalingen ter uitvoering van de 
artikelen 2, 5 en 17 der Marinescheeps
ongevallenwet (Staatsblad 1935, n°. 531). 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
14 Mei 1936, IIIe Afdeeling A, n°. 36 en van 
Onzen Minister van Waterstaat, van 28 Mei 
1936, La. F.F., Afd. Vervoer- en Mijnwezen 
en voor zooveel betreft het bepaalde in artikel 
18 mede op voordracht van Onzen Minister 
van Financiën van 4 Juni 1936, n°. 204, Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Al gemeene Zaken; 

Gelet op de artikelen 2, tweede lid , 5 en 
17, zesde lid, der Marinescheepsongevallenwet 
(Staatsblad 1935 n°. 531); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. Vast te stellen de volgende bepalingen 

ter uitvoering van de in bovenvermelde arti
kelen der Marinescheepsongevallenwet (Staats
blad 1935, n°. 531) gegeven voorschr iften: 

Art. 1. I n dit besluit wordt verstaan onder: 
"de wet": de Marinescheepsongevallenwet 

(Staatsblad 1935, n°. 531); 
,,de Minister": de Minister van Defensie; 
,,de Raad": de Marineraad. 
2. De Raad is gevestigd te 's-Gravenhage. 
3. 1. Alvorens zitting te nemen, legt de 

voorzitter in handen van den Minister, en 
leggen de leden, de plaatsvervangende voor
zitter, de plaatsvervangende leden, de secre
taris, de plaatsvervangende secretaris, zoo
mede de deskundige raadgevers, aan den 
Raad toegevoegd ingevolge het bepaalde in 
artikel 3, vierde lid, der wet, in handen van 
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den voorzitter, de{n) volgende (n) eed (be
lofte) af: 

"Ik zweer (beloof) dat ik de functie van 
{voorzitter, lid, enz.) van den Marineraad 
overeenkomstig de voorschriften, bij en krach
tens de Marinescheepsongevallenwet (Staats
blad 1935, n°. 531) gegeven, nauwgezet en 
onpartijdig zonder aanzien van personen zal 
waarnemen. 

Zoo waarl ij k helpe mij God almachtig. (Dat 
beloof ik)". 

3. Bij dadelijke herbenoeming wordt af
legging van een nieuwe(n) eed (belofte) niet 
geëischt. 

4. 1. De vergaderingen van den Raad 
worden belegd door den voorzitt.er of bij diens 
afwezigheid of ontstentenis door den plaats
vervangenden voorzitter. 

2. Wanneer de voorzitter verhinderd is zij n 
functie als zoodanig uit te oefenen, neemt hij 
maatregelen voor zijn vervanging. Verkeeren 
de leden, de secretaris of hun vervangers in 
dat geval, dan brengen zij dit zoo spoedig 
mogelijk ter kennis van den voorzitter, die 
zorg draagt, dat in hun vervanging wordt 
voorzien. 

5. W anneer de voorzitter in kennis is ge
steld met de uitkomsten van een ingesteld 
voorloopig onderzoek naar een aan een oor
logsvaartuig overkomen ramp of ongeval, be
paal t hij de plaats waar, en het tijdstip, waar
op de Raad zal worden bijeengeroepen ter 
beslissing, of met het oog op den aard en den 
omvang van de ramp of het ongeval , door 
den Raad a l dan niet een onderzoek zal 
worden ingesteld. 

6. Vóór den aanvang van elke vergadering 
wordt door den voorzitter, de aanwez ige leden 
en de eventueel toegevoegde deskundige raad
gevers de presentielijst geteekend. 

7. 1. I n de vergaderingen nemen de leden 
en de plaatsvervangende leden plaats naar 
rang en ouderdom in rang als officier, in dier 
voege, dat de hoogste of oudste in rang rechts 
van den voorzitter, de daaropvolgende I inks 
van den voorzitter en de beide overige leden 
respectievelijk rech ts en links van het andere 
lid plaats nemen. 

2. Deskundige raadgevers, eene vergade
ring bijwonende, nemen plaats rechts, de se
creta ris of plaatsvervangende secretaris neemt 
plaats links van den voorzitter na de leden 
en pi aatsvervangende leden. 

8. Wanneer de Raad het wenschelijk acht 
voorlichting te ontvangen van deskundige 
raadgevers, wendt de voorzitter zich tot den 
Minister, met verzoek zoodanige raadgevers 
aan den Raad toe te voegen. Indien in het 
verzoekschrift geen bepaalde personen worden 
genoemd, zal het een duidelijke omschrijving 
moeten bevatten van het terrein, waarop de 
raadgevers deskundig moeten zijn . 

9. 1. De voorzitter, de leden, de deskun
dige raadgevers en de secretaris, dan wel hun 
vervangers, die toegang wenschen tot schepen, 
welke op een igerlei wijze, zij het ook slechts 
middellij k bij een ramp of ongeval zijn be
trokken, of tot de plaatsen, waar zoodanige 
schepen zich bevinden, zu llen, wanneer het 
een oorlogsvaartuig betreft, de hoogste Marine
autoriteit ter plaatse, of wanneer het een 
koopvaardijschip betreft, dengene, die in den 
zin der wet eigenaar is van het schip, daar-
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mede in kennis stell en. Voor het verkrijgen 
van toegang wordt hun vanwege den Minister 
een legitimatiebewijs verstrekt. 

2. Het vorenstaande is, voor zooveel noo
dig, van overeenkomstige toepassing op den 
officier, die belast is met het instellen van 
een voorloopig onderzoek als bedoeld in ar
tikel 12, eerste lid, der wet. 

10 . 1. De Raad kan een zijner leden of 
eene commissie uit zijn midden aanwijzen tot 
het instellen van een plaatselijk onderzoek of 
tot het inwinnen van inlichtingen, als bedoeld 
in arti kei 7 der wet. 

2. Hij kan den secretaris of diens plaats
vervanger aan dat lid of aan deze commiss ie 
toevoegen. 

ll. Indien de Raad of de betrokken Com
mandant der Marine inzage of afschrift van 
administratieve bescheiden of inlichtingen van 
een ig openbaar gezag wenscht te verkrijgen, 
wendt hij zich daartoe tot den Minister. 

12. 1. De secretaris wrgt voor de toezen
ding aan de leden, de deskundige raadgevers, 
en den betrokken commandant der Marine of 
hunne vervangers van de kennisgevingen, ver
meldende de plaats waar en het tijdstip, waar
op de Raad zitting zal houden, zoomede voor 
de toezending van de oproeping aan getuigen 
en deskundigen, indien te hunnen aanzien 
het bepaalde in artikel 18, derde lid , der wet 
geen toepassing vindt. 

2. Hij maakt proces-verbaal van het on
derzoek op en vermeldt daarin den zakelijken 
inhoud van de verklaringen van getuigen en 
deskundigen en van de mededeelingen van 
anderen, bij de zaak betrokken. Hij houd t 
mede aanteekening van hetgeen overigens in 
de vergaderingen van den Raad wordt be
handeld. 

3. Zoowel het proces-verbaal van het on
derzoek als bedoelde aanteekeningen worden 
door den voorzitter en den secretaris vastge
steld en onderteekend. 

13. De leden, de deskundige raadgevers en 
de Commandant der Marine of de hem ver
vangende zeeofficier kunnen ter zitting van 
den Raad vragen stellen aan getu igen, des
kundigen en voorts aan allen, die a ls bij de 
zaak betrokken, ter zitting aanwezig zijn. De 
voorzitter geeft hun op hun verlangen daar
toe het woord. De beslis ing, of een vraag zal 
worden gesteld, is aan den voorzitter. 

14. 1. Nadat het onderzoek ter zitting van 
den Raad door den voorzitter gesloten is ver
klaard, wordt in raadkamer beraadslaagd. 

2. De voorzitter kan de deskundige raad
gevers uitnoodigen de vergadering in raad
kamer bij te wonen tot het geven van advies. 
De betrokken Commandant der Marine of 
diens vervanger woont de vergadering in 
raadkamer niet bij. 

3. In alle zaken doet de voorzitter ter vast
stelling van de uitspraak en van den inhoud 
der mededeeling met eventueel advies, be
doeld in artikel 17, derde lid der wet, hoof
delijk omvraag bij de leden, beginnende bij 
het jongste lid in rang en ouderdom in rang. 

De voorzitter brengt het laatst zijn stem 
uit. 

4. Zijn er verschi ll ende gevoelens kenbaar 
gemaakt, dan zal de uitspraak en de mede
deel ing met eventueel advies worden opge
maakt op de wijze, die het meest overeen-
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stemt met het gevoelen van de meerderheid. 
15. De uitspraken van den Raad, welke 

door den voorzitter in het openbaar zijn uit
gesproken, worden mede openbaar gemaakt 
door plaatsing in de Staatscourant. 

16. 1. De secretaris betaalt de aan getui
gen en deskundigen toekomende schadeloos
stellingen, bedoeld in artikel 14 der wet, uit 
hem daartoe vanwege het Departement van 
Defensie verstrekte gelden. 

2. Hij houdt een register aan van bij den 
Raad aangebrachte zaken. Aan iedere zaak 
wordt een afzonderlijk nummer gegeven; in 
het register wordt naar volgorde van tijd in 
het kort aanteekening gehouden van het ver
loop eener zaak. Van elke zaak wordt een 
dossier gevormd, waaraan hij een inventaris 
van stukken toevoegt. 

3. Hij bewaart het archief van den Raad. 
4. Van de uitgaande brieven worden door 

hem afschriften gehouden. 
5. Hij verricht overigens de werkzaamhe

den, welke hem door den voorzitter worden 
opgedragen. 

17. All e brieven van den Raad uitgaande, 
worden door den voorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

18. 1. De voorz itter en de secretaris ont
vangen een vacatiegeld van respectievelijk 
f 8 en f 5 per dag en de leden en deskundige 
raadgevers, voor zoove,· zij niet behooren tot 
de bewldigde burgerlijke en militaire lands
dienaren, een vacatiegeld van f 7 per dag, 
voor eiken dag, waarop zij eene vergadering 
van den Raad hebben bijgewoond of waarop 
zij in opdracht van den Raad of krachtens de 
wettelijke voorschriften werkzaamheden heb
ben verricht. 

2. H et in het eerste lid bepaalde is mede 
van toepassing op degenen, die de daarin ge
noemde functionarissen vervangen. 

19. De in arti kel 18 genoemde functiona
rissen genieten vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten overeenkomstig de bepalingen van 
het " R eisbesluit 1916" wegens door hen ten 
behoeve van den Raad gemaakte reizen. 

20. De deurwaarders zullen voor het be
teekenen van oproepingen en beslissingen en 
voor vergoeding van reis- en verblijfkosten 
eene belooning ontvangen, berekend volgens 
het "tarief van geregtskosten in strafzaken, 
waarvan de gewone rechter kennis neemt". 

Deze beloon ing wordt door den secreta ris 
uitbetaald uit de hem ingevolge arti kel 16, 
eerste lid , verstrekte gelden. 

B. In te trekken Ons besluit van 1 Augus
tus 1928 (Staatsblad n°. 316), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 21' October 1932 
(Staatsblad n°. 510). 

Onze Ministers van Defensie en van Water
staat zij n, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoer ing van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 9 Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M iniste1· van D efensie a. i., 

H. Co I ij n. 
D e Minister van Wate.-staat, 
van Lidth de J eudL 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 23 J uni 1936.) 
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s. 583. 

29 J uni 1936. BESLUIT, houdende vaststel
ling van het contingent gewone dienst
plichtigen der lichting 1937. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
22 Juni 1936, VIIde Afdeel ing n°. 471 0; 

Gelet op art. 27, eerste en derde lid, der 
Dienstplichtwet en op art. 55, tweede lid, van 
het Di enstplichtbeslui t; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Met betrekking tot de lich t ing 1937 
wordt a ls jaar, bedoeld in art. 27, eerste lid, 
der Dienstpl ichtwet, aangewezen het jaar 
1935. 

2. V an de voor inlijving aangewezen per
sonen der lichting 1937 worden 25.232 be
stemd tot gewoon dienstpl ichtige. 

3. Van de 25.232 tot gewoon dienstplichtige 
bestemde ingeschrevenen der lichting 1937 
worden 850 bestemd- voor de zeemacht. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten J uni 1936. 

s. 606. 

WILHELMINA. 
De Ministet· van Staat, 

Ministe,· van Defensie a. i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 7 Juli 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van cien in
voer van dweilen. 

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

dat door Ons bij beslu it van 15 November 
1935 N° . 24 (Nede1·landsche Staatscou.-ant van 
18 November 1935 N°. 225) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
536), gewijzi gd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
dweilen aan eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zaf wor
den gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het v;rije verkeer, 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 November 1935 en eindi
gende 30 April 1936 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van dweilen, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van de 
waarde, welke gem iddeld in de perioden 1 

ovember 1933 tot 1 Mei 1934 en 1 Novem
ber 1934 tot 1 Mei 1935 uit dat land is in
gevoerd, met dien verstande, dat niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten dan 80 ten hon
derd van het gewicht dat gemiddeld in laatst-
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genoemde periode aan die goederen u it dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een I ij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en be luit, als in dit artikel bedoel d , 
wordt in de N ederlanduhe Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach-
tens het vorig lid, is verboden . · 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
ver beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, stra fba ar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en gerneentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti-
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kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
{Staatsblad N °. 535) , gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 {Staatsblad N° . 596) , 
van overeenkomstige toepassing. 

9. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 607. 

WILHELM! A. 
De Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvam·t, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg . 2 J uni 1936.} 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den in
voer van triplexhout. 

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

da t door Ons bij beslui t van 10 D ecember 
1935 °. 5, {Nederlandsche Staatscourant van 
11 D ecember 1935 N °. 242 ) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535 ), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad N °. 596), de invoer van 
t riplexhout aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer, 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Schèepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 4 maan
den, ingaande 1 D"cember 1935 en eindigende 
31 Maart 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van triplex en multiplex, met uitzondering 
van elzen-, berken- en oregon triplex of multi
plex, voor zoover deze meer bedraagt dan 50 
ten honderd van het gewicht, hetwelk gemid
deld per 4 maanden in het jaa r 1934 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. D oor Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 606 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van H andel, 
Nijv erheid en Sch eepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg . 2 J uni 1936.) 
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s. 608. 

14 Mei 1936. WET tot regeling van den. in
voer van paarden. 

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

dat door Ons bij besluit van 1 Mei 1935 n°. 
11 (Nederlandsche Staatscourant van 2 Mei 
1935 N°. 85) gewijzigd bij Onze besluiten van 
19 October 1935 n°. 29 en van 30 November 
1935 N°. 21 (Nederlandsche Staatscourant van 
9 December 1935 N°. 235) ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (S taatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
paarden aan eene tijdelijke bepe1·king is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval onverwijld 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer, 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1935 en eindigende 
30 April 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van paarden van 3 jaar en ouder, welke ten
minste eenmaal hebben gewisseld en een 
schofthoogte hebben van 1.45 M. en daarbo
ven, benevens paarden, -welke nog niet hebben 
gewisseld en jonger zijn dan 3 jaar, met uit
zondering van dekhengsten en slachtpaarden, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in de jaren 1931, 1932 en 
1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 606. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 609. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 2 Juni 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van geëmailleerde gegoten bad
kuipen en closetreservoirs. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 November 
1935 No. 15 (N ederlandsche Staatscourant 
van 28 November 1935 -No. 233) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad No. 5 35) , gewijzigd bij de wet van -1 7 , 
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November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van geëmailleerde gegoten badkuipen en 
closetreservoirs wederom aan eene tij delijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in . dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , N ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en eindi
gende 30 November 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. geëmailleerde, gegoten badkuipen, voor
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van het bruto gewicht, hetwelk gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. geëmailleerde, gegoten closetreservoirs, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van het aantal stuks, hetwelk gemid
deld per 12 maanden in de jaren 1932 en 1933 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet .is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste I id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast'. 
gesteld een lijst van goederen , welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

3 . 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij ze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscoumnt be
kendgemaakt. 
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4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewij van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Sta,a,tsblad No. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad No. 596), 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 610. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitg eg. 3 Juli 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van kachels, haardkachels , haar
den en fornuizen. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 November 
1935 No. 32 (Nede1·landsche Staatscourant van 
29/30 ovember 1935 No. 234) ingevolge a r
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad No. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van kachels, haardkachels, haarden en 
fornuizen wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artike l 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van in
voer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
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1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden· opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. -Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en ein
digende 30 November 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van 

a. kachels, haardkachels en haarden, ge
heel of ten deele ingericht om met vaste 
brandstof te worden gestookt; 

b. gietijzeren en gietstalen onderdeelen, 
bestemd voor de sub a genoemde artikelen; 

c. vuurvaste steenen, bestemd voor binnen
bekleeding van de sub a genoemde artikelen; 

d. fornuizen, geheel of ten deele ingericht 
om met vaste brandstof te worden gestookt; 

e. gietijzeren en gietstalen onderdeelen, be
stemd voor de sub d genoemde artikelen; 

/. vuurvaste steenen, bestemd voor binnen
bekleeding van de sub d genoemde artikelen; 

telkens voorzoover deze meer bedraagt dan 
25 ten honderd van hét bruto gewicht, het
welk in 1933 ·uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden ast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. WILHELMINA. 

s. 611. 

D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheep-vaart, 

H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 3 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van geïsoleerde electriciteitsgelei
dingen. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1935, N°. 11 (N ede,·landsche Staatscourant 
van 27/28 D ecember 1935, N° . 252) ingevolge 
artikel 2 der " Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad O

• 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N° . 596), de in
voer van geïsoleerde electriciteitsgeleidingen 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1936 en eindi
gende 31 December 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

I. Geïsoleerde electricite itsgeleid ingen, be
staande uit koper, a luminium of een koper 
en/of aluminiumhoudende alliage zonder lood
mantel: 

a. geïsoleerd met caoutchouc, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het bruto-gewicht, dat gemiddeld per 12 maa n
den gedurende de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd ; 

b. geïsoleerd met geïmpregneerde katoen
omvlechting (o. a. zuur- en weerbestendig 
draad) voorzoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van het bruto-gewicht, dat ge
middeld per 12 maanden gedurende de ja ren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd; 

II. Geïsoleerde electriciteitsgeleidingen met 
loodmantel: 

a. geïsoleerd met caoutchouc, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
het bruto-gewicht, dat gemiddeld per 12 
maanden gedurende de jaren 1931 en 1932 
uit dat land is ingevoerd ; 

b. geïsoleerd door omspinning met katoen 
en/of zijde, over a l dan niet geëmailleerde 
ke rnen, alsmede electriciteitsgeleidingen, waa r
van pe r draadgele iding de al dan niet ge
emailleerde kern eerst is geïsoleerd met pa
pier en dan is geïsoleerd met katoen en/of 
zijde, het geheel voorzien van een loodmantel , 
voorzoover deze meer bedraagt clan 40 ten 
honderd van het bruto-gewicht, dat gedurende 
het jaar 1934 uit dat land is ingevoerd. 

t Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De .Y:inister van Handel, 
N ijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 3 Jul i 1936. ) 
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s. 612. 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van cement van alle soorten. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 
1935 N °. 12 (Nederlandsche Staatscoumnt 
van 27/28 December 1935 N°. 252) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N °. 535) , gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N° . 596) , de in
voer van cement van alle soorten wederom 
aan eene tijdelijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den, aanvangende 1 Janua ri 1936 en e indi
gende 30 September 1936 of zoovee l eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van cement van a ll e soorten, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 40 ten 
honderd van het bruto gewicht, dat gemiddeld 
per 9 maanden in de jaren 1931 en 1932 uit 
dat I and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijwndere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingen ten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Sta.atsbla,d N° . 609. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 613. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Handel , 
Nijve,-J,eid en Scheepvaart, 

H . G e l i s s e n. 
( Uitgeg. 3 J uli 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van boter. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 December 
1935 o. 15 (N ederlandsche Staatscourant 
van 31 December 1935, No. 254) ingevolge 
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artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staats
blad No. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van boter wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoémde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit· het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,Boter", boter in den zin van artikel 1 
der Boterwet. 

2. 1 . Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1936 en e indi
gende 31 December 1936, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land yerboden van boter, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van het 
bruto gew icht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1928, 1929 en 1930 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 614. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 3 Jul i 1936.) 

14 Mei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van huishoudelijk glaswerk. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 28 J anuari 1936, 
N°. 15 (N ederlandsche Staatscourant van 30 
J anuari 1936 N°. 21) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
{Staatsblad N°. 596), de invoer van hu ishou
delijk glaswerk wedel'Om aan eene tijdel ij ke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval. een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de M inister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1936 en e indi-
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geode 31 J anuari 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van huishoudelijk glaswerk, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 60 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
durende het jaar 1934 uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een Jij t van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 615. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 7 Jul i 1936.) 

14 Mei 1936. WET tot regeli ng van den 
invoer van petten en baretten. 

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

dat door Ons bij beslui t van 25 November 
1935, 0

• 16 (Nederlandsch,e Staatscourant 
van 27 November 1935 N°. 232) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats 
blad O

• 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596), de ~n
voer van perten en baretten wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. uinvoer" 7 invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bu itenland of na vooraf
gaanden qpslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en ein
digende 30 November 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van petten en baretten, voor
zoover deze meer bedraagt clan 25 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1931 en 1932 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat niet meer ten invoer zal worden 
toegelaten dan 35 ten honderd van de hoeveel-
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heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
-den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van . dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 
- -·4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld · een lijst van goederen, we.lke niet 
vallen onder de in het eerste lid be<:loelde. 

_De artikel en 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
V!l-n Staats/;lad N° . 609 . 

Lasten en bevelen, enz·. ;. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

_S. 616. 

WILHELMINA. 
De Minister · van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 7 Juli 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot . regel ing van ·den 
invoer van schroefbouten. 

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

dat door Ons bij beslui t van 21 December 
1935 " No. 27 (Nederlandsche Staatscourant 
van 27/28 December 1935 No. 252) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blàd No. 535) , •gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad. No. 596), de in
voer van schroefbouten , schroeven, moeren en 
steunmateriaal voor vrijl e idingen wederom 
aan eene tijdelij ke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 -van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
ván wet tot voorziening van het in dat beslui t 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van Sta te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1936 en e indigen
de 31 December 1936 of zooveel eerder al s 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
l and verboden van 

a . schroefbouten en schroeven met een di a
meter van 4½ m .m. tot onder 15 m.m. met of 
zonder kop en in het eerste geval ongeacht 
den vorm van den kop; v ierkante en zeskante 
moeren, indien zij voorzien zijn van een door
loopend gat met een diameter van 4 m.m. tot 
onder 13 m.m. voor zoover deze meer be
draagt dan 40 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk in het jaar 1933 uit dat land 
is ingevoerd; 

L . & S. 1936. 

I>. Schroefbouten en schro·even met een 
diameter van 15 m.m. en meer, m et of zonder 
kop en. in het eerste geval ongeacht den vorm 
van den kop; vierkante en zeskante moeren , 
indien zij voorzien zijn van een doorloopend 
gat m et een di ameter van 13 m.m. tot en met 
48 m .m. , voor wover deze meer . bti.draagt qan 
40 ten honderd van het brutogewicht_ het"'.el\c 
in het jaar 1933 uit dat land is ingevoerc;I; 

c.. Steunmateriaal voor vrijleidingen, a l dan 
niet voorzien van schroefdraad voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
het brutogewicht, hetwelk in het jaai: 1933 
uit dat land is ingevoe rd. 

Bovengenoemde s·chroefbouten, schroeven , 
moeren en steunmateria al voor vrijleic;lingen 
kunnen geheel of in hoofdzaak zijn vervaar
digd uit ijzer en/of staal a l dan niet geheel 
afgewerkt, in zw.arte, blanke -of halfbla nke 
uitvoering, al dan niet voorzien van een dek
laag. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
-bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. · 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
·tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet . is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van d_ien termijn de 
bijzondere contingenten in de pi aats treden 
-van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

- Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den · 14den 

Mei 1936. 

s. 617. 

WILHELMINA. 
D e M inis ter van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 7 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van verpakkingsglas. 

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

dat door Ons bij besluit van 20 D ecember 
1935 No. 34 (Nederlarulsche Staatscourant 
van 27/28 December 1935 No. 252) ingevolge 
artikel 2 der ,;Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad No. 535), gewijzigd bij de wet van 1~ 
November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van verpakkingsglas, met uitzondering 
van bem and glaswerk wederom aan eene tij 
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikër3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
. A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 

1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 
rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

20 
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2, ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2 . 1. Gedurende het tijd vak van 12 maan
den, aanva ngende 1 J anuari 1936 en e indi
gende 31 December 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder 
land verboden van : 

a. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
m.m., van gekleurd glas; 

b. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
mm., van wit glas ; 

c. fleschen met een inhoud van minstens 
15 cl. en met mondwijdte van hoogstens 50 
mm., van ha lfwi t glas {lich tgroen); 

d. verpakkingsglaswerk (inmaàkflesschen, 
potten e.d.) met een inhoud van minstens 15 
cl. en met mondwijdte van meer dan 50 mm. ; 

e. verpakkingsglaswerk (medicijnfleschjes, 
enz.) met een inhoud van m inder dan 15 cl. 
telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
20 ten honderd van het brut.o-gewicht, het
welk van ieder a rtikel gemiddeld per 12 
maanden gedurende de jaren 1931 en 1932 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem a an te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zuil en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4 . Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609 . 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. WILHELMINA. 

s. 618. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Sche epvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 7 J uli 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van wollen en h alfwollen dekens. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
, Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat door Ons bij beslui t van 25 November 
1935, N °. 17 (Nederlandsche Staatscourant 
van 28 November 1935 N °. 233) ingevolge 
artikel 2 der "Crisis invoerwet" 1931 (Staats
blad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N °. 596), de in
voer van wollen en halfwollen dekens weder
om aan eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodani g geval een voor
stel van wet tot voorz iening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vr.ij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Ministe r van H an
del, Nijverheid en Scheepvaa rt. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en ein
digende 30 ovember 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van wollen en halfwollen 
dekens, voorzoover deze meer bedraagt dan 
80 ten honderd van het bruto gewicht, h et
welk gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaa lde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zuil en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4 . Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vállen onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e artikelen S-9 zijn gel ij kluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609 . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 619. 

WILHELM! A. 
D e Ministef- van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
( Uitgeg. 10 J uli 1936 . ) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van cocosstukgoederen. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 November 
1935, N°. 14 (Nederlandsche Staatscouránt 
van 28 November 1935 N °. 233) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsbl ad 0

• 596), de in
voer van coco stukgoederen wederom aan eene 
t ijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van h et in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij, den R aad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , "ij verhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 8 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en ein
digende 31 J ul i 1936 of zooveel eerder a ls 
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door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald,. is de invoer uit ieder 
land verboden van cocosstukgoederen, voor
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van het bruto gewicht, dat gedurende 
het tij dvak van 1 December 1934 · tot 1 
Augustus 1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevo'egd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere . contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voór het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 609. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 620. 

WILifELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 10 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van ech te zijde en van echte zijde niet 
kunstzijde. 

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

dat door Ons bij besluit van 20 December 
1935 No. 33 (N ederlandsche Staatscourant 
van 27/28 December 1935, No. 252) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad No. 535), gewijz igd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad No. 596) , de in
voer van manufacturen, stoffen en weefsels 
van echte zijde en van echte zijde met kunst
zijde wederom aan eene tij delij ke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoem
de wet voorschl'ijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 8 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van manufacturen, stoffen en 
weefsels van echte zijde en van echte zijde met 
kunstzijde, voorzoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van de waarde, welke ge-

1936 

middeld per 8 maanden in het jaar 1934 uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende het in dit artikel genoemde tijd
vak uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 100 ten honderd van 
het bruto gewicht, hetwelk gemiddeld per 8 
maanden in het jaar 1934 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. I'hdien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zuil en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termij n de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerst.e lid bedoelde. 

_ De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven t.en Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 621. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n . 
( Uitgeg. 10 Juli 1936.) 

14 Mei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van bovenkleeding. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 November 
1935 No. 33 (Nederlaruh!che Staatscourant 
van 29/30 November 1935 No. 234) ingevolge 
a rtikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van bovenkleeding wederom aan eene 
tijdelijke . beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minist.er", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 December 1935 en ein
digende 30 November 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. bovenkleeding voor mannen en jongens, 
geen gebreide en tricotgoederen en niet van 
weefsels met rubber, vool'Zoover deze meer 
bedraagt dan 30 t.en honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld in de jaren 1929, 1930 
en 1931 uit dat land is ingevoerd, met dien 
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verstande, · dat gedurende den in dit artikel 
genoemden termijn •uit ieder land niet meer 
ten invoer zal worden toegelaten dan 20 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
dat land is ingevoerd; 

b. bovenkléeding voor vrouwen, meisjes en 
kleine kinderen, geen gebreide of tricotgoede
ren en niet van weefsels met rubber, voorzoo
ver deze meer bedraagt dan 15 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat land is in
gevoerd, met dien verstande, dat gedurende 
den in dit artikel genoemden termij n •uit ieder 
land niet meer ten invoer zal worden toegela
ten dan 20 ten honderd van het bruto-gewicht, 
hetwelk gemiddeld in de jaren 1929, 1930 en 
1931 uit dat land is ingevoerd; 

c. bovenkleeding, voor mannen en jongens, 
vrouwen, meisjes en kleine kinderen, vervaar
digd van weefsels met rubber, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld in· de jaren 1930 en 
1931 uit . dat land is ingevoerd, met dien ver
stande, dat gedurende den . in dit artikel ge
noemden termijn uit ieder land niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten dan 70 ten hon
derd van het bruto-gewicht, hetwelk gemid
deld in de jaren 1930 en 1931 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. I ndien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de· termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bij zondere contïngenten in de plaats treden 
van de in het eerste l id bedoelde contingenten. 

4. Door • Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het ee1'Ste lid bedoelde. 

De artikelen 3:_9 zijn gelijkluûund aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 622. 

WILHELM! A. 
De Minister van lfandel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
( Uitgeg. 10 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van naaigaren. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 25 ovember 
î935 N°. 13 (Nederlandsche Staatscourant 
van 27 November 1935 N°. 232) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad O

• 5 35), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596), de in
voer van naaigaren wederom aan eene tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo-

308 

danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat beslu it geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; . 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an-
del, ijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,naaigaren", katoenen getwijnde naai
en rijggarens in elke opmaak en afwerking. 

2. 1. Gedurenden het tijdvak van 1 jaar, 
aanvangende 1 December 1935 en eindigende 
30 November 1936 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van naaigaren, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 25 ten honderd van de 
waarde, welke gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1930 en 1931 aan die goederen u it 
dat land is ingevoerd, met dien verstande dat 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land nie~ meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 40 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gem iddeld per 12 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere- contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termij n 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien rermijn de 
bijzondere contingenren in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden . vast
gesteld een l ijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 623. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e· 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 10 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van den 
invoer van papier en papierwaren. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 December 1935 
N °. 10 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
December 1935 N°. 253) ingevolge artikel 2 
der " Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van 
papier en papierwaren wederom aan eene tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld ver-



309 

bod van invoer zal worden gedaan; 
Zoo is het, dat Wij , den Raa_d van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1936 en e indi 
gende 31 December 1936 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. Druk- en schrijfpapier, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van het 
bruto-gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1933 en 1934 uit da t land is in
gevoerd; 

b. ,,cellophane" en dergelijke transparante 
papiersoorten, alsmede voorwerpen daarvan, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van het bruto-gewicht, dat in het 
jaar 1933 uit dat .land is ingevoerd ; 

c. pak- en viltpapier, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het bruto
gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1933 en 1934 uit dat land is inge
voerd; 

d. bestreken papier en -carton, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
het bruto-gewicht, dat gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1933 en _1934 uit dat land is 
ingevoerd; 

e. luxe papier, enveloppen en geplakte 
zakken, voor zoover deze meer bedraagt dan 
80 ten honderd van het bruto gewicht, dat 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1933 
en 1934 uit dat land is ingevoerd; 

/. kantoor- en schrijfboeken en drukwerk, 
n.a.g. voorzoover deze meer bedraagt dan 80 
ten honderd van het bruto-gewicht, dat ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1933 en 
1934 uit dat land is ingevoerd; 

g. papierwaren n.a.g., voorzoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het bruto
gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1933 en 1934 uit dat land is inge
voerd ; 

h . behangsel papier, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van het bruto
gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1933 en 1934 uit dat land is inge
voerd; 

i. asphalt dakpapier, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 90 ten honderd van het bruto
gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1933 en 1934 uit dat land is inge
voerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking . treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast-
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gesteld een lijst van "goedei·en, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609 . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 624. 

WILHELMINA. 
De Min.ister van Handel, 
Nijverheid en Sch eepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
( Uitgeg. 7 Jul i 1936.) 

14 M ei 1936. WET tot regeling van · den 
invoer van leder. 

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

dat door Ons bij besluit van 20 December 
1935, No. 32 (Nederlandsche Staatscourant 
van 27/28 December 1935 No. 252) ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad No. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad No. 596), de in
voer van leder wederom aan eene tijdel ijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
n.ig geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in - het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1936 en eindi
gende 31 December 1936 of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit. 
ieder land verboden van: 

a. zoolleder, drijfriemenleder, tuig- en zaal
leder, voorzoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van het bruto gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1930 
en 1931 uit dat land is ingevoerd. 

b. overleder en ander leder, waaronder 
zeemleder en voeringleder, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1931 en 1932 ui t dat 
land is inge".oerd. . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 
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De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 609. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Mei 1936. 

s. 643. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 10 Juli 1936. ) 

16 Mei 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Octrnoireglement 1921 (Staatsblad 
n°. 1083). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is het 

Octrooireglement 1921, Staatsblad n°. 1083, 
laatstelij k gewijzigd bij Ons besluit van 28 
December 1935, Staatsblad n° . 815, nader te 
wijzigen; 

Overwegende voorts, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischenden aard, als 
voorzien in den aanhef van artike l 70 der 
I ndische Staatsregeling, waarin de Volksraad 
niet kan worden gehoord ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Handel, N ijverheid en Scheepvaart en van 
Onzen Minister van Staat, Min ister van K o
loniën, van 18 Februari 1936, n°. 970 J.A., 
Directie van Handel en Nijverheid en van 29 
Febrnari 1936, lste Afdeeling n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 M aart 1936, _n° . , 28) ; 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 Mei 1936, 11°. 19306 
J. A ., D irectie van H andel en N ijverheid en 
van 11 Mei 1936, n°. 14, lste Afdeel ing; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
' Art. 1. In het Octrooireglement 1921, 

Staatsblad n°. 1083, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 December 1935, Staatsblad 
n°. 815, wordt de volgende wijziging aange
bracht: 

In artikel 7, lid 1, wordt gelezen: 
1. E ene afdee ling van beroep bestaat uit 

vij f leden. 
Zij kan uit drie leden bestaan, ingeval van 

behandeling van het beroep, ingesteld tegen 
eene besliss ing van eene aanvraagafdeeling, 
bestaande u it één lid. 

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

Onze voornoemde M inisters zij n belast met 
de u itvoeri ng van d it besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 16den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
De Minister van Staat; 
Minister van Koloniën, 

H. Colij n. 
(Uitg eg . 29 M ei 1936.) 
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s. 680. 

30 J uni 1936. BESLUIT tot vaststell iijg van 
het tij dstip van inwerk ingtredi ng van het 
besluit van den 5den Mei 1936, Staats
blad n°. 642, houdende vaststell ing van 
een nieuw Reglement betreffende het op
treden als gemachtigde voor den Octrooi
raad. 

Inwerkingtreding 15 J uli 1936. 

s. 755. 

20 M ei 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Crisis-Diermeelbesluit 1935 ,I. 

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

Landbouw en Visscherij van 20 Apr il 1936, 
n°. 10476, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op de artikelen 9 en 14 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Heffingsbe
sluit 1933 en op het Crisis-Diermeelbesluit 
1935 I, zooals d it l aatstelij k is gewijzigd; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 23 April 1936, n° . 648); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
5 Mei 1936, n°. 20) ;-

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Mei 1936, n°. 13350, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Diermeel besluit 1935 I , tl) ·,vij 

zigen in dier voege, dat in artikel 4 vóór het 
daaronder bepaalde wordt geplaatst het cij fer 
"l." en aan dit artikel worden toegevoegd 
twee nieuwe leden 2 en 3, luidende als volgt: 

,, 2. Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande lid, is het bereiden of doen bereiden 
van een of meer der in artikel 2 genoemde 
producten met ingang van een nader door Ons 
te bepalen tijdstip, welk tijdstip verschillend 
vastgesteld kan worden voor de verschillende 
producten, slechts toegestaan: 

a. aan de in het voorgaand lid bedoelde 
georganiseerde, die bij de cr isis-organisatie is 
ingedeeld in de groep van bereiders van het 
betreffende product, en 

b. nadat betaald is, dan wel - met goed
vinden van de crisis-organisatie - de ver
pl ichting is aangegaan om u iterlij k bij a fl e
vering van die producten te zullen betalen, 
het in het volgend lid bedoelde bedrag. 

3. Voor het bere iden of doen bereiden van 
een of meer der in het voorgaand l id bedoel de 
producten is de bereider verschuld igd aan de 
crisis-organisatie als vertegenwoordigster van 
het Fonds een door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag per door dezen daarbij te be
palen eenheid, welk bedrag verschillend vast
gesteld kan worden voor de verschi ll ende pro
ducten.'' ; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond iging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 20sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

(Uitgeg. 29 M ei 1936.) 

s. 756. 

22 M ei 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Crisis-Zeevischbesluit 1934 I. 

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

L andbouw en Visscherij van 26 M aart 1936, 
n°. 7563, Afdeeling Landbouw-Crisis-A ange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 14 der L andbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-H effingsbeslui t 1933 
en de artikelen 2 en 3 van het Crisis-Zeevisch
besluit 1934 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der L andbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 20 Maart 1936, n° . 637) ; 

Gehoord den Raa d van State (advies van 
16 April 1936, n°. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Mei 1936, n°. 10733, 
Afdeel ing Landbouw-Cris is-A angelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
A. In artikel 2 van het Crisis-Zeevischbe

sluit 1934 I wordt voor de woorden " De aan
voer van zeevisch in N ederland" het cijfer 1 
geplaatst en aan d it artikel wordt toegevoegd 
een tweede lid , luidende: 

"2. Voor het a fgeven en het behouden van 
het in het vorig lid van dit artikel genoemde 
uitvaarcertificaat kunnen door Ons voorwaar
den worden gesteld." 

B . Artikel 3 van het Crisis-Zeevischbesluit 
1934 I wordt zoodanig gewijzigd, dat het 
wordt gelezen als volgt: 

" Onverminderd het bepaalde in artikel 2 
kan door Ons worden bepaald, dat de aanvoer 
van zeevisch in N ederland door visschersvaar
tuigen, voorzien van een Nederlandsch letter
teeken, slech ts is toegestaan tegen betaling 
ten behoeve van het Fonds aan een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-organisatie of 
ambtenaar, als vertegenwoordigster van het 
Fonds, van een bedrag, gelijkstaand met een 
door Onzen Minister vast te stell en percen
tage van de opbrengst der aangevoerde zee
visch." 

C. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 
. Onze Minister van 1:andbouw en Visscherij 
,s belast met de mtvoermg van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van 
State. 

H et Loo, den 22sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L . N . D ec k ers. 

(Uitgeg. 12 J uni 1936.) 

1936 

s. 757. 

28 M ei 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Crisis-Aal- en Palingbesluit 1935 I. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappelijke voordracht_ van Onze 

Ministers van La ndbouw en Visscherij en van 
Financiën van 6 Mei 1936, n° . 11140, Afdee
ling L andbouw-Crisis-Aangelegenheden en van 
8 M ei 1936, n°. 191, Afdeeling Generale The
saurie; 

Gelet op artikel 11 der L andbouw-Crisiswet 
1933 en op artikel 5 van het Crisis-Aal- en 
Palingbesluit 1935 I ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Cri siswet 1933 
(advies van 20 Apr il 1936, n°. 647) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
19 Mei 1936, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Mei 1936, n°. 14616, 
Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegenheden 
en van 26 Mei 1936, n°. 222, Afdeeling Ge
nerale Thesaur ie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in artikel 5 van het Crisis-A al- en Pa

lingbesluit 1935 I wordt in plaats van " 1936" 
gelezen " 1937". 

B . dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1936. 

Onze Minister van L a ndbouw en Visscherij 
is belast met de u itvoering van di t besluit 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift wordt gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 28sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

s. 758. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 30 M ei 1936.) 

6 Juni 1936. BESLUIT tot intrekking van 
de arti kelen 16, 17 en 18 van het Crisis
A kkerbouwbeslui t 1934 en het Cris is
T arwebeslui t 1935 I van 6 Augustus 1935 , 
n°. 17, en tot vaststelling van het Crisis
T arwebesluit 1936 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 12 November 
1935, n°. 16422, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op a r t ikel 9 der L andbouw-Crisiswet 
1933, het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, laat
stelijk gewijzigd bij Ons Besluit van 25 Maart 
1936 (Staatsblad n°. 747) , en h et Crisis
Tarwebeslui t 1935 I; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 5 November 1935 n°. 552); 

Gehoord den R aad van State (adv iezen va n 
3 December 1935 n°. 58 en van 12 Mei 1936 
n°. 48) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van 30 Mei 
1936; n°. 14042, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken, behalve ten aaozien van 

begane strafbare feiten, de artikelen 16, 17 en 
18 van het Crisis-Akkerbouwbeslui t 1934, en 
het Crisis-Tarwebesluit 1935 I; 

II. te bepalen als volgt: 
Art. 1. 1. Dit besluit neemt over de ter

minologie van artikel 1 van het Cris is-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Denaturatie
besluit 1936 en verstaat voorts onder: 

"tarwetelers": de georganiseerden, bedoeld 
in artikel 2 van dit besluit; 

,,bouwlànd" : in Nederland gelegen land, 
waarop akkerbouw- en/of 
tuinbouwgewassen worden ge,
teeld, of hetwelk niet langer 
dan drie en een half · jaar 
als groenland in gebrui k is. 

2. In dit besluit wordt onder "telen, ver-. 
handelen, vervreemden en vervoeren" mede 
begrepen: ,,doen telen, doen verhandelen, 
doen vervreemden en doen vervoeren". 

2. 1. Het telen van tarwe is verboden. 
2. H et verbod, in het voorgaande lid ver

vat, geldt niet voor hen, die als georganiseer
den zijn aangesloten bij een of meer der 
Stichtingen Landbouw-Crisis:Organisaties en 
der Stichtingen Gewestelijke Tarwe-Organisa. 
ties en als zoodanig zijn ingedeeld in de groep 
van tarwetelers bij · een of meer der laatstge
i;i.oemde organisaties, met dien verstande, dat 
het aan iederen tarweteler slechts is toege
staan tarwe te verbouwen op ten hoogste eeri 
oppervlakte bouwland, welke tot de totale 
oppervlakte bouwland, bij hem op den eersten 
Mei van het oogstjaar in gebruik, staat in 
eene door Onzen Minister te bepalen verhou
ding, welke verhouding verschillend kan zij n 
naar gelang van de ligging, den aanJ. en den 
omvang van het bedrijf, alsmede naar gelang 
van den aard en de hoeveell)eid der produc
ten, die overigens in dat bedrijf kunnen wor
den voortgébrach t. 

3. Het uitzaaien van gedenatureerde tarwe 
is verboden. 

4. Iedere tanveteler is verplicht, aan de 
Crisis-Organisaties, bij welke hij 'a ls 'zdodanig 
is aangesloten, overeenkomstig door Onzen 
Minister te stellen regelen opgave te verstrek
ken betreffende de teelt en den oogst van 
tarwe op zijn bedrij f. 

3. H et voorhanden of in voorraad hebben, 
verhandelen en vervreemden van andere dan 
gedenatureerde tarwe in gezamenlijke hoeveel
heden boven een door Onzen Minister te be
pale n aantal ki logrammen, is verboden. 
· 4. De verbodsbepaling, vervat in het voor- . 
gaande artikel, geldt niet voor : 

a. de Stichting Nederlandsche Akkerbouw
Centrale, gevestigd te 's-Gravenhage ; 

b. de Stichtingen Gewestelijke Tarwe-Orga
nisaties, elk voor het werkgebied, genoemd in 
artikel 1 harer Statuten, voor wat betreft 
tarwe, welke in Nederland binnen voornoemd 
werkgebied is geteeld, met dien verstande, dat 
verkoop daarvan a lleen kan geschieden door 
bemiddel ing en op de verkoopcondities van de 
Stichting N ederlandsche Tarwe-Centrale, ge
véstigd te 's-Gravenhage; 

c. de Stichting Nederlandsche Tarwe-Cen
trale, gevestigd te 's-Gravenhage; voor wat 
betreft tarwe, welke in Nederland is geteeld. 
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5. De verbodsbepaling, vei-vat ïn artikel 3 
van dit besluit, voor zoover betreft het voor
handen of in voorraad hebben van tarwe, 
geldt niet: 

a . voor den tarweteler voor zoover betreft 
die tarwe, welke hetzij door hemzelf is ge
teeld, hetzij a ls gewas te velde door hem is 
gekocht van een anderen tarweteler, hetzij aan 
hem als zaaitarwe is geleverd door een an
deren tanveteler of door een georganiseerde, 
als bedoeld onder d van dit artikel ; 

b. voor hem, die als georganiseerde ïs aan
gesloten bij een der Stichtingen Gewestelijke 
Tarwe-Organisaties en is ingedeeld in de 
groep van erkende pakhuishouders, verder .in 
dit besluit te noemen · ,,erkende pakhuishou-_ 
ders", voorzoover betreft het met inachtne
m ing van nader door Onzen Minister te stel
len regelen, voorhanden of in voorraad hebben 
van die tarwe, welke door de Stichting Ge
westelijke Tarwe-Organisatie, bij welke hij is 
aangesloten, aan hem is toegewezen of to_t 
welker opslag en bewaring deze Stichting hem 
toestemming heeft verleend; 

c. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij een der Stichtingen Gewestelijke 
Tarwe-Organisaties en is ingedeeld in de groep 
vau houders van schoonings inrichtingen, ver
der in dit besluit te noemen: ,,houders van 
schooningsinrichtingen", voorzoover betreft die 
tarwe, van welke door een tarweteler, voor 
wien het verbod van het voorhanden of in 
voorraad hebben van die tarwe niet geldt, het 
schoonen aan hem is opgedragen; 

d. voor hem, die a ls georganiseerde is aan
gesloten bij een der Stichtingen Gewestelijke 
T arwe-Organisaties en is ingedeeld in de 
groep van handelaren in zaaitarwe, verder in 
dit besluit te noemen : ,,handelaren in zaa i
tarwe", voorwover betreft die zaaitarwe, 
welke hem is geleverd door eenigen anderen 
georganiseerde, voor wien het verbod van het 
verhandelen en vervreemden van zaaitarwe 
niet geldt; 

e. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Stichting Nederlandsche Ak
kerbouw-Centrale en is ingedeeld in de groep 
van tanvehandelaren, verder in dit besluit te 
noemen: ,, tarwehandelaren", voorzoover be
treft de in Nederland geteelde tarwe, welke 
hem is geleverd door hetzij een anderen 
tarwehandelaar, voor wien het verbod van het 
verhandelen en vervreemden van die tarwe 
niet geldt, hetzij een der in artikel 4 genoem
de Crisis-Organisaties, en die in Nederland 
ingevoerde tarwe, welke hem is geleverd door 
hetzij eenigen anderen georganiseerde, voor 
wien het verbod van het verhandelen en ver
vreemden van die tarwe niet geldt, hetzij door 
de in artikel 4, sub a, van dit besluit ge
noemde Crisis-Organisatie; 

/. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Stichting Nederlandsche Ak
kerbouw-Centrale en is ingedeeld in de groep 
van importeurs van broodtarwe, als bedoeld 
in het Crisis-Akkerbouwgroepenbeslui t 1936, 
verder in dit besluit te noemen "importeurs 
van broodtarwe", uitsluitend voorzoóver be
treft tarwe, welke in Nederland is ingevoerd 
voor broodbereid ingsdoeleinden overeenkomstig 
de daarvoor gestelde regelen bij of krachtens 
het Crisis-Monopol iebesluit 1933; 
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g. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Stichting ederlandsche Ak
kerbouw-Centrale en is ingedeeld in de groep 
van importeurs van zaaigranen, a ls bedoeld 
in het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936, 
verder in dit besluit te noemen "importeurs 
van zaaigranen", u itsluitend voorzoover be
treft tarwe, welke in Nederland is ingevoerd 
voor zaaidoeleinden overeenkomstig de daar
voor gestelde regelen bij of krachtens het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933; 

h. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Stichting Nederlandsche Akker
bouw-Centrale, en is ingedeeld in de groep 
van importeurs van tarwe, als bedoeld in het 
Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 1936, verder 
in dit besluit · te noemen "importeurs van 
tarwe", uitsluitend voorzoover betreft tarwe, 
welke in Nederland is ingevoerd voor andere 
dan de onder / en g van dit artikel genoemde 
doeleinden overeenkomstig de daarvoor ge
stelde regelen bij of krachtens het Crisis
Monopoliebesluit 1933; · 

'j. voor hem, die als georganiseerde is aart
gesloten bij de Stichting V.I. T.A., voorheen 
Vereeniging voor Inheemsche Tarwe-Afnemers, 
gevestigd te 's-Gravenhage, óf a ls georgani
seerde is aangesloten bij de Stichting Neder
landsche Meelcentrale, gevestigd te 's-Gra
venhage, voorzoover betreft die tarwe, welke 
is bestemd om te worden verwerkt en ten aan
zien waarvan voor hem ingevolge de regelen, 
bij of krachtens het Crisis-Tarwebesluit 1936 
II gesteld, het verbod van verwerking niet 
geldt; · 

k. voor anderen dan genoemd onder a tot 
en met j van dit artikel voorzoover betreft 
tarwe, welke zij voor rekening en onder ver
antwoordelij khe id van een der in dit artikel 
bedoelde georganiseerden of een der in artikel 
4 genoemde Cr isis-Organisaties onder zich 
houden. 

6. De verbodsbepaling, vervat in artikel 3 
van het besluit, voorzoover betreft het verhan
delen en vervreemden van tarwe geldt met 
inachtneming van het bepaalde in de artike
len 7 en 8 en van de zoo noodig door Onzen 
Minister te steil en regelen niet voor: 

a. den tarweteler, mits aan de navolgende 
voorwaarden is voldaan: 

1 °. dat ten aanzien van de doOl' hem te 
verhandelen en/of te vervreemden tarwe en/of 
zaaitarwe de verbodsbepal ing, vervat in ar
tikel 3 betreffende het voorhanden of in voor
raad hebben van tarwe, voor hem niet geldt; 

2°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van tarwe door hem uitsluitend geschiedt aan 
of door bem iddeling van de Stichting Gewes
telij ke Tarwe-Organisatie, bij we lke hij als 
georganiseerde is aangesloten en overeenkom
stig de regelen, welke door Onzen Minister, 
zoo noodig, zijn gesteld; 

3°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van zaaitarwe door hem uitsluitend geschiedt 
aan tarwetelers en/of handelaren in zaai tarwe; 

b. den handelaar in zaaitarwe, als bedoeld 
in artikel 5, onder à,, mits aan de navolgende 
voorwaarden is voldaan: 

1 °. dat ten aanzien ván de door hem te 
verhandelen en/of te ·vervreemden zaaitarwe 
de verbodsbepaling, vervat in artikel 3 van 
dit besluit, betreffende het voorhanden of in 
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voorraad · hebben van tarwe, voor hem niet 
geldt; 

2°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van zaaitarwe door hem uitsluitend geschie.dt 
aan tarwetelers en/of andere handelaren iri 
zaaitarwe, echter met dien verstande, dat .de 
door hem overgehouden zaaitarwe ook mag 
worden verhandeld en/of vervreemd aan een 
in artikel 4, sub b, bedoelde stichting, m its 
ten genoegen van die stichting· wordt aange
toond, dat die zaaitarwe in Nederland is ge
teeld; 

c. den tarwehandelaar, als bedoeld in ar
tikel 5, onder e, mits aan de navolgende 
voorwaarden is voldaan: 

1 °. dat ten aanzien van de door hem te 
verhandelen en/of te vervreemden tarwe .de 
verbodsbepaling, vervat in artikel 3 van dit 
besluit, betreffende het voorhanden of in voor
raad hebben van tarwe, voor hem niet geldt; 

2°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van tarwe door hem u itsluitend geschiedt aan 
andere tarwehandelaren en de georganiseer, 
den, bedoeld in artikel 5, onder j, van dit 
besluit, . of aan de in artikel 4, sub a, .ge
noemde Crisis-Organisatie; 

à,. den importeur van broodtarwe, als be
doeld' in artikel 6, onder /, voorzoover het 
betreft het verhandelen en vervreemden van 
broodtarwe, mits aan de navolgende voor-
waarden is voldaan: . 

1 °. dat ten aanz ien van de door hem te 
verhandelen en/of te vervreemden broodtarwe 
de verbodsbepaling, vervat in artikel 3 van 
dit besluit, betreffende het voorhanden of in 
voorraad hebben van broodtarwe voor hem 
niet geldt; 

2°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van broodtarwe door hem slechts geschiedt 
aan tarwehandela1·en en de georganiseerden, 
bedoeld in artikel 5, onder j, van dit besluit; 

e. den importeur van zaaigranen, als be
doeld in artikel 5, onder g, voorzoovèr het 
betreft het verhandelen en vervreemden van 
zaaitarwe, mits aan de navolgende voonvaar
den is voldaan: 

1 °. dat ten aanzien van de door hem te 
verhandelen en/of te vervreemden zaa itarwe 
de verbodsbepaling, vervat in artikel 3 van 
dit besluit, betreffende het voorhanden of in 
voorraad hebben van zaaitarwe voor hem niet 
geldt; 

2°. dat het verhandelen en/of vervreemden 
van zaaitarwe door hem slechts geschiedt aan 
handelaren in zaai tarwe; 

/. den importeur van tarwe, als bedoeld in 
arti kei 5, onder h, voorzoover het betreft het 
verhandelen en vervreemden van andere tarwe 
dan brood- en zaaitarwe, mits aan de na
volgende voorwaarden is voldaan: 

1 °. dat ten aanzien van de door hem te 
verhandelen en/of te vervreemden tarwe de 
verbodsbepaling, vervat in artikel 3 van dit 
besluit, betreffende het voorhanden of in voor
raad hebben van tarwe voor hem niet geldt; 

2°. dat het verhandel en en/of vervreemden 
van tarwe door hem slechts geschiedt aan 
tarwehandelaren en de georganiseerden, be
doeld in artikel 5, onder j , van het besluit; 

g. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Stichting Nederlandsche Ak
kerbouw-Centrale en is ingedeeld in de groep 
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van tarwe-tusschenpersonen, verder in dit be
sluit te noemen : ,,tarwe-tusschenpersonen", 
voorzoover het betreft die tarwe, welke door 
hem voor rekening van derden wordt ver
handeld. 

7. I edere georganiseerde, met uitzondering 
van den tarweteler, is, voorzoover voor hem 
het verbod van het ve1·handel en en/of het 
vervreemden van tarwe niet ge ldt, verplicht, 
met inachtneming van nader door Onzen 
Minister te stellen regelen: 

1 °. in registers, waarvan het model , voor 
iedere groep van georganiseerden geldend, 
door de betreffende Crisis-Organisatie onder 
goedkeuring van Onzen Minister kan worden 
vastgesteld, nauw keurig aan te teekenen: 

a. de herkomst en het gewicht van de 
hoeveelheden tarwe, welke hij onder zijn be
rusting verkrijgt; 

b. alle veranderingen in het gewicht van 
die hoeveelheden, veroorzaakt door bewerking, 
welke hij dezelve doet ondergaan, alsmede het 
gewicht van de hoeveelheden uitschoonsel en 
a ndere afvallen bij de bewerking ontstaan; 

c. h et gewicht en de bestemming van alle 
hoeveelheden tarwe, welke door hem worden 
afgeleverd; 

d. de hoeveelheden tarwe, welke door hem 
worden gedenatureerd; 

2° . van de registers, in het bepaalde onder 
1 °. bedoeld, afschriften of uittreksels te ver
strekken aan de door Onzen Minister aan te 
wijzen personen en/of instellingen, a lsmede 
aan de door deze instellingen aan te wij zen 
personen. 

8. Bij elk verhandelen en/of verv reemden 
van tarwe zijn beide daarbij betrokken par
tijen verplicht daarvan op te maken eene dom· 
die beiden onderteekende verklaring, opge
maakt volgens door Onzen Mjnister re stellen 
regelen en deze in re dienen bij eene door 
d ien Minister aan re wijzen Crisis-Organisatie. 

9. 1. In de groep van tarwetel ers, in a r· 
tikel 5 van dit besluit, onder a, bedoeld, kan 
a lleen worden ingedeeld die georganiseerde, 
die aangesloren is bij de L andbouw-Cris is
Organi a t ie en ten genoegen van de Geweste
lijke Tarwe-Organisatje aantoont, tarwe te 
telen of te zu llen telen. 

2. I n de groep van erkende pakhuishou
ders, in artikel 5 van dit besluit, onder b, 
bedoeld, kan alleen worden ingedeeld die ge
organiseerde, die voldoet aan de navolgende 
vereischten : 

a. dat hij beschikt over een of meer voor 
bewaring van tarwe geschikte, goed geoutil 
leerde en ingerichte opslagplaatsen, welker 
1 igging, uit geografisch-economisch oogpunt 
beschouwd, geen bezwaren tegen het daarin 
opslaan van de door de tarwetelers aan de 
betreffende Gewestelijke T anve-Organisatie 
geleverde tarwe medebrengt; 

b. dat hij gedurende een door Onzen Minis
ter aan te wijzen t ijdvak zijn beroep of be
drij f heeft gemaakt van den handel in graan, 
al of ruet gecombineerd met opslag, in de ge
meente, of gemeenten, waarin zijn pakhuis of 
pakhuizen is (zijn) gelegen. 

3. In de groep van houders van schoonings
inrichtingen, in artikel 5, van dit besluit, 
onder c, genoemd, kan alleen worden inge- . 
deeld die georganiseerde, die de beschikking 
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heeft over één of meer behoorlij k geoutilleerde 
inrichtingen voor het schoonen van tarwe, 
welke, indien de ·betreffende georganiseerde 
tevens is ingedeeld in de g roep van erkende 
pakhuishouders, voldoende afgescheiden moe
ten zijn van iedere voor den opslag van in
heemsche tarwe aangewezen opslagruimte. 

4. In de groep van h andelaren in zaa i
tarwe, · in artikel 5 van dit besluit, onder tl, 
bedoeld, kan alleen worden ingedeeld die ge
organiseerde, die zijn beroep of bedrijf maakt 
van den handel in zaaitanve. 

5. In de groep van tarwehandelaren, in 
ar,tikel 5 van dit besluit, onder e, bedoeld, 
kan alleen worden ingedeeld die georganiseer
de, die zijn beroep of bedrijf m aakt hetzij van 
het _koopen van tarwe, andere dan zaaitarwe, 
om deze voor eigen rekening verder te verhan
del en, hetzij om deze in Nederla nd in zijn 
bedrijf te verwerken en het verkregen product 
te verhandelen. 

6. In de groep van tarwe-tusschenpersonen, 
in artikel 6 van dit besluit, onder g , bedoeld, 
kan alleen worden ingedeeld die georganiseer
de, die zijn beroep of bedrij f maakt van het 
voor rekening van derden verhandelen van 
tarwe en niet is ingedeeld in de groep va n 
tarwehandelaren, a ls bedoe.Id in artikel 5, 
onder e, dan wel in de groep van importeurs 
van broodtarwe, a ls bedoeld in artikel 5, onder 
/ , of in de groep van importeurs van zaai
granen, a ls bedoeld in artikel 5, onder g, of 
in de groep van importeu rs van tarwe, als 
bedoeld in artikel 5, onder h. 

7. Onze Minister is bevoegd georganiseer
den, ook bij niet voldoening aan de desbe• 
treffende daartoe ge telde vereischten, in te 
deelen in eenige in dit a rtikel genoemde groep 
van georganiseerden . 

10. 1. H et vervoeren van alle door of bij 
bewerking van tarwe verkregen afvallen, als
mede van tarwe, waarvan de kwaliteit niet 
voldoet aan de door de St ichtingen Geweste
lijke T arwe-Organisaties, elk voor het werk
gebied, genoemd in arti kel 1 harer Statuten 
en de Stichting ederlandsche Akkerbouw
Centrale, te stellen en door Onzen Minister 
goed te keuren vereischten, is verboden. 

2. De verbodsbepaling, in het voorgaande 
lid vervat, is niet van toepassing op de in dat 
lid bedoelde tarwe en afvallen van tarwe, 
wel ke zij n gedenatureerd. 

ll. Dit besluit, hetwelk geldt voor het t ijd
vak,aanvangende met ingang van den dag van 
zijn in werking treding en eindigende den 
eersten J anuari 1938, kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Crisis-Tarwebesluit 1936 I" 
en treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van L andbouw en V isscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslujt, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
pl aatst, en in afsch rift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 6den J uni 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Landbouw en V isscherij, 
L. N . D e c k e r s. 

{Uitgeg. 22 J uni 1936. 
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s. 759. 

11 Juni 1936. BESLUIT tot w1Jz1ging van 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933. 

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

Landbouw en Visscherij en van Financiën van 
19 Februari 1936, n°. 1884, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden en van 19 Fe
bruari 1936, n°. 221, Afdeeling Financieele 
Zaken {Generale Thesaurie ); 

Gelet op artikel 14 van de Landbouw
Crisiswet 1933 en op de artikelen 3 en 4 van 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
{advies van 24 J anuari 1936, n°. 605); 

Gehoord den Raad van State {advies van 
24 Maart 1936, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 Mei 1936, n°. 7954, 
Afdeel ing L andbouw-Crisis-Aangelegenheden 
en van 9 Juni 1936, n°. 236, Afdeeling Fi
nancieele Zaken {Generale Thesaurie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in artikel 3 van het Crisis-Heffingsbe

sluit 1933 de woorden "ambtenaren of crisis
organisaties" te vervangen door de woorden 
,,natuurlijke of rechtspersonen"; 

B. in te trekken artikel 4 van het Crisis
Heffingsbesl uit 1933; 

C. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Ministers van Landbouw en Visscherij 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en in afschrift ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den llden Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Deck ers. 

s. 760. 

De M inister van Financiën, 0 ud. 
{Uitgeg. 24 J uni 1936.) 

20 Juni 1936. BESLUIT tot intrekking van 
de artikelen 19, 20 en 21 van het Crisis
Akkerbouwbesluit 1934 en het Crisis-Tarwe
besluit 1935 II, d.d. 28 Augustus 1935, 
N°. 51, en tot vaststelling van het Crisis
Tarwebesluit 1936 II. 

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

Landbouw en Visscherij van 22 Februari 1936, 
N°. 4103, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933, het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 25 
Maart 1936 {Staatsblad N°. 747) , en het 
Crisis-Tarwebesluit 1935 II; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
{advies van 24 J anuari 1936, N°. 606); 

Gehoord den Raad van State {adviezen van 
3 Maart 1936, 0 22 en 12 Mei 1936, N°. 
49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 15 Juni 1936, N °. 
16524, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken, beha! ve ten aanzie)} van 

begane strafbare feiten, de artikelen 19, 20 en 
21 van het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, en 
het Crisis-Tarwebesluit 1935 II, behoudens het 
bepaalde onder A van laatstgenoemd besluit ; 

II. te bepalen als volgt: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 en 
het Crisis-Denaturatiebesluit 1936 en verstaat 
voorts onder: 

1°. ,,tarwemeel A", onderscheidenlijk "tar
webloem A": tarwemeel, onderscheidenlijk 
tarwebloem, waarvan elke hoeveelheid is ver
kregen door verwerking van een mengsel van 
tarwe, hetwelk voor ten minste 35 pct. be
staat uit Vitatarwe, welke gelijkmatig door de 
geheele hoeveelheid van het mengsel is ge
mengd en welke ronder andere tusschenkomst 
dan de onder 3°. genoemde Crisis-Organisaties 
aan den verwerker is geleverd, tenzij Onze 
Minister ontheffing van laatstbedoelden eisch 
verleent, in welk geval de bij zoodanige ·ont
heffing te stellen voorwaarden in de plaats 
van dien eisch treden; 

2°. ,,tarwemeel B", onderscheidenlijk "tar
webloem B": tarwemeel, ander dan tarwe
meel A, onderscheidenlijk tarwebloem, andere 
dan tarwebloem A; 

3°. ,,Vitatarwe": inheemsche tarwe voor 
de levering van welke de bemiddeling is ver
leend van de Stichting Gewestelijke-Tarwe
Organisatie, binnen welker werkgebied die 
tarwe is geteeld, de Stichting Nederlandsche 
Tarwe-Centrale, en de Stichting V.I.T.A., 
voorheen Vereeniging voor Inheemsche Tarwe
Afnemers, gevestigd te 's-Gravenhage; 

4°. ,,Centrale": de Stichting Nederland
sche Meelcentrale, gevestigd te ~s-Graven
hage. 

2. 1. Het verwerken van tarwe tot tarwe
meel, tarwebloem en tot eenig ander product, 
geheel of gedeeltel ijk van tarwe afkomstig, 
in gezamenlijke hoeveelheden boven een door 
Onzen Minister te bepalen aanta l kilogram
men, is verboden. 

2. De verbodsbepaling, vervat in het voor
gaande lid, geldt onverminderd het bepaalde 
in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 niet": 

a. ten aanzien van het verwerken van tarwe 
tot tarwemeel A en tarwebloem A voor hem, 
die als georganiseerde is aangesloten bij de 
Stichting V.I.T.A. voorheen V ereeniging voor 
Inheemsche Tarwe-Afnemers, gevestigd te 
's-Gravenhage, en tevens bij de Centrale; 

b. ten aanzien van het verwerken van tarwe 
tot tarwemeel B en tarwebloem B of eenig 
ander product dan tarwemeel A en tarwe
bloem A, voor hem, die als georganiseerde is 
aangesloten bij de Centrale. 

3. Als georganiseerde tot de Stichting 
V.I.T.A., voorheen Vereeniging voor Inheem
sche Tarwe-Afnemers, gevestigd te 's-Graven
hage, kan slechts worden toegelaten degene, 
die zijn beroep of bedrijf maakt van het ver
werken van tarwe tot tarwemeel of tarwe
bloem. 

4. Onze Minister is bevoegd personen, ook 
bij niet voldoening aan het in het vorige lid 
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gestelde vereischte, als georganiseerde toe te 
laten. 

3. 1. Niet-gedenatureerde tarwe mag door 
de in artikel 2, lid 2, onder a en b, bedoelde 
georganiseerden slechts worden verwerkt tot 
producten, bestemd voor menschelij ke con
sumptie, dan wel voor export. 

2. Van het bepaalde in het voorgaande li d 
kan in bepaalde gevallen ontheffing worden 
verleend door de Centrale onder goedkeuring 
van den Minister. 

4. Gedenatureerde tarwe mag door de in 
artikel 2, li d 2, onder a en b, bedoelde geor
ganiseerden slechts worden verwerkt tot pro
ducten, bestemd voor andere doeleinden dan 
nienschel ijke consumptie. 

5. I edere georganiseerde, als bedoeld in ar
t ikel 2, lid 2, onder b, die tarwe verwerkt tot 
tarwebloem B of tot tarwemeel B, is ver
schuldigd aan .de Centrale ten behoeve van 
het L andbouw-Crisisfonds een door Onzen Mi
nister vast te stellen bedrag per 100 kg. 
tarwebloem B of tarwemeel B, echter met 
dien verstande, dat het bedrag ten aanzien 
van tarwemeel B slechts dan verschuld igd is, 
i ndi en en voorzoover dat tarwemeel B bestemd 
is voor den export of voor menschel ijke con
sumptie en niet verkregen is door verwerking 
van tarwe krachtens en overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 7, onder a. 

6. 1. I edere georganiseerde, a ls bedoel d in 
artikel 2, l id 2, sub b, is verpl icht, telken
male alvorens over te gaan tot de verwerlcing 
van tarwe tot tarwebloem B, van het voor
nemen daartoe kennis te geven aan de Cen
trale en met de verwerking riiet aan te van
gen dan nadat de Centrale hem schriftelij k de 
ontvangst van deze kennisgeving heeft beves~ 
tigd en dan nadat hij aan de Centrale ten 
behoeve van het Landbouw-Crisisfonds heeft 
betaald, dan wel ten genoegen van de .Cen
trale zich heeft verplicht te zullen betalen, 
het in het voorgaande artikel bedoelde be-
drag. · 

2. Onverminderd het bepaalde in het vol
gende artikel is iedere georganiseerde, als 
bedoeld in artikel 2, l id 2, sub b, verpl icht, 
telkenmal e a lvorens over te gaan tot de ver
werking, op andere wijze dan bedoeld in ar
t ikel 7, onder a, van tarwe tot tarwemeel B, 
bestemd voor den export of voor menschel ij ke 
consumptie, aan de Centrale ten behoeve van 
het Landbouw-Crisisfonds te betalen, dan wel 
ten genoegen van de Centrale zich te ver
plichten te zullen betalen het in het voor
gaande artikel bedoelde bedrag. 

7. Verwerking van tarwe tot tarwemeel B 
mag slechts plaats hebben: 

a. voorzoover het betreft het voor rekening 
van en tot eigen gebruik door tarwetelers, als 
bedoeld in het Crisis-Tarwebesluit 1936 I, 
verwerken van niet-gedenatureerde tarwe, 
welke door die telers zelf is geteeld, en voor
zoover dit verwerken gesch iedt krachtens en 
overeenkomstig eene machtiging, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vastgesteld, 
en welke machtiging: 

1°. aan die tarwetelers wordt uitgereikt 
door de door dien l\'Linister aan te wijzen 
Cris is-Organ isaties; 

2°. voorwaarden kan ·bevatten terzake van 
het verwerken van tarwe tot tarwemeel n, 
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alsmede terzake van het verwerken van dat 
tarwemeel B; 

3°. de hoeveelhedèn te venverken tarwe, 
welke door de Crisis-Organisaties, · bedoeld 
onder 1 °., overeenkomstig door Onzen Minis
ter te stellen regelen worden bepaald, bevat; 

b. voorzoover het betreft het op andere 
wijze dan bedoel d onder a verwerken van niet 
gedenatureerde tarwe tot tarwemeel B , vçior 
zoover dat verwerken geschiedt krachtens en 
overeenkomstig een door de Centrale aan d i~ 
verwerlrnrs verstrekte machtiging, waarin de 
te verwerken hoeveelheid tarwe wordt vermeld 
en waaraan door de Centrale voorwaarden 
kunnen worden verbonden terzake van dit 
verwerken van tarwe tot tarwemeel B a lsmede 
terzake van het venverken van dit tarwemeel 
B; 

c. voorzoover het betreft het verwerken van 
gedenatureerde tarwe, ind ien onmiddellijk na 
de vermaling dier tarwe het daardoor ver
kregen tarwemeel volgens door Onzen M inis
ter te stellen regelen wordt vermengd met of 
gemengd in een of meer door dien Minister 
aan te wijzen producten. 

8. Het voorhanden en in voor:raad hebben, 
verhandelen en vervreemden van tarwemeel 
en tarwebloem in gezamenlijke hoeveelheden 
boven een door Onzen Minister te bepalen 
aantal kilogrammen, welk aantal verschil 
lend kan zijn voo1· de verschillende producten, 
is verboden. 

9. De verbodsbepaling, vervat in artikel 8, 
geldt ten aanzien van tanvemeel A en ,tarwe
bloem A niet voor hem, die a ls georganiseerde 
is aangesloten bij de Centrale. 

10. 1. De verbodsbepaling, vervat in ar
tikel 8, betreffende het voorhanden en in 
voorraad hebben, geldt ten aanzien van ta r
wemeel B, hetwelk is verkregen door verwer
king van tarwe krachtens en overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 7, onder a, niet: 

a. voor ten hoogste een door of vanwege 
Onzen Minister onder daarbij te stellen voor
waarden te bepalen tijdsduur voor hem, die 
als georganiseerde is aangesloten bij de Cen
trale en hetze! ve heeft verkregen door ver
werking krachtens en overeenkomstig de mach
t iging, bedoeld in artikel 7, onder a, van 
niet gedenatureerde tarwe voor reken ing van 
en tot eigen gebru ik door tanvetelers, a ls be
doeld in het Crisis-Tarwebesluit 1936 I; 

b. voor de tarwetelers, als bedoeld onder 
a, voor wien dat tarwemeel , overeenkomstig 
de regelen, bedoeld in artikel 7, onder a, is 
bereid door een georganiseerde, als bedoeld 
onder a van dit artikel ; 

c. voor ten hoogste een door Onzen Minis
ter te bepalen tijd duur voor den georgan i
seerde, als bedoeld in artikel 16, onder a, die 
hetzelve in opdracht en voor rekening van 
den onder b van dit artikel bedoelden tarwe
teler in eigen bedrij f verwerkt tot brood. 

2. De verbodsbepal ing, vervat in artikel 8, 
betreffende het voorhanden of in voorraad 
hebben geldt ten aanzien van tarwemeel B, 
hetwelk is verkregen door verwerk ing van 
tarwe krachtens en overeenkomstig het bepaal
de in artikel 7, onder b, niet: 

a. voor hem, die als georganiseerde is aan
gesloten bij de Centrale en hetze! ve heeft ver
kregen door ve1·werking van niet gedenatu-
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reerde ,tarwe tot tarwemeel B, krachtens en 
overeenkomstig de machtiging, bedoeld in a r
ti kei 7, onde1·•· b ; 

b. voor hem, die a ls georgan iseerde is aan
ge~loten bij de Centrale en hetzel_ve voorhan
den en in -voorraad heèft krachtens en -over
eenkomstig een door de • ·centrale verstrekte 
machtiging, van een door, Onzen Minister vast 
te stellen model, tot het verhandelen en ver
vreemden van dat tarwemeel B , op de voor
waarden in die machtiging gesteld; 

. voor den georganiseerde, als' bedoeld in 
artikel 16, onder b, en in artikel 16, ónder d. 
ll. D e verbodsbepaling, vervat in a rtikel 

8, geldt niet ten · aanz_ien van tarwemeel B , 
hetwelk is vermengd of gemengd op de wijze, 
als ·bedoeld in artikel 7, onder c, · met dien 
verstande, dat het verhandelen of vervreem
den aan , vt1"".erkers slechts . mag plaats vinden 
krachtens en overeenkomstig een door de 
Centrale verstrekte machtiging, waarvan het 
model 'door Onzen Minister wordt vastgesteld. 

12. D e verbodsbepaling, vervat in artikel 
8, betreffende het voorhanden en in voorraad 
hebben, geldt ten aanzi-en van tarwebloem B 
niet · voor h em, die . als georganiseerde . is aan-
gesloten bij de Centrale: · · 

a. · voorzoover die ta rwebloem door hem 
wordt voorhanden of in voorraad gehouden 
krachtens en overeenkomstig de door die 
Centrale verstrekte machtiging, bedoeld in ar
tikel 17, en bestemd is om in e igen bedrijf te 
worden verwerkt; . 

b. voor zoover die ta rwebloem B door hem 
voorhanden of in voorraad wordt gehouden 
krachtens en overeenkomstig een door die 
Centrale verstrekte machtiging van een door 
Onzen Minister vast te stellen model tot het 
verhandelen en vervreemden daarvan op de 
voorwaarden, gesteld in die m achtiging. 

13. 1. D e verbodsbepaling, vervat in arti
kel 8, betreffende het verhandelen en ver
vreemden, gel dt ten aanzien van . tarwebloem 
B niet voor hem, die als georganiseerde is 
aangesloten bij de Centrale, voorzoover di e 
tarwebloem B door hem wor dt verhandeld of 
vervreemd krachtens en overeenkomstig de 
machtiging, bedoeld in artikel 12, onder b, 
aan de georganiseerden bij de Centrale, die 
in het bezit zij n van een machtiging, als be
doeld in artikel 12, -onder a, tegen overleg
g ing van de l aat.,tbedoelde machtiging en tot 
ten hoogste de in die mach tiging genoemde 
hoeveel heden. 

2. De ve rbodsbepaling, vervat in artikel 8, 
betreffende het verhandelen en vervreemden 
geldt ten aanzien van tarwebloem B niet voor 
hem, d ie a ls georganiseerde is aangesloten bij 
de Centrale, voor zoover dat tarwemeel door 
hem wordt verhandeld of vervreemd krachtens 
en overeenkomstig de machtig ing, bedoeld in 
artikel 10, lid 2, onder b, aan de georgani
seerden, bedoeld in artikel 10, lid 2, onder c. 

14. H et verwerken van tarwemeel of tarwe
bloem in hoeveelheden boven een door Onzen 
Minister te bepalen aantal k ilogrammen, welk 
aantal verschillend kan zijn voor de verschil 
lende producten, is verboden. 

15. D e verbodsbepaling, vervat in artikel 
14, geldt ten aanzien van tarwemeel A en 
tarwebloem A niet voor hem, die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale. 
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16. De verbodsbepaling, · vervat in artikel 
14, gerdt ten aanz ien van tarwemeel B niet: 

a. voor hem, di e als georganiseerde is aan
gesloten bij de Centrale, voor wover dat 
tarwemeel B door hem wordt verwerkt in op
dracht en voor rekening van tarwetelers, a ls 
bedoeld in · het Cr isis-Tarwebesluit 1936 I, aan 
wie dat tarwemeel B toebehoort, krachtens en 
overeenkomstig de machtiging, bedoeld in ar
tikel 7, onder a; 

b. voor hem, die a ls georganiseerde is aan
gesloten bij de Centra le, indien en voor zoo
ver dat tarwemeel B door hem wordt verwerkt 
krachtens en overeenkomstig de machtig ing, 
bedoeld in artikel 7, onder b; 
. , c. indién en voor zoover dat · t a rwemeel B 
is vermengd of gemengd op de wijze, a ls be
doeld in artikel 7, onder c, echter met dien 
verstande, dat het verwerken van zoodanig 
tarwemeel B tot · voer brood slechts is toege
staan aan hem, di e a ls georganiseerde is aan
gesloten bij de Centrale, krachtens en over
eenkomstig een iloor de Centra le verstrekte 
machtig ing van een door Onzen Minister vast 
te stellen model· en op de voorwaarden, ge
steld in die m achtiging; 

d. indien en voorzoover dat tarwemeel B 
wordt verwerkt door hen , die . als georgani
seerden zij n aangesloten bij de Centrale krach
tens en overeenkomstig een door de Centrale 
verstrekte machtiging. · · 

17. 1. Dé verbodsbepaling, vervat in ar
t ikel 14, geldt ten aanzi-en van tarwebloem B 
niet voor hem, die als gèorganiseercle is aan
gesloten bij de Centrale voorzoover het betreft 
het in eigen bedrijf verwerken van die tarwe
bloem B, welke door hem is betrokken krach
tens en overeenkomstig eene, hem door de 
Centrale verstrekte machtiging en mits door 
hem wordt verwerkt ten hoogste de in di e 
machtiging genoemde hoeveelheid tot door 
dien Minister aan te wijzen producten . 

2. D e in het voorgaande lid bedoelde hoe
veelheid wordt door de Centrale bepaald vol
gens door d ien Minister te stellen regelen, 
welke regelen mede kunnen betreffen het in 
eigen bedrij f te verwerken percentage tarwe
bloem B, welk percentage verschi llend kan 
worden gestel d naar gelang van den aard der 
bedrijven, in welke de verwerking plaats 
vindt, dan wel naar den aard der producten, 
welke daarui t worden bereid. 

18. De georganiseerden, bedoeld in d it be
sluit, zijn verplicht voor het voorhanden of in 
voorraad hebben, verhandelen of vervreemden 
alsmede het verwerken van ta rwe, het voor
handen of in voorraad hebben, verhandelen 
of vervreemden van tarwemeel, ander dan 
tarwemeel B, vermengd of gemengd op de 
wijze, als bedoel d in artikel 7, onder c, en 
tarwebloem, alsmede het verwerken van tar
wemeel, ander dan tarwemeel B , vermengd 
of gemengd op de wijze, a ls bedoeld in ar
tikel 7, onder c, en tarwebloem: 

a. aan te houden een of meer door of van
wege Onzen Minister vast te stellen reg isters ; 

b . de onder a bedoel de registers op de 
daarin aangegeven wijze naa r waarheid in te 
vullen en zorgvuldig bij te houden ; 

c. de onder a bedoel de registers ~edurende 
ten minste 3 jaar nadat dezelve zijn volge
schreven, te bewaren; 
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d. van de onder a bedoelde registers af
schriften en uittreksels, dan wel inzage te ver
schaffen aan de door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen personen en/of instellingen, als
mede aan de door die instellingen aan te 
wijzen personen. 

19 . Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van zijn in werking 
treding en e indigende met ingang van 1 J a
nuar i 1938 en kan worden aangehaald onder 
den titel van: ,,Crisis-Ta rwebesluit 1936 II"; 

III. dit besluit in werking te doen treden 
met ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging. 

Onze Minister van Lanabóuw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staa,tsblad zal worden ge'. 
plaa tst en in afschrift zal worden gewnden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 20sten Juni 1936. 
WILHELM! A. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L . N . D ec k e r s. 

(Uitge g. 1 Juli 1936.) 

s. 761. 

23 J uni 1936. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1936 I. 

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

Landbouw en Visscherij van den 23sten Mei 
1936, n° . 14585, Afdeeling Landbouw-Crisis-
Aangelegenheden ; . · 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Cr isis
wet 1933 en het Crisis-Tuinbouwbeslui t 1936 
1 · 

'Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 16den Mei 1936, n°. 656); 

Gehoord den R aad van State (a dvies van 
den 2den Juni 1936, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 Juni 1936, n°. 
16361, afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Crisis-Tuinbouwbesluit 1936 I te 

wijzi gen in dier voege, dat: 
I. in artikel 3, lid 5, eerste zin de woorden 

,,groepen van gewassen" worden gelezen: 
"groepen van gewassen of voor een andere 
oppervla kte"; 

Il. in artikel 8, lid 4, de punt aan het 
slot van het bepaalde onder b wordt vervan
gen door een kommapunt en wordt toege
voegd: 

"c. voor het tijdvak, aanvangende op een 
door of vanwege Onzen Minister vast te stel
len datum en eindigende op 1 Augustus van 
het jaar van uitg ifte der vergunning."; 

III. in artikel 13, lid 2, achter de woor
den "vroege aardappelen" een komma wordt 
geplaatst en de komma achter het woord 
,,geoogst" vervalt; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der a fkondi ging. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 

318 

en in afschri ft zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Vissch~rij, 
L. N . D ec k e r s. 

(Uitgeg. 29 Juni 1936.) 

s. 762. 

26 Juni 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Tongbesluit 1935 I. 

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

Landbouw en Visscherij van 20 Mei 1936, n° . 
128611, afdeeling La ndbouw-Crisis-A angelegen
heden ; 

Gelet op het Crisis-Tongbesluit 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 16 Mei 1936, n°. 657) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
9 Juni 1936, n°. 44); 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van 24 Juni 1936, n°. 
16809, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in artikel 4 van het Crisis-Tongbesluit 

1935 I h et cijfer 1 en het bepaalde in lid 2 
te doen vervallen. · 

B. in artikel 6 van het Crisis-Tongbesluit 
1935 I in plaats van " 1936" . te doen lezen 
,,1937". 

C. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van 1 Juli 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a fschrift gezonden aan den R aad van 
State. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1936. 
WILHELM! A. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. . D eck ers. 

( Uitgeg. 29 J uni 1936.) 

s. 763. 

26 J uni 1936. BESLUIT tot toepassing va n 
de artikelen 9, 10 en 14 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 en het Crisis-Heffingsbeslui t 
1933 op oesters. 

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

L andbouw en Visscherij van 20 Mei 1936, n°. 
13206, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aangelegen
heden; 

Gelet op de artikelen 9, 10 en 14 der L and
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-H effingsbesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 16 Mei 1936, n°. 664}; 

Gehoord den R aad van State (adv ies van 9 
Juni 1936, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voór-
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noemden Minister van 24 Juni 1936, n° . 16810, 
Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

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

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslu it 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heff ingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,oesters": consumptieoesters en zaaioesters; 
,,kleinhandelaren": zij , die het verhande

len van consumptieoesters in het kl ein a ls be
drijf uitoefenen en niet zijn oesterkweeker of 
oesterverzender; 

"oesterverzenders": zij, die het verhandelen 
in het groot van verpakte consumptieoesters 
volgens de voorschriften van het Bestuur der 
Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen in 
hoofdzaak als bedrijf uitoefenen en de be
schikking hebben over een oesterput; 

,,crisis-organisatie" : een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. H et kweeken van oesters is slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en als 
zoodanig in de groep " oesterkweekers" zijn 
toegelaten. 

3. H et verhandel en van onverpakte of in 
open manden of open zakken verpakte oesters, 
anders dan als kle inhandelaar, is slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en a ls 
zoodanig in de groep "oesterkweekers"· zijn 
toegelaten. 

4. H et verhandelen in Nederland van ver
pakte oesters, anders d·an als kleinhandelaar, 
is slechts toegestaan aan hen, die a ls georga
niseerden zijn aangesloten bij de crisis-organi
satie en a ls zoodanig zijn toegelaten tot de 
groep "oesterverzenders". 

5. 1. De uitvoer van oesters is slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie eh a ls 
roodanig zijn toegelaten tot de groep "oester
exporteurs". 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
lid is de uitvoer van oesters, beneden de m aat 
van 5 cm, slechts toegestaan aan hen, die in 
het bezit zij n van een door of vanwege Onzen 
Minister af te geven vergunning. 

Onze Minister stelt het model van deze 
vergunning vast. 

6. De vergunning, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 5, wordt aan den aanvrager 
slechts uitgereikt, indien deze: 

a. aan de crisis-organisatie of aan een 
ambtenaar, als vertegenwoordiger van het 
Fonds, ten behoeve van dat Fonds heeft be
taald een door Onzen Minister te bepalen be
drag, dat verschillend kan worden vastgesteld 
voor verschillende tijden des jaars en naar 
gelang van het land, waarheen de oester_s zul 
len worden uitgevoerd; 

b. ten genoegen van 'de crisis-organisatie 
heeft aangetoond, dat de uitvoer niet nadee l ig 
is voor de Nederlandsche oestercultuur. 

7. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den t itel : ,,Crisis-Oesterbesl uit 1936". 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 J uli 
1936 en is geldi g tot 1 Juli 1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en in afschrift za l worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 29 Juni 1936.) 

s. 764. 

29 Juni 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1935 I en 
tot toepassing van de artikelen 9, 12 en 
13 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis

Monopoliebesluit 1933 op consumptiegar
nalen. 

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

Landbouw en Visscherij van 20 Mei 1936, n°. 
13152 I, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 
1933, alsmede op het Consumptie-Garnalen
besluit 1935 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 16 M ei 1936, n°. 661) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
9 Juni 1936, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 26 Juni 1936, n°. 
16811, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Consumptie-Garnalen

besluit 1935 I ; 
B . te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

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

,,garnalen" : consumptiegarnalen; 
,,crisis-organisatie" : een door Onzen Minis

ter aan te wijzen crisis-organisatie; 
,,Verkoopkantoor": de Stichting " Verkoop

kantoor voor Garnalen", gevestigd te 's-Gra
venhage ; 

,,garnalenvisscher": een ieder, di e met in
achtneming van het in artikel 2 bepaalde al s 
georganiseerde is aangesloten bij de crisis
organisatie en a ls zoodanig is toegel aten tot 
de groep "garnalenvisschers" ; 

"houder van garnalenpellerijen": iedere 
houder van een of meei· garnalenpellerijen, 
die met inachtneming van het in artikel 6 
bepaalde als georganiseerde is aangesloten bij 
de crisisorganisatie en als zoodanig is toege
la ten tot de groep "houders van garnalen
pellerijen" ; 

"garnalenhandel aar" : een ieder, die met 
inachtneming van het in artikel 7 bepaalde 
als georganiseerde is aangesloten bij de crisis
organisatie en a ls zoodanig is toegelaten tot 
de groep "garnalenhandelaren". 

2. Door de crisis-organisatie kunnen in de 
groep "garnalenvisschers" slechts worden toe
gelaten degenen, di e tusschen 1 Januari 1934 
en 1 April 1935 ten minste gedurende een 
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maand het visschen · op garnalen a ls bedrijf 
hebben uitgeoefend, of hiertoe door Onzen 
Minister zijn toeg-elaten. 

3. 1. H et aanvoeren van garnalen in e
de.dand door N ederlandsche visschers is slechts 
toegestaan aan garnalenvisschers en, indien 
en voorzoover het visschen op en het aanvoe
ren van garnalen met vaartuigen geschi i:,d~, 
met vaartuigen, welke in e igendom toebehoo
ren aan of ge.exploiteerd worden door garna-
1envisschers en ten aanzien waarvan door de 
Crisis-organisatie een uitvaarcertificaat is 
verstrekt voor een door of vanwege Onzen 
Minister te bepalen tijdvak, welk tijdvak ver
schillend kan zijn naar gelang van den duur, 
dat met het desbetreffende vaartuig tusschen 
1 Januari 1934 en 1 Apr il 1935 het visschen 
op en het aanvoeren van garnalen is uitge
oefend. 

2. H et uitvaarcertificaat, genoemd in het 
eerste lid van dit artikel , wordt slechts ver
strekt, nadat de aanvrager ten genoegen van 
de crisîs-organisatie heeft aangetoond, dat h et 
uitvaarcert ificaat wordt aangevraagd ten aan
•zien van een vaartuig, hetwelk vóór 1 'April 
1935 hem reeds in eigendom toebehoorde, of 
door hem geëxploiteerd werd en waarmede 
het visschen op en het aanvoeren van garna
len tusschen 1 Januari 1934 en 1 April 1935 
ten minste gedurende één maand door hem 
'is uitgeoefend, of ten aanzien van een vaar
tuig, dat dient ter vervanging van een vaar
tuig a ls hiervóór genoemd. 

3, "De c ri sis-organisatie verstrekt het uit
vaarcertificaat, genoemd in het eerste lid van 
dit artikel , eveneens ten aanzien van door 
Onzen Minister aan te wijzen vaartu igen, 
welke niet behooren tot de vaartuigen, 'ge-
noemd in I id 2 van dit artikel. - · 

4. Voor het verstrekken, alsmede het be
houden van het uitvaarce·rtificaat, genoemd in 
het eerste lid van dit artikel , kunnen door 
Ons nadere voorwaarden worden gesteld. 

4. 1. Onverminderd h et bepaalde in het 
voorgaande artikel is het aanvoeren van le
vende garnalen te Den H elder en Ilmuülen 
(gemeente V elsen ) slechts toegestaan met 
vaartuigen, ten aanzien waarvan door de 
crisis-organisatie een daartoe strekkende ver
gunning is uitgereikt voor een door of van
wege Onzen Minister te bepalen t ijdvak, welk 
tijdvak verschill end kan zijn naar gelang van 
'den duur, dat met het de betreffende vaartuig 
levende garnalen te Amsterdam, Den H elder 
en llmuülen (gemeente Velsen) zijn aange
voerd . 

2. De vergunning, genoemd in het eerste 
lid van dit artikel , wordt slechts verstrekt: 

a. nadat de aanvrager ten genoege van de 
crisis-organisatie heeft aangetoond, dat de 
vergunrung wordt aangevraagd ten aanzien 
van een vaartu ig, waarmede h ij tusschen 1 
Januari 1934 en 1 April 1936 tenminste ge
durende één maand levende garnalen te A m
sterd,am, D en H elder of IJmuiden (gemeente 
V elsen ) heeft aangevoerd, of ten aanzien van 
een vaartuig, dat .dient ter vervanging van 
een vaartuig, als hiervóór genoemd; 

b . indien het vaartu ig, ten aanzien waar
van de vergunning wordt aangevraagd, is 
voorzien van een of meer behoorlijk inge
r ichte bunnen·, 
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3. De crisis-organisatie verstrekt de ver
gunning, genoemd in he t eerste lid van dit 
artikel , eveneens ten aanzien van door · Onzen 
Minister aan te wijzen vaartuigen, welke niet 
behooren tot de vaartuigen, genoemd in lid 2 
-van dit artikel. • 

5. 1. De garnalenvisschers zijn verplicht 
de door hen aangevoerde garnalen af te leve
ren aan het Verkoopka ntoor en daa rbij de 
voorwaarden, vastgesteld door het Verkoop
kantoor, in acht tie nemen. 

2. · H et Verkoopkantoor betaalt aan de gar
nalenvisschers voor door hen overeenkomstig 
de hun door het V e~koopkantoor gedane be
stellingen afgeleverde garnalen tenminste een 
door Onzen Minister te bepalen prijs uit, welke 
prijs verschillend kan worden vastgesteld voor 
verschillende tijden des 'j aars, voor verschil
lende deelen des lands en naar gelang _van de 
bestemming der garnalen. 

6. 1. Het uit de eerste h and verhandelen 
van gepelde garnalen, met uitzondering van 
het verkoopen in het kl e in aan verbruikers, 
is slechts toegestaan áan houders van garna-
1 enpellerijen, die in het bezit zijn van een 
door of vanwege Onzen Minister voor een door 
hem te bepalen t ijdvak a f te geven vergun
ning. 

2. Door de cri sis-orga nisatie kunnen in de 
groep " houders van garnalenpellerijen" slechts 
worden toegelaten degenen, die in het tijpvak 
tusschen 1 J anuari 1934 ·en 1 April 1935 gar
nalen, welke voor hen in loondienst waren 
gepeld, geregeld hebben verhandeld, met uit
zondering van het verkoopen in het klein aan 
verbruikers, of die hiertoe door Onzen Minis-
ter zijn toegelaten. · 

3. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het eerste lid van d it ~:artikel, is 
verplicht: . 

a. ongepelde garnalen slechts van het Ver
koopkantoor te betrekken en daarbij de voor
waarden, vastgesteld door het Verkoopkan
toor, in ach t te nemen ; 

b. voor het pellen van garnalen een pel
loon te betalen, dat gelijk is aan of hooger is 
dan een door Onzen Minister vast te stell en 
minimumloon, hetwelk verschillend kan wor
den vastgesteld voor versch ill ende deelen des 
lands; · 

c. een zoodanige administ ratie te voeren 
en aan de crisis-organisatie zoodanige gegevens 
te verstrekken, als door of vanwege Onzen 
Minister wordt vastgesteld. 

7. 1. H et verhandelen van ongepelde gar
nalen, met uitzondering van het verkoopen in 

- het kle in aan verbruikers, is slechts toege
staan aan het V erkoopkantoor en aan garna
lenhandelaren, di e in het bezit zijn van een 
door of vanwege Onzen Minister voor een door 
hem te bepalen tijdvak af te geven vergun
ning. 

2. Door de cris is-organ isatie kunnen, be
houdens toelating door Onzen Miruster, in de 
groep "garnalenhandelaren-" niet worden toe
gelaten natuurlijke of rechtspersonen of fir
ma's, die reeds zijn toegelaten tot de groep 
,,garnalenvisschers". 

3. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het eerste lid van dit artikel , is 
verplicht: 

a. ongepelde garnalen slech ts van het Ver-
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koopkantoor te betrekken en daarbij de voor
waarden, vastgesteld dooi· het Verkoopkan
toor, in acht te nemen; 

b. een zoodanige administratie te voeren en 
aan de crisis-organisatie zoodanige gegevens 
te verstrekken als door of vanwege Onzen Mi
nister wordt vastgesteld. 

4. Het onder a bepaalde van het vorig lid 
van dit artikel is niet van toepassing, indien 
de ongepelde garnalen van den houder eener 
vergunning, als genoemd in het eerste lid van 
dit artikel, worden betrokken. 

8. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 7 is het verhandelen van levende garnalen 
in de provincie Noord-Holland slechts toege
staan aan garnalenhandelaren, die in het be
zit zijn van een door of vanwege Onzen Minis
ter voor een door hem te bepalen tijdvak af te 
geven vergunning. 

2. De vergunning, genoemd in het vorig 
lid van dit artikel, wordt slechts verstrekt, na
dat de aanvrager ten genoege van de crisis
organisatie heeft aangetoond, dat hij tusschen 
1 Juli 1935 en 1 Juli 1936 tenminste gedu
rende een maand levende garnalen, welke 
waren aangevoerd te Amsterà,am, Den Helder 
of JJ?nuülen (gemeente Velsen) in de pro
vincie Noo,·il,.Holland geregeld Îteeft verhan
deld, met uitzondering van het verkoopen in 
het klein aan verbruikers. · 

3. De vergunning, genoemd in het eerste 
lid van dit artikel , wordt eveneens uitgereikt 
aan door Onzen Minister aan te wijzen gar
nalenhandelaren, die niet voldoen aan het be
paalde in het tweede lid van dit artikel. 

4. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing ten aanzien van 
het verkoopen van levende garnalen in het 
klein aan verbruikers. 

9. De uitvoer van garnalen is voor het 
tijdvak, aanvangende met den dag van het in 
werking treden van dit besluit en e indigende 
óp een door Ons te bepalen tijdstip, slechts 
toegestaan aan een door Onzen Minister daar
toe als monopoliehoudster aan te wijzen crisis
organisatie. 

10 . Onze Minister stelt het model van het 
uitvaarcertificaat, genoemd in artikel 3, lid 
1, alsmede het model der vergunningen, ge
noemd in artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 1, 
artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 1, vast. 
ll. Di t besluit kan worden aangehaald 

onder den titel "Consumptie-Garnalenbesluit 
1936". 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 Juli 1937. 

12. Onze Minister van Landbouw en Vis
scherij is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staats blad zal worden 
geplaatst en in afschrift gezonden naar den 
Raad van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

L. N. Dec k e r s. 
( Uitgeg. 1 Juli 1936. ) 

L. & S. 1936. 
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s. 847. 

25 Maart 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 19 Februari 
1920, Staatsblad 83, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1933, 
Staatsblad 93, tot uitvoering van artikel 
19 der Gezondheidswet. 

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

Sociale Zaken van 10 Januari 1936, no. 22 
H /Dossier 36, afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien de Gezondheidswet 1919, Staatsblad 
784; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
25 Februari 1936, no. 24; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Sociale Zaken van 19 Maart 1936, n°. 
414 H /Dossier 36, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In Ons besluit van 19 Februari 1920, Staats

blad 83, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 13 Maart 1933, Staatsblad 93, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

Art. I. Voor "Algemeene bepaling" wordt 
gelezen : ,,Al~emeene bepalingen". 

II. Na artikel 1 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel, luidende als volgt : 

Art. la. De Directeur-Generaal neemt bij de 
vervulling van de taak, hem bij dit of bij eenig 
ander besluit opgedragen, in acht de aanwijzin
gen en beslissingen van Onzen Minister. 

ieuwe aangelegenheden van principiëelen 
aard of die een meer algemeen karakter dragen, 
behandelt hij niet zonder voorafgaand overleg 
met Onzen Minister. 

Slotbepaling. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1936. 

s. 848. 

WILHELMI A. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 3 April 1936.) 

8 April 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van den 2den Juni 
1934, Staatsblad n°. 301, tot vaststelling 
van een algemeenen maat.regel van be
stuur, a ls bedoeld bij de artikelen 2 en 48 
der Wet op de Rijksverzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, 
11°. 598. 

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

Sociale Zaken van 12 Maart 1936, n°. 675, Af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 2 en 48 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeià, 
Staatsblad 1933, n°. 598 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Maart 1936, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor 
21 
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noemden Minister van 4 April 1936, n° . 1010, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van den 2den J uni 

1934, Staatsblad n°. 301, tot vaststelling van 
een al~emeenen maatregel van bestuur, als 
bedoelc1 bij de artikelen 2 en 48 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, n°. 598, en te bepalen als volgt: 

Art . I. Het bepaalde onder artikel l , 10, 
van Ons vorengenoemd besluit van 2 Juni 1934, 
Staatsblad n°. 301, vervalt. 

Art . II. Het bepaalde onder ar tikel l, 11, 
van Ons vorengenoemd besluitvan2Juni l 934, 
Staatsblad n°. 301, wordt gelezen als volgt: 

ll. Aagtekerke, Aardenburg, St. Annaland, 
Arnemuiden, Axel, Baarland, Biervliet, Bigge
kerke, Borsselen, Boschkapelle, Breskens, Brou
wershaven , Bruinisse, Burgh, Cadzand, Clinge, 
Colijnsplaat, Domburg, Dreischor, Driewegen, 
Duivendij ke, Eede, Elkerzee, E llemeet, Elle
woutsdijk, Goes, Graauw en Langendam, 
's-Gravenpolder, Grijpskerk, Groede, Haam
stede, 's-Heer Abtskerke, 's Heer-Arendskerke, 
's-Heerenhoek, H einkenszand, Hengstdijk, 
H oedekenskerke, H oek, Hontenisse, Hoofd
plaat , Hulst, I Jzendijke, St. Jansteen, K apelle, 
Kat s, Kattendijke, Kerkwerve, K loetinge, 
Koewacht, Kortgene, Koudekerke, Krabben
dijke, Kruiningen, St. Kruis, St. Laurens, Sv. 
Maartensdijk , Meliskerke, Middelburg, Neuzen 
(Ter ), Nieuw- en St. Joosland, Nieuwerkerk, 
Nieuwvliet, Nisse, Noordgouwe, Noordwelle, 
Oostburg, 0. en W. Souburg, Oosterland, Oost
kapelle, Ossenisse, Oudelande, Oud-Vossemeer, 
Ouwerkerk, Overslag, Overzande, Philippine, 
St. Philipsland, Poortvliet Renesse, R etran
chement, Rilland Bath, Ritthem, Sas van Gent, 
Scherpenisse, Schoondijke, Schore, Serooskerke 
(S.) , Serooskerke (W.), Sluis, Stavenisse, 
Stoppeldijk, Tholen, Veere, Vlissingen, Vrou
wenpolder, Waarde, Waterlandkerkje, Wemel
dinge, Westdorpe, Westkapelle, Wissekerke, 
Wolphaartsdijk, Yerseke, Zaamslag, Zierikzee, 
Zonnemaire, Zoutelande, Zuiddorpe, Zuid
zande. 

Art. III. H et bepaalde in de 9de alinea onder 
3 van Ons vorengenoemd besluit van 2 Juni 
1934, Staatsblad n°. 301, vervalt. 

Art. IV. De bij den Raad van Arbeid te 
Goes· ingeschreven verzekerden krachtens de 
I nvaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en de 
Ziektewet, zoomede de werkgevers, ingeschre
ven bij dien Raad krachtens de Invaliditeits
wet de Ongevallenwet 1921, de Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en de Ziektewet, 
worden met ingang van 1 Mei 1936 overgeschre
van in de registers van den Raad van Arbeid 
te Middelburg. 

Art. V. 1. Behoudens het bepaalde in het 
volgende artikel gaan alle ambtenaren, werk
zaam bij den R aad van Arbeid te Goes op 30 
April 1936, met ingang van 1 Mei 1936 over 
naar den Raad van Arbeid t e Middelburg. 

2. Bij een eventueele reorganisatie van den 
dienst van den Raad van Arbeid te Middelburg 
zullen ambtenaren, die ingevolge de bepalingen 
van dit besluit in dienst van dien Raad zijn 
geplaatst, aan die plaatsing geen bijzondere 
rechten kunnen ontleenen. E venmin kunnen 
ambtenaren, die vóór 1 Mei 1936 reeds aan den 
Raad van Arbeid te Middelburg werkzaam 
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waren, hieraan bijzondere rechten ontleenen. 
Art . VI. 1. I ndien aan ambtenaren wegens 

overbodigheid hunner diensten t en gevolge van 
de reorganisatie in verband met de gebiedswijzi
ging, in dit besluit geregeld , hetzij vóór, hetzij 
met ingang van 1 Mei 1936, of een lateren datum 
ontslag wordt verleend, gelden te hunnen aan
zien de volgende bepalingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag als bedoeld 
in lid l , worden in acht genomen de ten opzichte 
van Rijksambtenaren geldende regelen omtrent 
afvloeiing van overcompleet personeel, tenzij 
de belangen van den dienst een afwijking van 
die regelen noodig maken. Hierbij wordt het 
vereenigd ambtenarencorps van . den Raden 
van Arbeid te Goes en Middelburg als een geheel 
beschouwd. 

3. De ambtenaren aan wie ontslag uit hunne 
betrekking als bedoeld in het eerste lid , wordt 
verleend, ontvangen, behoudens het be aaide 
ten opzichte van tijdelijke ambtenaren in het 
volgende lid, uitbetaling van de gelden, waarop 
zij tot op het tijdstip, waarop dat ontslag in
gaat, ter zake van de vervulling hunner betrek
king recht hebben, onder aftrek van hetgeen 
zij aan den Raad van Arbeid verschuldigd 
mochten zijn wegens vooruitbetaalde wedde, 
wegens voorschot, wegens het genot van vrije 
woning al of niet met vuur en (of) licht, wegens 
aangebrachte schade en wegens het door den 
Raad betaalde of te betalen bedrag terzake 
van eene op hen rustende verplichting tot 
onderhoud van derden . 

4. Bij het verleenen van ontslag, als bedoeld 
in lid 1, worden ten opzichte van tijdelijke amb
tenaren in acht genomen de bepalingen van 
Ons besluit van 12 J uni 1931, Staatsblad no . 
248, tot vaststelling van het Algemeene Rijks
ambtenarenreglement. 

Art . VII. 1. Aan ambtenaren in vasten dienst, 
die verkeeren in het geval, bedoeld in artikel 
VI, wordt met ingang van den dag, waarop hun 
ontslag ingaat, een wachtgeld toegekend, voor
zoover zij daarop - indien zij Rijksambtenaren 
waren - volgens Ons beslui t van 3 Augustus 
1922, Staatsblad n°. 479, zooals dat thans is 
gewijzigd, aanspraak zouden hebben. 

2 . . Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld, vinden de bepalingen van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479, zooals 
dat thans is gewijzigd, met uitzondering van 
artikel 12, eerste lid, overeenkomstige toepas
sing, met dien verstande : 

a. dat de ter uitvoering van die bepalingen 
te nemen beslissingen worden genomen door 
den Raad van Arbeid te Middelburg ; 

b. dat de besluiten tot toekenning van wacht
gelden, bedoeld in dit lid , de goedkeuring be
hoeven van het bestuur der Rijksverzekerings
bank; 

c. dat alle verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepalin
gen jegens den "betrokken Minister" moeten in 
acht nemen, door hen jegens den Raad van Ar
beid te Middelburg moeten worden vervuld. 

Art . VIII. Alle bezittingen, vorderingen en 
lasten van den Raad van Arbeid te Goes gaan 
op 1 Mei 1936 over op den Raad van Arbeid te 
Middelburg. 

Art. IX. 1. De zaken, welke op 30 April 
1936, bij den Raad van Arbeid te Goes in behan
deling, doch nog niet afgedaan zijn, worden 
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door den Voorzitter van dien R aad overge
bracht naar den R aad van Arbeid te Middelburg. 

2. Besli singen , alsmede handelingen van den 
R aad van Arbeid te Goes, met betrekking tot de 
uitvoering der verzekeringswetten, blijven bin
nen de daarbij gestelde grenzen van krach t. 

Art . X. De tot het archief van den Raad van 
Arbeid te Goes behoorende bescheiden worden 
overgenomen door den R aad van Arbeid te 
Middelburg. 
-- Art . XI. 1. De uitvoering van de begrooting 
van den Raad van Arbeid t e Goes voor het 
dienstjaar 1936 gaat op 1 Mei 1936 over op 
den R aad van Arbeid te Middelburg. 

2. De Raad van Arbeid te Goes draagt op 
30 April 1936 aan den R a_ad van Arbei_d te 
Middelburg over alle onder ZIJn berustrng z1Jnde 
gelden en waarden , vergezeld van de boeken 
en bescheiden, welke op zijn geldelijk beheer 
betrekking hebben. 

3. _ Voor de toepassing van de artikelen 60, 
61,- 63 en 64 der wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, n°. 598, met betrekking tot de verant
woording van de inkomsten en uitgaven van 
den Raad van Arbeid te Goes, het dienstjaar 
1936 betreffende, treden te rekenen van 1 Mei 
1936 de Raad van Arbeid te Middelburg, de 
Voorzitter en de leden van dien Raad in de 
plaats ; evenwel blijft de bij artikel 63 geregelde 
aansprakelijkheid voor onrechtmatig g~dane 
uitgaven betreffende het t1Jdvak 1 J anuari 1936 
tot en met 30 April 1936 rusten mede op hen, 
die vóór de afkondiging van dit besluit voor
zitter en leden van den Raad van Arbeid te Goes 
waren, met dien verstande, dat zij aansprake
lijk zijn jegens den Raad van Arbeid te Middel
burg. Evenzoo behouden zij het recht van be
roep, toegekend in artikel 64. 

Art . XII. Alle geschillen, welke terzake van 
de uitvoering van dit besluit mochten ontstaan, 
worden aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank voorgelegd . 

Art. XHI. De artikelen I tot en met III van 
dit besluit treden in werking met ingang van 
1 Mei 1936, de overige artikelen met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin dit besluit is ge
plaatst. 

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

's-Gravenhage, den 8sten April 1936. 
WILHELMINA. 

s. 849. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 21 April 1936) . 

9 April 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
,,Tariefbesluit V.O.V." zooals dat gewij
zigd werd bij Koninklijk beslu it van 8 
Januari 1935 (Staatsblad n°. 5). 

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

Sociale Zaken van 4 December 1935, n°. 2920, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de ar t ikelen 5, 10, 18, eerste en 
tweede lid, 20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, 
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tweede lid der Ouderdomswet 1919, en artikel 
XX van de wet van 19 Mei 1922 (Staatsblad 
no. 352); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
7 Januari 1936, n°. 48 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 April 1936, n°. 951, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan te wijzi
gen het "Tariefbesluit V.O.V." (Ons besluit van 
17 April 1923, Staatsblad n°. 146), laatstelijk 
gewij zigd bij Ons besluit van 8 Januari 1935 
(Staatsblad n°. 5) en t e bepalen als volgt: 

ARTIKEL I. 
In de artikelen 5, 6, 8 en 9 van Ons voren

bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. worden 
de woorden: ,,Onzen Minister "vervangen door 
de woorden: ,,het bestuur der Bank". 

ARTIKEL IL 
In de laatste zinsnede van artikel 10 van Ons 

vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. 
worden de woorden: ,,Onzen Minister " ver
vangen door de woorden : ,,het bestuur der 
Bank". 

AR1°IKEL III. 
De punt, geplaatst aan het slot van artikel 11 

van Ons vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit 
V.O.V., wordt vervangen door een komma en 
aan dat artikel worden toegevoegd de woorden: 
"waarin alle vorderingen op en schulden van 
den agent ter zake van de premie-inning wor
den geboekt en waarvan het model wordt vast 
gesteld door het bestuur der Bank.". 

ARTIKEL IV. 

De artikelen 12 en 13 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. vervallen. 

ARTIKEL V. 

Artikel 19 van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O.V. wordt als volgt gelezen : 
"Op door den R aad van Arbeid te bepalen 
tijdstippen vult de agent een verantwoordings
staat (afrekeningssta-at) in , welke hem door den 
Raad van Arbeid, na te zijn voorzien van aldaar 
bekende gegevens, wordt toegezonden. De wijze 
waarop uit deze staten de verantwoording van 
den Raad van Arbeid aan de Bank geschiedt 
en de modellen van de verantwoordingsstaten 
worden door het bestuur der Bank vastgesteld.' '. 

AR'l'IKEL Vl. 

Artikel 23 .van Ons vorenbedoeld gewijzigd 
Tariefbesluit V.O.V. wordt als volgt gewijzigd: 

In de eerste zinsnede vervallen de woorden : 
"in een nota, waarvan het model door Onzen 
Minister wordt vastgesteld.'' en wordt achter 
het woord : ,,gedaan'' een punt geplaatst. 

De tweede en derde zinsnede vervallen. 

ARTIKEL VIL 
Hoofdstuk IX (artt. 55-67) van Ons voren

bedoeld gewijzigd Tariefbesluit V.O.V. en de 
bijlagen waarnaar in de artikelen van dat hoofd
stuk verwezen wordt, vervallen en worden ver
vangen door een nieuw hoofdstuk en bijbehoo
rende nieuwe bijlagen, luidende als volgt : 
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,,HOOFDSTUK IX. 

Van de berekening der premie en der rente voor 
de ouderdomsverzekering, de verzekering van 
uitkeering bij overlijden en het beding van 

premierestitutie. 
Art. 55. 1. De in dit hoofdstuk voorkomende 

symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
vierde lid van dit artikel bij elk hunner is aan
gegeven. 

2. Het cijfer 1 links boven aan een symbool 
beduidt, dat dit op de renteverzekering betrek
king heeft, het cijfer 2, dat het de wederverze
kering der bruto-premie, het cijfer 3, dat het 
de verzekering van de vaste uitkeering bij over
lijden betreft. 

3. De aanduiding A, B, G, F of G, tusschen 
haken achter een symbool geplaatst, beteekent, 
dat de berekening van de waarde van dit sym
bool berust, onderscheidenlijk : 

A op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlagen I en II ; 

B op een der sterftetafels, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlagen III en IV ; 

G op de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage V ; 

F op een der sterftetafels, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlagen VII en VIII ; 

G op de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage IX. 

4. I. Algemeene symbolen. 
x1 is de leeftijd van een verzekerde bij afslui

ting der verzekering. 
x2 is de leeftijd van een verzekerde bij staking 

der premiebetaling. 
x3 is de leeftijd van een verzekerde bij herstel 

der verzekering. 
x is de leeftijd van een verzekerde op een nader 

te omschrijven tijdstip. 
1; is de leeftijd, waarop de rente ingaat. 
t.,2 = x,-x, 
t1,s = X3-X1 
t1 =X -X1 
n1 =1; -x1 
n2 =1;-x2 
n 3 =1; -x3 
n = 1; -x 
r1 is het bedrag der verzekerde jaarrente op 

den leeftijd x" 
r2 is het bedrag der premievrije jaarrente op 

den leeftijd x2• 

r is het bedrag der verzekerde jaarrente op 
-den leeftijd x. 

u1 is het bedrag der vaste uitkeering bij over
lijden, op den leeftijd x1• 

u2 is het bedrag der premievrije uitkeering 
·.bij overlijden, op den leeftijd x2• 

II. Bijzondere symbolen. 
a. Bruto-premiën, waarvan bij de berekening 

:gebruik wordt gemaakt. 1 

b. Netto-reserve per eenheid van verzekerde 
rente, onderscheidenlijk van verzekerde uit
_keering: 

voor verzekeringsvorm 1 l 
t,v"' 

2 ~ V:z: 
3' 

3 t, V:z: 

1 Zie tabel hiernaast, bovenaan. 

(A, Bof F) 

(Bof F) 

(G of G) 

• 
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., bi) 

1lll .,~--=- ~ " ~~ "<ll"O s - ~ .... 
~~d-~..9 ~ 0 l 'E s 
,-...0 <Il" 0 ~'3 s., ~"' - ~ -"~ -0 0 
·~;sCC"E ~ ::s P-<~ 

2. B ooo c.i,· ~ :5. Il ~ ~ÖdS ~ ~,..,~~ ~ " " " " 
..0 P... ~ ~ ~ 

4) • CD~ ~ ...... Q) ..Cl 0 
S bOo 0 ~ - s f Q~ ~ bO 0 

~-.... ;.&=~;.§ - ~ -0 0 

~~Jà.c~C\1 :5. :-1 2. 
-~..o ~ §15 
~] .,=i'ä ... ... ... 

'° '° '° " .... .,~ 
" " .q ..0 ;Er .si P... ~ ~ 

c. Nog niet geamortiseerde eerste onkosten 
per eenheid van verzekerde rente 

tia:z: (A, B of F) 

d. r1 {(l + ~). :. Vx - i.ax} + Ui -l/x = 
= tiW:z: 

r, {(l + ~). t,v:z: + ;.vx- t,a:z:}+ 
+ u1 .; V:z: = f Wx 

1 1 

~ is gelijk aan 0,03, indien de grootheid f V x 

berust op een der grondslagen A of B, 
1 

~ is gelijk aan 0,02, indien de grootheid f V :z: 
berust op den grondslag F. 

1 

e. Bruto-koopsom voor een premievrije ren
teverzekering, ingaande op leeftijd 1; en voort
komende uit een geëindigde verzekering, per 
eenheid van premievrije rente : 

waarbij 
nl ä'x = 1,04. nl äx + 0,02. Jnä:z: (F) 

]nä:z: is de waarde eener onmiddellijk ingaande, 
m weektermijnen betaalbare, tijdelijke lijfrente, 
groot 1 per jaar, gedurende n jaar en 
"J äx is de waarde van een n jaar uitgestelde, in 
weektermijnen betaalbare lijfrente, groot 1 per 
jaar. 

f. Bruto-koopsom voor een premievrije 
renteverzekering, ingaande op leeftijd 1;, als 
hulpgrootheid bij wijziging eener verzekering 

nl ä",,= 1,02. Jäx + 0,01. lnäx (F) 
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g. Koopsom voor een tijdelijke verzekering 
van uitkeering bij overlijden t en bedrage van 
de eenheid, eindigende op den leeftijd !; : J,,A.,. 

5. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 
tarief ~- : de verz?kering van een rente, in

gaande b1J het bereiken van een vooruit vast 
t e stellen leef tijd, tusschen 55 en 65 jaar, de 
beide genoemde leeftijden inbe$repen, benevens 
de verzekering van een uitkeermg bij overlijden 
ten bedrage van f 100 of zooveel minder als 
reeds krachtens de Ouderdomswet 1919 verze
kerd was ; 

tarief b : de verzekerin~ van een rente en van 
een uit keering bij overlijden, als bij t arief a 
omschreven, met het beding van een uitkeering 
bij overlij den vóór het bereiken van den leef
t ijd, waarop de r~nte zou ingaan, ten bedrage 
van alle betaalde Jaarpremiën op één jaarpremie 
na. Onder jaarpremie wordt hierbij verstaan 
r X P 'x• 

Art. 56. Leeftijden kleiner dan !;-5 jaren 
word?n naar boven afgerond in maanden ; 
leeftIJden grooter dan !;-5 jaren worden naar 
boven afgerond in weken. 

Voor zoover grootheden alleen voor leeftijden, 
bestaande uit een geheel aantal volle jaren, ge
geven zijn en bepalin~ van die gr ootheden voor 
tusschengelegen leeftijden noodig is, geschiedt 
deze door rechtlijnige interpolatie. 

Een geïnterpoleerd getal moet evenveel deci
malen bevat ten als dat van de beide getallen, 
waartusschen wordt geïnterpoleerd, dat het 
kleinste aantal decimalen bevat . 

Interpolatie gaat steeds vooraf aan de ver 
menigvuldiging met coëfficiënten. 

Bij de bepalfug van een verschuldigde premie 
wordt deze in centen naar boven afgerond. Bij 
d~. bepali~g van rentebedragen en uitkeeringen 
b1J overliJden worden deze in centen afgerond 
tot het naastbijliggend geheele aantal cen ten. 

Art. 57. De premie voor een verzekering, 
als bedoeld in art. 3, l e lid, sub a, van dit be
sluit (renteverzekering), bedraagt per week 
per 1 gulden verzekerde weekrente 1P'.,(52) (F ). 
De waarde van deze grootheid voor verschil
lende waarden van x is aangegeven in bijlage 
X van dit besluit . 

De premie voor een verzekering, als bedoeld 
in ar t . 3, l e lid, sub a, van dit besluit, vermeer 
derd met die voor een verzekering, als bedoeld 
in ar t . 3, l e lid , sub c, van dit besluit (rente
verzekerin$ met tijdelijke wederverzekering van 
premiën bij overlijden), bedraagt per week 1 
gulden verzekerde weekrente P '.,(52) (F). De 
waarde van deze groot heid voor ver schillende 
waarden van x is aangegeven in bijlage XI van 
dit besluit. 

De premie voor een verzekering, als bedoeld in 
ar t . 3, l e lid, sub b, van dit besluit (levenslange 
verzekering van uitkeering bij overlijden), be
draagt per week per 100 gulden uitkeering 

100 P' 
52

,
18 

X 8 x(52) (G). De waarde van deze 

grootheid voor verschillende waarden van x is 
aangegeven in bijlage XII van dit besluit. 
· Premiën voor leeftijden, hooger dan die, welke 
in de genoemde bij lagen voorkomen, worden 
op verzoek van den Raad van Arbeid door het 
bestuur der Bank aan den R aad opgegeven . 

Art. 58. Wordt, overeenkomstig het in artikel 
15 bepaálde, de premie per maand, kwartaal, 
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halfjaar of jaar bij vooruitbetaling voldaan , dan 
wordt de maand-, kwartaal-, halfjaar- of jaar
prenne ge~onden door de weekpremie t e ver
memgvuldigen met onderscheidenlijk 4.35, 
13.04, 26.09 en 52.18. 
.. Bij premiebetaling in grootere termijnen dan 
een week worden de navolgende disconto 's toe
gestaan: 

bij betal~ng van maandpremie 9 % ; 
b1~ beta11;Dg van kwartaalpremie 12 % ; 
b1J betaling van halfjaarpremie 13 % ; 
bij betaling van jaarpremie 14 %-
Ingeval van overlijden vóór het eind van een 

tijdvak, waarover premie werd betaald, wordt 
de premie over het aantal volle weken na het 
ove~lijd~n gerestitueerd. . Het bedrag dezer 
rest1tut1e wordt berekend m evenredigheid tot 
de betaalde t ermijnpremie. 

A rt. 59. De premiebetaling kan bij den aan
v:ang der verzekering en de verdere premiebeta
lmg kan te allen tijde worden afgekocht door 
betaling van een groot bedrag, groot 0,87 X 
X 52?18 X P. lnáx waar bij P voorst elt de 
premie per week, welke voor de verzekering 
verschuldigd is of zou zijn en x de leeftijd op 
het tijdstip, waarop de premiebetaling voor het 
eerst achterwege blijft . De grootheid Jnáx be
rust op den grondslag F . 

Art. 59a. De afkoopsom van alle verzekerin
gen wordt verhoogd met :cente à 4 % 's jaars 
over den tijd, liggende tusschen het tijdst ip 
waarop de premiebetaling voor het eerst achter
wege blijft, en het tijdstip van betaling der af
koop om. Indien de betaling tien weken na het 
eerstgenoemde tijdstip nog niet heeft plaats 
gehad , wordt de afkoopsom opnieuw berekend 
v~or een later tijdstip. Tot aan dit latere tijd 
stip behoort dan premie te worden betaald. 

De rechten, voortvloeiende uit een verzeke
r~g, waarvan de premiebetaling is afgekocht, 
ZIJn dezelfde als die, voortvloeiende uit een 
overigens aan de eerste gelijke verzekering 
waa~_op voortdurend weekpremie werd betaald'. 

BIJ afkoop der premiebetaling dient steeds 
mede te word~n afgekocht de premiebetaling 
op de yerzekermg voor de uitkeering bij over
liJden 1Dgevolge ar t . 12 der Ouderdomswet of 
- zoo deze verzekering deel uitmaakt van de 
verzekering gesloten krachtens art. 24 der 
Ouderdomswet - de premiebetaling op de ver
zekering krachtens art. 24. 

A rt. 59b. De premiebetaling kan op den in 
het vorige artikel aangegeven voet gedeeltelijk 
worden afgekocht, met dien verstande dat het 
buiten den afkoop blijvende deel de; premie 
tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
zekering van een rente van 3 gulden per week 
in~aande op den leeft ijd !;, ~esloten op het tijd: 
stip, waarop ook de werkelijke verzekering ge
sloten werd. 

Art. 60. De verzekerde, door of voor wicn de 
premiebetaling voor een of meer verzekeringen 
op grond van ar tikel 20 of ar t ikel 21 der Ouder 
domswet 1919 is geëindigd, ontleent aan die 
verzekeringen onder de hierna te noemen voor
waarden de daarbij aangegeven rechten. 

I. V erzeker·ing volgens tarief a : 
a. Indien_ de som der grootheden 11,2 W x, voor 

de _yer_zekermg~n, _waarvan het premiebetaling 
geliJkt1Jd1g geëmd1gd werd, minder bedraagt 
dan f 30.- woi:dt aan den verzekerde uitgekeerd 
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een bedrag, gelijk aan twee derden van de som 
der grootheden ti,2 W x2-

b. Indien de som der grootheden ti, 2 W x2 
voor de verzP.keringen, waarvan de premiebeta
ling gelijktijdig geëindigd werd, f 30,- of meer 
bedraagt , heeft de verzekerde uit elk dier ver
zekeringen recht op een premievrije rente bij 
het bereiken van den leeftijd, waarop het recht 
op rente bij ongewijzigde premiebetaling zou 
ingaan, ten bedrage van 

r 2 = ti, 2 W x2 : n2 là' x2 per jaar. 

II. Verzekering volgens tarief b : 
a. Indien de som der grootheden ti, 2c W x, 

voor de verzekeringen, waarvan de premiebeta
ling gelijktijdig geëindigd werd, minder bedraagt 
dan f 30,-, wordt aan den verzekerde uit
gekeerd een bedrag, gelijk aan twee derden van 
de som der grootheden ti,,c W x2• 

b. Indien de som der grootheden ti, ,c W x, voor 
de verzekeringen, waarvan de premiebetaling 
gelijktijdig geëindigd werd, f 30,- of meer 
bedraagt, heeft de verzekerde uit elk dier ver
zekeringen recht op : 

1°. een premievrije uitkeering bij overlijden 
vóór het bereiken van den leeftijd, waarop het 
recht op rente bij ongewijzigde premiebetaling 
zou ingaan, ten bedrage van 
U, = (t1 , 2 -1) P'x1 • r1 of, zoo dit kleiner 
mocht zijn, van U'2 = t1 , 2CWx,: 1,1 . 1n,Ax2 ; 

2°. een premievrije rente bij het bereiken 
van den leeftijd, waarop het recht op rente bij 
ongewijzigde premiebetaling zou ingaan, ten 
drage van 

r.= { t,,,c w x, - 1,1 (ti,2 - 1) 
P'x1. r1 . j,,.A x,}: n,!ä'x2 

Negatieve waarden van r 2 worden door 0 
vervangen. 

Art. 61. De in artikel 22 der Ouderdomswet 
1919 bedoelde inkoopsom bij herstel eener ver
zekering wordt voor verschillende gevallen 
hieronder aangegeven. 

1. Verzekering volgens tarief a. 
De inkoopsom bedraagt 

ti, 3 W x3 - Tz · ns lä' xs 

II. Verzekering volgens tarief b. 
De inkoopsom bedraagt 

t1 , 3CWx3 - 1,1. U,. ln3 Ax3 - r, . n3 fä 'x3 

Te rekenen van den dag, met ingang waarvan 
het herstel der verzekering plaat s had , is de 
premie verschuldigd , welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn, voor 
zoover betreft de renteverzekering op den grond
slag, onder F, voor zoover betreft de levenslange 
verzekering van uitkeering bij overlijden, op 
den grondslag, onder G in het derde lid van 
artikel 55 aangegeven. 

Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het 
bedrag dezer onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid tm W x, onderscheidenlijk 
, 1,,c W "" negat ief was , wordt herstel der verzeke
kering geweigerd. 

Art. 62. Bij verlaging van het verzekerd ren
te bedrag r 2 tot het bedrag r gelden de volgende 
regelen. 
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I . Verzekering volgens tarief a . 
a . Indien de · grootheid ti W x negat ief is, 

bedraagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente en voor een 
uitkeering bij overlijden groot u1 , op het tijdstip 
van de verlaging gesloten, verschuldigd zou zijn. 

b. Indien de grootheid ti W x positief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije verzekering voor een ren tebedrag p en 
t egelijkertijd een nieuwe verzekering wordt ge
sloten voor een rentebedrag r - p en voor een 
uit keering bij overlij den groot u1. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = tiWx= nlä" x 

II. V erzeker·ing volgens tarief b. 
a. Indien de grootheid tiCWx negatief is, 

bedraagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
ver zekering van r gulden jaarrente met tijde
lijke wederverzekering van premiën bij overlij 
den en voor een uitkeering bij overlijden groot 
u1 , op het tijdstip van verlaging gesloten , ver 
schuldigd zou zijn. 

b. Indien de grootheid tiC W x positief is, 
geschiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije t ijdelijke verzekering voor een uitkeering 
bij overlij den ten bedrage van U en een premie
vrije verzekering voor een rentebedrag p en 
dat tegelijkertijd een nieuwe verzekering met 
tijdelijke wederverzekering van premiën bij 
overlijden wordt gesloten voor een ren tebedrag 
r - p en voor een uitkeering bij overlijden 
groot u1. 

De grootheid U wordt berekend volgens de 
formule 

U = t1 • P'x1 • r1 

De uitkeering van het bedrag U geschiedt 
bij overlijden vóór het bereiken van den leeftijd 
;. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = {iicWx- U . lnAx}: n lä" x 
Indien p negatief is, blijft de tijdelijke verze

kering voor een uitkeering van U achterwege. 
In dit geval wordt de waarde van U in de laatst
genoemde formule op O gesteld. 

A rt. 63. Behoudens het bepaalde in artikel 
71a , wordt omzetting eener verzekering in een 
verzekering met anderen leeftijd van ingang 
der rente of volgens ander t arief slechts toege
staan in een der drie na te noemen vormen : 

1. omzetting van een verzekering volgens 
tarief a in een verzekering volgens tarief a met 
hoogeren of lageren leef tijd· van ingang der 
rente ; 

2. omzetting van een verzekering ·volgens 
t arief b in een verzekering volgens tarief a ; 

3. omzetting van een verzekering volgens 
t ar ief b in een verzekering volgens tarief b met 
hoogeren of !ageren leeftijd van ingang der 
rente. 

De omzetting geschiedt aldus, dat de bestaan
de verzekering wordt vervangen door een pre
mievrije verzekering met rentebedrag p en dat 
t egelij kertijd een nieuwe verzekering wordt 
gesloten voor een rentebedrag r - p en voor 
een uitkeering bij overlijden groot u1. Indien 
p negatief is, komt de omzetting niet tot stand. 
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De berekening van de grootheid p geschiedt 
voor de verschillende vormen van omzetting 
volgens de hieronder vermelde formules, waar
in 

x voorstelt den leeftijd op het tijdstip der om
zetting; 
van ingang der rente 
volgens de bestaande 
verzekering ; 

" van ingang der rente 
volgens de gewijzigde 

r " het 
verzekering ; 

gewijzigd rentebedrag ; 
n'=F,'-x. 
Omzettingsvorm 1. De premievrije verzeke

ring ~eeft r echt op een rente, ingaande op den 
leeftiJd f,', groot 

P = tiWx: n'l ä"x 
Omzettingsvorm 2. De premievrije verzeke

ring geeft recht op een uitkeering bij overlijden 
vóór het bereiken van den leeftijd f,, groot 

U = (t1 - 1) P 'x1 • r1 

en op een rente, ingaande op den leeftijd f,', groot 
p = (t1CWx- U. lnAx): n' lä''x 

Omzettingsvorm 3. De premievrije verzekering 
geeft recht op een uitkeering bij overlijden vóór 
het bereiken van den leeftijd f,, groot 

U = t1 • P 'x1 • r1 

en op een rente, ingaande op den leeftijd f,' , groot 
p = (tiCWx- U. lnAx): n'l ä"x 

De premie, na de om.zetting verschuldigd voor 
de verzekering van een uitkeering bij overlijden 
groot U v bedraagt 1i1 • 3P' x(52) en is ver
schuldigd tot het bereiken van den leeftijd f,'. 

Art. 64. W ordt een reeds vroeger verlaagde 
of omgezette verzekering op den leeftijd x' op
nieuw verlaagd of omgezet onder wijzig_ing van 
den leeftijd van ingang der r ente van f,' in f," , 
dan wordt de premievrije rente p vervangen 
door de rente 

p . n'lä" x' : n"lä" x' 
waarbij n' = Ç' - x' en n" = Ç" - x' 

De J?remievr~je verzekering voor een uitkee
ring bij overlijden vóór het bereiken van den 
leeftijd f, blijft zoowel ten aanzien van het be
d!ag als van den duur der verzekering ongewij
zigd. 

1)e verzekering voor een rentebedrag groot 
r - p wordt volgens de voor een eerste ver
laging of omzetting gegeven regelen behandeld. 

Wordt de premiebetaling geëindigd van een 
verzekering, waarin t engevolge van een vroe
gere wijziging een premievrije rente p is begre
pen, dan wordt p vervangen door 

P • n2l ä" x2 : n2 là' x2• 

Art. 65. Wordt krachtens artikel 20, tweede 
lid , sub b, der Ouderdomswet 1919, in J'.laa ts 
van de rente een som ineens uitgekeer , dan 
wordt het bedrag van deze som. bepaald op 

52,18. r. äF, 
In deze uitdrukking stelt r voor het weke

lijksch bedrag der premievrije rente. De groot
heid äF, berust op den onder A in het derde 
lid van artikel 55 aangegeven groncLslag, in
dien de premievrije rente r uitsluitend op dezen 
grondslag is vastgest eld. In alle andere g">vallen 
geschiedt de berekening op den grondslag , waar-

1936 

op de grootheid n2 lä'x2 bij de vaststelling der 
premievrije rente r is gebaseerd. 

A,·t. 65a. Voor zoover de grondslagen der 
berekening van de verschillende in dit hoofd
stuk genoemde grootheden niet of niet ondub
belzinnig bij die grootheden zijn aangegeven, 
gelden de volgende regelen. 

De berekening der in de artikelen 60, 62 en 
63 optredende grootheden, voor welke in artikel 
55 de aanduiding (A, Bof F), onderscheidenlijk 
(C of G) is gegeven, geschiedt steeds op den 
grondslag, waarop de premie vóór de in eerst
genoemde artikelen aangegeven wijziging be
rustte. 

De berekening der bij de uitwerking van arti
kel 61 optredende grootheden, voor welke in 
artikel 55 de aanduiding (A, B of F), onder
scheidenlijk (C of G) is gegeven, geschiedt op 
den grondslag F, onderscheidenlijk G. 

De berekening der grootheden ln2Ax2, ln3A x~ 
en lnAx, resp. optredende in artikel 60, artikel 
61 en in de artikelen 62 en 63, geschiedt op den 
grondslag F. 

Art. 66. Alle in dit hoofdstuk voorkomende 
grootheden, welke op de grondslagen A, B of 
C berusten, worden berekend met een rente
voet van 4 % per jaar, de grootheden, berus
t ende op de grondslagen F of G, met een 
rentevoet van 33 / 4 % per jaar. 

Art. 67. Bedragen , berekend op grond van 
een der a rtikelen 59, 60, 61, 62, 63, 64 of 65, 
worden door den Raad van Arbeid niet vast,
gesteld dan na ontvangst van een desbetreffende 
opgave, welke het bestuur der Bank op verzoek 
van den Raad verstrekt ." 

ARTIKEL VIII. 
Hoofdstuk IXa (artt. 67a-67n) van ons 

vorenbedoeld gewijzigd Tariefbesluit V. 0. V. 
en de bijlagen, waarnaar in de artikelen van dat 
hoofdstuk verwezen wordt, vervallen en worden 
vervangen door twee nieuwe hoofdstukken, 
IXa en IXb, en bijbehoorende nieuwe bijlagen, 
luidende :1 

,,HOOFDSTUK IXa. 

Van de berekening der premie en der rente voo 
de verzekering van een overlevingsrente aan den 

echtgenoot. 

Art. 67a. 1. De in dit hoofdstuk voorkomen
de symbolen hebben de beteekenis, welke in het 
4e lid van dit artikel bij elk hunner is aange
geven, 

2. Onder grond lag D wordt verstaan de 
combinatie van de sterftetafel, aan dit besluit 
toegevoegd als bijlage VI voor den verzekerde 
en van de sterftetafel, aan dit besluit toege
voegd als bijlage IV voor den verzorgde. 

Onder grondslag E wordt verstaan de com
binatie van de sterftetafel , aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage V voor den verzekerde en 
van de sterftetafel, aan dit besluit t oegevoegd 
als bijlage IV voor den verzorgde. 

Onder grondslag H wordt verstaan de com
binatie van de sterftetafel, aan dit besluit toe
gevoegd als bijlage IX voor den verzekerde en 
van de sterftetafel, aan dit besluit t oegevoegd 
als bijlage VIII voor den verzorgde. 

3. I. Algemeene symbolen. 
x is de leeftijd van den verzekerde op een 

nader te omschrijven tijdstip. 
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y is de leeftijd van den verzorgde op een 
nader te omschrijven tijdstip. 

Toevoeging van het cijfer 1, 2 of 3 rechts on
der aan de letters x en y, wijst als tijdstip, waar
op de leeftijden betrekking hebben, aan: 

1. het tijdstip van aanvang der verzekering ; 
2. het tijdstip van staking der premiebeta

ling; 
3. het tijdstip van herstel der verzekering. 
E, is de leeftijd van den verzekerde, op welken 

de premiebetaling afloopt. 
De symbolen t1 , 2, ti,3 , t 1 , n,_, n, , n3 , n, ri, r2 

en r hebben de beteekenis, omschreven in artikel 
55 vierde lid. 

II. Bijzondere symbolen. 
a. Bruto-jaarpremie, betaalbaar in wekelijk

sche termijnen bij vooruitbetaling voor een 
overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

. PJG7> (D, E of H) 

b. Bruto-jaarpremie bij vooruitbetaling voor 
een overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

' p'(5Z) D E f H P xly = 0,86 X x\y ( , o ) 

c. Netto-reserve voor de verzekering van 
een overlevingsrente groot 1 gulden per jaar 

ti Vx\y (D, E of H) 
d. Nog niet geamortiseerde eerste onkosten 

per eenheid van verzekerde overlevingsrente 
iiaxy (D, E of H) 

e. r1 {(l + [3). t1Vx\y-tiaxy} = tiWxly 
f3 is gelijk aan 0,03, indien de grootheid 

ti V xly beru_st op een der ~roi:i,dslagen D of E_ ; 
f3 is geliJk aan 0,02, mdien de grootheid 

ti V x \y berust op den grondslag H.. . . 
/ . Bruto-koopsom voor een prennevr1Je over

levingsrente voortkomende uit een geëindigde 
verzekering voor overlevingsrente : 

ä' x\y = 1,04. äx\y + 0,02 . äxy (H) 
waarbij 

äx\11. is de waarde eener in weektermijnen 
betaalbare overlevingsrente, groot 1 per jaar en 

äxy is de waarde eener in weektermijnen be
taal1:iare verbindingsrente, groot 1 per jaar. 

g. Bruto-koopsom voor een premievrije over
levingsrente, als hulpgrootheid bij wijziging 
eener verzekering : 

ä"x\y = 1,02. äx\y + 0,01 äxy 
Art. 67b. Leeftijden x worden naar boven 

afgerond in maanden. De absolute waarde 
van een leeftijdsverschil x--y wordt, indien 
het verschil zelf positief is, naar boven en indien 
het negatief is, naar beneden afgerond in geheele 
jaren. 

Het tweede, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 56 is van toepassing. 

Art. 67c. De premie voor een verzekering van 
overlevingsrente bedraagt per week per 1 gulden 

'(52) verzekerde weekrente P x\y (H). De waarde 
van deze grootheid voor verschillende waarden 
van x en x--y is aangegeven in bijlage XIII 
van dit besluit. 

Premiën voor leeftijden of leeftijdsverschillen 
welke niet in de genoemde bijlagen voorkomen, 
worden op verzoek van den Raad van Arbeid 
door het bestuur der Bank aan den Raad op
gegeven. 
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Art. 67d. Indien door eindiging der premie
betaling of door verlaging van een verzekerd 
rentebedrag het bedrag van een ouderdoms
rente daalt beneden het bedrag der overlevings
rente, voor welke op grondslag D premie werd 
betaald, wordt de overlevingsrenteverzekering 
omgezet of geëindigd overeenkomstig de in dit 
besluit voor de omzetting resp. eindiging der 
overlevingsrenteverzekering gegeven voor
schriften. 

Art. 67e. Artikel 58 is van toepassing op de 
verzekering voor overlevingsrente. 

Art. 67{. Behoudens het bepaalde in het 
tweede Jid kan, nadat een verzekering ten min
ste drie jaren heeft bestaan, de verdere premie
betaling ten allen tijde worden afgekocht door 
betaling van een bedrag, groot 0,87 x 52,18 X 
X P . lnäxy, waarbij P voorstelt de premie per 
week, welli:e voor de verzekering verschuldigd 
is, en x en y de leeftijden op het tijdstip, waarop 
de premiebetaling voor het eerst achterwege 
blijft. De grootheid \näxy berust op den grond
slag H. 

De verdere premiebetaling voor een ver
zekering waarvan de premie ber.ust op den 
grondslag D, kan slechts worden afgekocht, 
indien op de gelijktijdig loopende verzekering 
voor ouderdomsrente geen premiën meer ver
schuldigd zijn. 

Het eerste lid van art. 59a is van toepassing. 
Art. 67g. De premiebetaling kan op den in 

het vorige artikel aangegeven voet gedeeltelijk 
worden afgekocht, met dien verstande, dat het 
buiten den afkoop blijvende deel der premie 
·tenminste gelijk is aan de premie voor de ver
zekering van een overlevingsrente van 3 gulden 
per week met premiebetaling tot den leeftijd 
E,, ~esloten op het tijdstip, waarop ook de wer
kelijke verzekering gesloten werd. 

Art. 67h. Aan verzekeringen voor overlevings
rente, voor welke de premiebetaling op grond 
van artikel 20 of artikel 21 der Ouderdomswet 
1919 is geëindigd, ontleent noch de verzekerde 
noch de verzorgde eenig recht op uitkeering; 
indien de som der grootheden ti, 2 W x2 ly2 voor 
de verzekeringen, waarvan de premielietaling 
gelijktijdig geëindigd werd, minder bedraagt 
dan f 30,-. Bedra.agt de genoemde som f 30,
of meer, dan heeft behoudens het bepaalde in 
artikel 48a na het overlijden van den verzekerde 
de verzorgde recht op een rente uit elk der 
verzekeringen ten bedrage van 

r2 = t1,2Wx2ly2: ä 'x2l11.2 per jaar 
Art. 67i. Een verzekering, voor welke de 

premiebetaling werd geëindigd, kan slechts 
worden hersteld, indien bij een door den Raad 
van Arbeid in te stellen geneeskundig onderzoek 
geen bezwaar tegen het herstel blijkt te bestaan. 

De kosten van het geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van dengene, die herstel 
der verzekering vraagt. 

De in artikel 22 der Ouderdomswet 1919 be
doelde inkoopsom bij herstel eener verzekering 
bedraagt · 

ti,aWxalYa - r, • ä 'xa\ys 
Te rekenen van den dag, met ingang waarvan 

het herstel der verzekering plaats had, is de 
premie verschuldigd, welke voor de oorspron
kelijke verzekering verschuldigd zou zijn op den 
grondslag, onder H in het 2e lid van artikel 67a 
aangegeven. 
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Indien op de inning van de inkoopsom on
kosten vallen, wordt de inkoopsom met het 
bedra~ deze onkosten verhoogd. 

Indien de grootheid ti,2Wx2ly2 negatief was, 
wordt herstel der verzekering geweigerd. 

Art. 67j. Bij verlaging van het verzekerd 
rentebedrag r1 tot het bedrag r gelden de vol
gende regelen. 

Indien de grootheid iiWxly negatief is, be
draagt de premie zooveel als voor een nieuwe 
verzekering van r gulden jaarrente, op het tijd
stip van de verlaging gesloten, verschuldigd 
zou zijn. 

Indien de grootheid t1 W xli{ positief is, ge
schiedt de verlaging aldus, dat de bestaande 
verzekering wordt vervangen door een premie
vrije verzekering voor een rentebedrag p en 
tegelijkertijd een nieuwe verzekering wordt 
gesloten voor een rentebedrag r - p. 

De grootheid p wordt berekend volgens de 
formule 

p = ,1Wxly: ä"xly 
Art. 67k. E en verzekering, waarop premie 

verschtµdigd is tot het bereiken van den leef
tijd !;, kan worden omgezet in een verzekering, 
waarop premie verschuldigd is tot het bereiken 
van den leeftijd!;', waarbij!;' gelijk aan, grooter 
of kleiner kan zijn dan !; en met handhaving 
van het rentebedrag r1 of met verlaging van 
dat bedrag tot een bedrag r. Wanneer de om
zetting volgens den na te noemen regel leidt 
tot een premie, die per eenheid van verzekerde 
rente lager is dan de premie voor de ongewij
zigde verzekering, wordt de omzetting slechts 
toegestaan, indien bij een door den Raad van 
Arbeid in te stellen geneeskundig onderzoek geen 
bezwaar tegen de omzetting blijkt te bestaan. 

De kosten van het geneeskundig onderzoek 
komen voor rekening van den verzekerde. 

De wijziging gaat in of den dag van de indie
ning der mededeeling o indien degene, die __ de 
premie verschuldigd is, een lateren dag aanwiJst, 
op dezen dag. 

De Raad van Arbeid bepaalt, welke premie 
voor de gewijzigde verzekering verschuldigd is. 

De Raad van Arbeid doet van zijn beslissing 
mededeeling aan dengene, die de premie ver
schuldigd is en, is deze niet de verzekerde, tevens 
aan den verzekerde. 

Mededeeling van den inhoud der beslissing 
geschiedt voorts maandelijks aan het bestuur 
der Bank op de bij artikel 9 voorgeschreven 
wijze. 

De omzetting geschiedt aldus, dat de bestaan
de verzekering vervangen wordt door een pre
mievrije verzelrnring ten bedrage van 

p = tiWxly: ä"xiy 
en een nieuwe verzekering wordt gesloten voor 
een rentebedrag groot r - p met premiebetaling 
tot den leef~ïd 1;'. 

Indien i1 W x y negatief is, wordt p = 0 gesteld. 
Art. 67l. ordt een reeds vroeger verlaagde 

of omgezette verzekering opnieuw verlaagd of 
omgezet, dan gelden de in de artikelen 67j en 
67k gegeven voorschriften voor dat deel der 
verzekering, waarover premie wordt betaald. 

Wordt de premiebetaling geëindigd van een 
verzekering, waarin tengevolge van een vroege
re wijziging een premievrije rente p is begrepen, 
dan wordt p vervangen door 

P • ä" x2IY2 : ä' x2ly2 
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De bepaling van artikel 48a is op een ver
laagde of omgezette verzekering van toepassing 
gedurende den tijd, dat zij op de ongewijzigde 
verzekering nog van toepassing zou zijn ge
weest. 

Art. 67m. Wordt krachtens artikel 20, tweede 
lid, sub b, der Ouderdomswet 1919, in plaats 
van de rente een som in eens uitgekeerd, dan 
wordt het bedrag van deze som bepaald op 

r 2 • äy 
In deze uitdrukking stelt y voor den in maan

den naar boven afgeronden leeftijd van den 
rentetrekker op het tijdstip van den afkoop. 
De grootheid äy berust op den grondslag, waar
op de grootheid ä' lx2 ly2 de bij vaststelling der 
premievrije rente r2 is gebaseerd. 

Art. 67n. Alle in dit hoofdstuk voorkomende 
grootheden, welke op de grondslagen D en E 
berusten, worden berekend met een rente
voet van 4 % per jaar, de grootheden, berus
tende op den grondslag H, met een rentevoet 
van 33/. % per jaar. . 

Art. 670. Bedragen, berekend op grond van 
een der artikelen 67/, 67h, 67i, 67i, 67k of 671, 
worden door den Raad van Arbeid niet vast 
gesteld dan na ontvangst van een desbetreffende 
opgave, welke het bestuur der Bank op verzoek 
van den Raad van Arbeid verstrekt. 

Art. 67p. Voor zoover de grondslagen der 
berekening van de verschillende in dit hoofd
stuk genoemde grootheden niet of niet ondub
belzinnig bij die grootheden zijn aangegeven, 
gelden de volgende regelen. 

De berekening der in de artikelen 67h, 67i 
en 67k optredende ~rootheden, voor welk in 
artikel 67a de aandUiding (D, E of H) is gege
ven, geschiedt steeds op den grondslag, waarop 
de premie vóór de in eerstgenoemde artikelen 
aangegeven wijziging berustte. 

De berekening der bij de uitwerking van arti
kel 67i optredende grootheden, voor welke in 
artikel 67a de aanduiding (D, E of H) is gege
ven, geschiedt. op den grondslag H. 

HOOFDSTUK IXb. 
Van de heffing der extra-premie voor de verzeke
ring van een overlevingsrente aan den echtgenoot. 

Art. 67q. Boven de volgens het voorafgaande 
hoofdstuk te heffen premiën voor de verzekering 
van een overlevingsrente aan den echtgenoot 
zijn in nader te noemen gevallen, onderschei
denlijk onder nader aangegeven omstandig
heden, extra premiën verschuldigd. 

Art. 67r. De in het voorafgaande artikel 
bedoelde gevallen, onderscheidenlijk omstan
digheden, zijn : 

I. het verblijven van den verzekerde in 
Nederlandsch Oost- of West-Indië; 

II. het door den verzekerde, anders dan als 
pleizierreiziger, regel.m.atig ondernemen vat of 
deelnemen aan vliegtochten; 

III. het direct onderworpen zijn van den 
verzekerde aan oorlogsrisico, hetzij als actief 
dienend militair, dan wel in eenige andere 
functie. 
. Art. 67s. Voor het geval, bedoeld in artikel 
67r sub I, wordt de extra-premie per week en 
per één gulden verzekerde jaarrente gevonden 
door de premie, in de laatste tabel van bijlage 
XIII vermeld voor de leeftijden van verzekerde 
en verzorgde bij toet.reding tot de verzekering, 
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onderscheidenlijk bij vertrek naar ederlandsch 
Oost- of West-Indië in geval dit vertrek na de 
toetreding tot de verzekering plaats vindt, af 
te trekken van de premie, die onder overigens 
gelijke omstandigheden zou worden verkregen, 
indien de leeftijd van den verzekerde met acht 
jaar, de leeftijd van den verzorgde met één jaar 
werd verhoogd. 

Voor het geval, bedoeld in artikel 67r sub II, 
bedraagt de extra -premie de helft van de ver. 
zekerde jaarrente per jaar, bij vooruitbetaling 
per jaar te voldoen. 

Voor het geval, bedoeld in artikel 67r sub III, 
bedraa~t de extra-premie éénmaal de verze. 
kerde Jaarrente per jaar, bij vooruitbetaling 
per jaar te voldoen. 

De extra-premie is verschuldigd zoolang ver
zekerde en verzorgde beiden leven, de premie
betaling niet op grond van artikel 20 of 21 der 
Ouderdomswet 1919 beëindigd is en de in artikel 
67r genoemde omstandigheid, welke tot het 
heffen van extra -premie aanleiding gaf, voort. 
duurt. In het geval, genoemd in artikel 67r 
sub I, is de extra-:premie bovendien verschul
digd gedurende één Jaar nadat de daar bedoelde 
omstandigheid heeft opgehouden te bestaan. 

BIJLAGE I. 

Leef. 
Sterftekans. 

tijd. 

0 0.0188 
l 0.0144 
2 0.0109 
3 0 .0082 
4 0 .0062 
5 0.004? 
6 0.0036 
7 0.0028 
8 0 .0023 
9 0.0020 

10 0.0019 
Il 0.0019 
12 0.0020 
13 0.0022 
14 0.0025 
15 0.0027 
16 0 .0029 
17 0.0032 
18 0 .0034 
10 0.0034 
20 0.0035 
21 0.0037 
22 0.0037 
23 0.0037 
24 0.0036 
25 0.0034 
26 0.0033 
27 0.0031 
28 0.0030 
29 0.0030 
30 0.0030 
31 0.0031 
32 0.0032 
33 0.0032 

MANNEN. 
5de a.mbtenarent&.fel. 

Il Leef-
tijd . 

Sterftekans. 

34 0.0034 
35 0.0035 
36 0.0037 
37 0.0038 
38 0.0040 
39 0.0042 
40 0.0045 
41 0 .0049 
42 0.0053 
43 0.0057 
44 0.0061 
45 0.0066 
46 0.0071 
47 0.0077 
48 0.0084 
49 0.0092 
50 0.0100 
51 0.0110 
52 0.0119 
53 0.0128 
54 0.0138 
05 0 .0 149 
56 0.0160 
57 0.0172 
58 0.0184 
59 0.0199 
60 0.0216 
61 0.0235 
62 0.0258 
63 0.0282 
64 0.0308 
65 0.0336 
66 0.0364 
67 0.0398 

IILeef-tijd. 
Sterftekans. 

68 0.0437 
69 0.0483 
70 0.0533 
71 0.0589 
72 0.0649 
73 0.0716 
74 0.0788 
75 0.0862 
76 0.0940 
77 0.1020 
78 0.1095 
79 0.1167 
80 0. 124 
81 0.133 
82 0.143 
83 0. 154 
84 0.167 
85 0.181 
86 0.194 
87 0.210 
88 0.225 
89 0.237 
90 0.254 
91 0.277 
92 ,0.297 
93 0.318 
94 0.346 
95 0.374 
96 0.409 
07 0.449 
98 0.409 
09 0.565 

100 1.-
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Restitutie van extra-premie wordt niet ver
leend op grond van eindiging der in ar tikel 67r 
genoemde omstandigheid, welke tot het heffen 
van die premie aanleiding gaf, ingetreden vóór 
het verstrijken van den termijn, waarover zij is 
geheven.'' 

ARTIKEL IX. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien , waarop het in het 
Staatsblad werd geplaatst met uitzondering van 
de artikelen VII en VIII welke in werking tre
den op den eersten dag van de tweede maand 
volgende op de maand, waarin het besluit in 
het Staatsblad werd geplaatst. 

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

's-Gravenhage, d~n 9den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 28 April 1936). 

BIJ LAGE II. 

VR OUWEN. 
4de weduwente.fel; 

Leef- I Leef- Sterftekans. Il Leef- Bterf tekaru Sterftekans. 
tijd. tijd. t ijd. 

0 0.0188 34 0.0052 68 0.0404 
l 0.0144 35 0.0053 .69 0.0434 
2 0.0109 36 0.0054 70 0.0468 
3 0.0082 37 0.0056 71 0.0511 
4 0.0062 38 0.0058 72 0.0560 
5 0.0047 39 0.0059 73 0.0614 
6 0.0036 40 0.0061 74 0.0673 
7 0.0028 41 0.0064 75 · 0.0729 
8 0.0023 42 0.0066 76 0.0785 
9 0.0020 43 0.0069 77 0.0848 

10 0.0019 44 0.0072 78 0.0023 
Il 0.0019 45 0.0075 79 0.1006 
12 0.0020 46 0.0078 . 80 0.1113 
13 0.0022 47 0.0083 81 0.122 
14 0.0025 48 0.0088 82 0.133 
15 0.0027 49 0.0092 83 0 .144 
16 0.0029 50 0.0097 84 0 .1 55 
17 0.0032 51 0.0102 85 0.167 
18 0.0034 52 0.0108 86 0.1 79 
19 0.0034 53 0.0114 87 0.191 
20 0.0034 64 0.0121 88 0.204 
21 0.0035 55 0.0129 89 0.218 
22 0.0036 56 0.0137 90 0.234 
23 0.0036 57 0.0145 91 0.253 
24 0.0037 58 0.0157 92 0.275 
25 0.0038 59 0.0171 93 0 .297 
26 0.0039 60 0.0189 94 0.318 
27 0.0041 61 0.0206 95 0.342 
28 0.0042 62 0.0227 96 0.372 
29 0.0044 63 0.0253 .97 0.412 
30 0.0045 64 0.0282 98 0.472 
31 0.0047 65 0.0315 99 0.586 
32 0.0048 66 0.0345 100 1.-
33 0.0050 67 0.0375 

Behoort. bij KonlnklUk beslllit. van g Aprtl 1936 (Slaaublad n•. 849). 

MU bekend, 
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IJLAGE III. 1 BIJLAGE V. 

MANNEN. MANNEN. 
lo V. 0. V. Tafel. Storltotafol dor gohoolo bevolking 1900-1909. 

~f-
Storftokans. 11 1-I- Storftokans. 11-1- Srerftokans. 

1-f-
Storltokans: 11 1-I- Storftokans. 111-f-kl. tijd. tijd. t ijd . • tijd . tijd . 

Storftokans. 

p 0.0111" 34 0.0021 68 0.0375 0 0. 14046 34 0.00518 68 0.04791 
1 0.0085 35 0.0022 69 0.0408 1 0.03555 35 0.00537 69 0.05251 
e 0 .0064 36 0.0022 70 0.0447 2 0.01665 36 0.00569 70 0.05743 

~ 0.0048 37 0.0023 71 0.0502 3 0.00916 37 0.00584 71 .0.06211 
0.0037 38 0.0023 72 0.0565 4 0.00654 38 0.00611 72 0.06795 

5 0 .0028 39 0.0025 73 0.0634 5 0.00496 39 0 .00645 73 0.07497 

~ 
0 .0021 40 0.0026 74 0.0704 6 0.00396 40 0.00679 74 0.08181 
0.0017 41 0.0027 75 0.0781 7 0.00329 41 0.00710 75 0 .08921 
0.0014 42 0.0030 76 0.0845 8 0 .00280 42 0.00742 76 0 .09754 
0.0012 43 0.0033 77 0.0922 9 0.00247 43 0.00783 77 0 .1061 

0 0.00!1 44 0.0036 78 0.1001 10 0.00226 44 0.00844 78 0.!145 
1 0.00!1 45 0.0039 70 0.1082 Il 0.00208 45 0.00898 79 0.1254 
2 0.001 2 46 0.0042 80 0. 1170 12 0.00201 46 0.00940 80 0.1370 
3 0.0013 47 0.0047 81 0. 1261 13 0.00207 47 0.00094 81 0.1481 
4 0.0014 48 0.0052 82 0.1384 14 0.00228 48 0.01061 82 0.1598 
5 0.0016 49 0.0057 83 0.1523 15 0.00260 49 0 .01118 83 0.1735 
6 0.0017 50 0.0063 84 0.1658 16 0.00301 50 0 .01177 84 0.1883 
7 0.0010 51 0.0071 85 0.1794 17 0 .00352 51 0.01246 85 0.204 
8 0.0020 52 0.0079 86 0 .1 985 18 0.00416 52 0.01329 86 0.217 
9 0.0021 53 0.0088 87 0.210 1 19 0.00475 53 0.01438 87 0.229 
0 0.0021 54 0.0096 88 0.2212 20 0.00507 54 0.01561 88 0.244 
1 0.0021 56 0.0103 80 0.2392 21 0.00514 55 0.01686 89 0.260 
2 0.0021 56 0.0113 00 0.2461 22 0.00511 56 0.01807 90 0.29 
3 0.0020 57 0.0125 91 0.2529 23 0.00508 57 0.01944 91 0.35 
4 0.0020 58 0.0139 92 0.2754 24 0.00502 58 0.02090 92 0.41 
5 0.0019 59 0.0151 93 0.3!18 25 0.00492 59 0.02247 93 0.47 
6 0.0019 60 0.0167 94 0.3657 26 0.00481 60 0.02429 94 0.53 
7 0.0020 61 0.0187 05 0.4197 27 0.00476 61 0.02593 95 0.6 
8 0.0020 62 0.0208 06 0.4603 28 0.00476 62 0.02826 96 0.7 
9 0.0020 63 0.0232 97 0.5480 29 0.00479 63 0.03120 07 0.8 
0 0.0020 64 0.0255 98 0.6200 30 0.00475 64 0.03395 98 0.9 
1 0.0020 65 0.0278 99 0.7420 31 0.00466 65 0.03720 99 1.-
2 0.0021 66 0.0301 100 1.- 32 0.00472 66 0.04073 
3 0.0021 67 0.0339 33 0.00495 67 0.04405 

"°°rt bij Koninklijk besluit ,•an 9 April 1036 (Slaat.Uad n•, 849). Be.boort bij Konlnk.UJk besluit van 9 April 1936 (Staaublad n•. 849). 

?,lij bekend, Mij bekend, 

D• Jlinilta ton &ciau ZIU.·en.1 
n, MinWtr ran Social, Zatnt_ 
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HJLAGE IV. BIJLAGE VI. 

VROUWEN. MANNEN. 
lo V. 0. V . Tafel. Storftotafel der gohoole bevolking 1910-1920. 

.eel-
11 ~ • !- 1 11~•!- Sterftekans. 

~.r . 
SU>rftokans. 

11 ~ --1 
Storf tokans. 11 1-f- Storltokans. Storftokans. Storltokans. 

ijd . tijd . tijd. tijd. tijd. 

0 0.01 22 34 0.0025 68 0.0345 0 0.10184 34 0.00498 68 0.04575 
1 0.0093 35 0.0027 69 0.0371 l 0.02843 35 0.00505 69 0 .04987 
2 0.0071 36 0.0027 70 0.0401 2 0.0!152 36 0.00500 70 0.05442 

3 0.0053 37 0.0029 71 0.0465 3 0.00724 37 0.00505 71 0.05928 
4 0.0040 38 0.0030 72 0.0524 4 0.00515 38 0 .00524 72 0.06537 

5 0 .0030 39 0.003 1 73 0.0581 5 0.00414 39 0.00553 73 0.07216 

6 0.0023 40 0.0032 74 0.0648 6 0.00338 40 0.00574 74 0.07879 
7 0.0018 41 0.0034 75 0.0721 7 0.00275 41 0.00587 75 0.08621 

8 0.0015 42 0.0036 76 0.0788 8 0.00237 42 0.00611 76 0.09335 

9 0.0013 43 0.0038 77 0.0856 9 0.0021] 43 0.00656 77 0.1024 
10 0.0012 44 0.0039 78 0.0929 10 1 0.00200 44 0.00711 78 0.!113 

Il 0.0013 45 0.0043 79 0.0996 ll 0.00192 46 0 .00746 79 0 .1224 
12 0.0013 46 0.0047 80 0.1073 12 0.00185 46 0.00774 80 0.1 330 

13 0.0014 47 0.0049 81 O.ll 74 13 0.00191 47 0.00831 81 0.1431 
14 0.0016 48 0.0053 82 0.1327 14 0.00218 48 0.00887 82 0.1548 

15 0.0018 49 0.0058 83 0.1422 15 0.00262 49 0.00945 83 0.1692 

16 0.0019 50 0.0061 84 0.1520 16 0.00302 50 0.01009 84 0.1835 
17 0.0021 51 0.0070 85 0.1658 17 0.00348 51 0.01091 85 0.1902 

18 0.0022 52 0.0077 86 0.1780 18 0.00408 52 O.Oll96 86 0.2191 
19 0.0023 53 0.0079 87 0.1887 19 0.00460 53 0.01309 87 0.2336 
20 0.0023 54 0.0086 88 0.2006 20 0.00466 54 0.01414 88 0.251 
21 0.0023 55 0.0092 89 0.2152 21 0 .00467 55 0.01512 89 0 .274 

22 0.0023 56 0.0099 90 0.2204 22 0.00469 56 0.01617 90 0.290 
23 0.0022 57 o.ouo 91 0.2292 23 0.00462 57 0.01774 91 0.32 
24 0.0022 58 0.0120 92 0.2448 24 0.00476 58 0.01948 92 0.36 
25 0.0021 59 0.0135 93 0.2813 25 0.00470 59 0.02081 93" 0.41 
26 0.0021 60 0.0150 94 0.3276 26 0.00466 60 0.02266 94 0.48 
27 0.0022 61 0.0166 95 0.3748 27 0.00467 61 0.02443 05 0.56 
28 0 .0022 62 0.0185 96 0.4036 28 0.00468 62 0.02667 96 0.65 
29 0.0021 63 0.0201 97 0.4795 29 0.00465 63 0 .02955 97 0.8 
30 0.0022 64 0.0222 98 0.5511 30 0.00463 64 0.03198 98 0.9 
31 0.0023 65 0 .0250 99 0.6678 31 0.00458 65 0.03447 99 1.-
32 0.0024 66 0.0279 100 1.- 32 0.00469 66 0.03713 
33 0.0024 67 0.0304 33 0.00480 67 0.04143 

ehoort. bij Koninklijk besluit. van 9 April 1930 (SIJJatlblad u•. 849). Behoort bö KonlntUUt besluit van 9 April 1938 (~ o•. 849). 
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BIJLTGE VII. 

Leef, 

1 
tijd. 

St.erfLokans. 

0 0.0083 
1 0.0064 
2 0,0048 
3 0.0036 
4 0.0028 
6 0.0021 
6 0.0010 
7 0.0013 
8 0.0011 
9 0.0009 

)0 0.0008 
Il 0.0008 
12 0.0009 
13 0.0010 
14 0.0011 
15 0.0012 
16 0.0013 
17 0.0014 
18 0.0015 
19 0,0016 
20 0.0016 
21 0.0016 
22 0.0016 
23 0.0015 
24 0.0015 
25 0.0014 
26 0.0014 
27 0.0015 
28 0.0016 
29 0.0014 
30 0.0014 
31 0.0016 
32 0.0015 . 
33 0.001 6 
34 0, 0015 

MANNEN. 
2de V. 0. V. Tafel. 

11 ~- 1 Sterft.eka.ns. 

35 0.0016 
36 0.0017 
37 0.0018 
38 0.0018 
39 0,0018 
40 0.0019 
41 0.0020 
42 0.0022 
43 0.0024 
44 0.0026 
45 0.0029 
46 0.0032 
47 0.0034 
48 0.0030 
40 0.0044 
50 0,0049 
61 0.0056 
52 0.0062 
53 0.0068 
64 0.0075 
55 0.0081 
50 0.0092 
57 0.0103 
58 0.0113 
59 0.0124 
00 0.0138 
61 0.0154 
02 0.0172 
63 0.0192 
64 0.0215 
65 0.0238 
66 0.0259 
67 0.0291 
68 0.0320 
60 0.0348 

'I Looi-
1 tijd. 

Sterftekans. 

70 0 .0388 
71 0.0441 
72 0,0493 
73 0.0544 
74 0.0607 
75 0.0080 
76 0.0753 
77 0.0822 
78 0.088•1 
70 0.095.1 
80 0. 1043 
81 0.1133 
82 0.1 232 
83 0 .1370 
84 0.1514 
86 0.1 610 
86 0.1778 
87 0.1942 
88 0.2029 
89 0.2118 
90 0.2200 
91 0.2275 
92 0.2350 
03 0.2400 
04 0.2475 
95 0.2575 
96 0.2075 
97 0,2775 
08 0.2875 
99 0.3000 

100 0.3125 
101 0.3260 
102 0.3400 
103 0.3550 

Dchoort. bij Koninklijk besJuit. van O April 1936 (Staatlbh:ul n•. 849). 

MU bekend, 

D• M;nuur i.-an Sociale Zaken, 
ll. SLINO ENBE JI.O. 

BIJLAGE VIII. 

VROUWE N. 
2do V. 0. V. Tafel. 

Leef
tijd. 1 Soorfookana. Il ::-:- 1 Soorlookan.e. 

0 0.0083 35 0.0019 
1 0.0063 36 0.0020 
2 0.0048 37 0.0021 
3 , 0.0036 38 0.0022 
4 0.0027 39 0.0023 
ó 0 .0020 40 0.0023 
0 0.0016 41 0.0026 
7 0.0012 42 0.0027 
s 0.0010 43 0.0028 
0 0.0000 44 0.0029 

10 0 .0008 45 0.0031, 
Il 0.0009 46 0.0031 
12 0 .0009 47 0.0032 
13 0.0010 48 0.0033 
H 0 .0011 49 0.0035 
15 0.0012 50 0.0038 
16 0.0013 51 0.0043 
17 0.0014 52 0.0047 
18 0.0015 53 0.0051 
10 0 .0016 64 0.0056 
20 0.0016 56 0.0059 
2 1 0.0016 56 0.0065 
22 0.0016 57 0.0071 
23 0.0015 58 0.0077 
24 0.0015 59 0.0086 
25 0.0014 60 0.0095 
20 0.0014 61 0.0105 
27 0.0015 62 O.OJ19 
28 0.0016 63 0.0131 
29 0.0015 64 0.0146 
30 0.0016 65 ~ 162 
31 0.0016 66 179 
32 0.0017 67 0.0200 
33 0.0018 68 0.0221 
34 0.0018 69 0.0240 

Il ::-:: 1 Soorfookana. 

70 0.0270 
71 0.0325 
72 0.0375 
73 0.0450 
74 0.0600 
75 0.0575 
76 0.0650 
77 0,0725 
78 0.0800 
79 0 .0882 
80 0.0059 
81 0.1 047 
82 0.1142 
83 0.1259 
84 0.1385 
86 0.1482 
86 ' 0.1619 
87 0.1765 
88 0.1877 
89 0 .1970 
90 0.2075 
91 0.2150 
92 0:2250 
93 0.2325 
94 0.2425 
95 0.2500 
96 0.2575 
97 0.2650 
98 0.2750 
99 0.2850 

100 0.2976 
101 0.3125 
102 0.3275 
103 0.3450 

. 

BIJLAGE IX. 

MANNEN. 
Sterftetafel dor geheele bevolking 10)~1920 (gecorrigeerd) *). 

Leel-1 tijd. 
Sterftekans. 1

1

1 M>ef-1 Soorfookana. Il u,edf-1 Soorlookans. l1Jd, t lJ . 

0 0.10184 34 0.00498 68 0.04570 
1 0.02843 35 0.00505 69 0.04089 
2 0.011 52 36 0.00500 70 0.05441 
3 0.00724 37 0.00505 71 0 .05929 
4 0.00515 38 0.00524 72 . 0.06537 
5 0,00414 30 0.00553 73 0.07216 
6 0.00338 40 0.00574 74 0.07880 
7 0.00275 41 0.00587 76 0.08618 
8 0.00237 42 0.00611 76 0.09335 
9 0.00211 43 0.00656 77 0.1024 

10 0.00200 44 0.00711 78 0.1113 
IJ 0.00100 45 0.00746 79 0.1 224 
12 0.00185 40 0.00774 80 0.1330 
13 0.00101 47 0.00831 81 0.1431 
14 0.00218 48 0.00887 82 0.1548 
15 0.00262 40 0.00945 83 0.1692 
16 0.00302 60 0.01009 84 0.1835 
17 0.00348 61 0.01091 85 0.1993 
18 0.00408 52 0.01196 86 0.2192 
10 0.00460 53 0,01309 87 0.2334 
20 0.00466 ~4 0,01414 88 0.251 
21 0.00467 56 0.01512 89 0.274 
22 0.00400 66 0.016 17 00 0.200 
23 0.00462 67 0.01774 91 0.32 
24 - 0:00416 58 0.01948 92 0.30 
26 0.00470 59 0.02081 93 0.41 
26 0.00466 60 0.02266 94 0.48 
27 0.00467 61 0.02443 96 0.56 
28 0.00458 62 0.02667 96 0.65 
29 0.00465 03 0.02055 97 0.8 
30 0.00463 64 0.03199 98 0.0 
31 0.004.58 65 0.03442 99 1.0 
32 0.00409 66 0.03761 100 -
33 0.00480 67 0.04187 

. 
• ) l n deze tafel zün verwerkt. de correct.let, g:epublloeerd In de Statist.lek van Xt'<lerbnd, 

VolkstcUini SI ~mber 1930, deel Vl. 

:Behoort bij Konlnk.lijk bealult, van 9 Aprll 1938 (Staat,llla4 n~. 849). Behoort bij KoninkUJ k bcalult. van O Aprll 1936 (Slaat1blad n• . 84 9). 

MU bekend, Mij bekend, 

D, Minilkr i,an Sotiau Zaten. De Minüter i,an Sociale Zaken, 
1L 8LI1'0111'B•ao. • • BLI1'0ESDERO. 



BIJ LAGE X. 
Tar ief voor een ouderdomsrente. ( Mannen). 

Leeftijd bU Weekpremte 1n guldens voor 11,- rente per week, lnpande op den leeftijd : 
Ingang der 
verzekeri ng. 55 , 66 67 

1 
.. 

1 
09 60 01 62 6S 

1 
64 

0 0.103 0.097 0.000 o.os, 0.079 0.078 0.068 0.()G,& 0.059 0.055 
1 0.108 0.101 O.CKl<l 0.088 0.082 0.076 0.071 0.006 0.061 o.os; 
2 0.112 0.105 0.098 0.091 0.085 0.079 0.073 ·0.068 0.06S 0.050 
8 0.116 0.109 8:!8~ 0.094 0.088 0.082 0.076 0.071 0.065 0.061 

• 0.121 0.113 0.098 0.091 0.085 0.070 0.073 0.068 0.063 

' 0.126 0.118 0.110 0.102 0.095 0.088 0.082 0.076 0.070 0.065 
6 0.131 0.122 0 .114 0.106 0.098 0.091 0.085 0.079 tl.073 0.067 
7 0.136 0.127. 0.118 0.110 0.102 0.005 0.088 0.081 0.075 0.070 
8 0.141 0.132 0.123 0.115 0.106 0.009 0.091 0.085 0.078 0.072 
9 0.147 0.137 0.128 0.119 0.111 0.103 0.005 0.088 0.081 0.075 

10 0.154 0.143 0.ISS 0.124 0.115 0.107 0.099 0.091 0.084 0.078 
11 0.160 0.149 0.189 0.129 0.120 0.111 0.103 0.005 0.087 0.080 
12 0.167 0.155 0.145 0.134 0.125 0.116 0.107 0.009 0.001 0.084 
13 0.174 0.182 O.Uil 0.140 O.lSO 0.120 0.111 0.103 0.094 0.087 ,. 0.182 0.160 0.157 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.098 0.090 
15 0.1 90 0.177 0.164 0.152 0.141 0.131 0 .121 0.111 0.102 O.Ollt 
10 0.109 0.185 0.171 0.159 0.147 0.186 0.126 0.116 0.107 0.098 
17 0.209 0.193 0.170 O.lM 0.153 0.142 0.181 0.121 0.111 0.102 
18 0.218 0.202 0.187 0.178 0.160 0.148 0.188 0.126 0.116 0.106 
19 0.2211 0.212 0.106 0.181 0.167 0.154 0.142 0.181 0.121 0.111 
20 0.240 0.222 0.205 0.190 0.175 0.161 0.149 0.187 0.126 0.115 
21 0.252 0.238 0.215 0.109 0.183 0.169 0.155 0.148 0.181 0.120 
22 0.285 0.2t5 0.226 0.208 0.192 0.176 0.162 0.149 0.187 0.125 
28 0 279 0.257 0.237 0.218 0.201 0.185 0.170 0.156 0.143 0.131 

•• 0.294 0.271 0.249 0.2211 0.211 0.194 0.178 0.163 0.149 0.136 
25 0.310 0.285 0.262 0.241 0.221 0.203 0.186 0 .170 0.156 0.148 
20 0.827 0.300 0.276 0.253 0.282 0.218 O.UJ5 0.170 0.163 0.149 
27 0.345 0.317 0.291 0.267 0.2-H 0.224 0.205 0.187 0.171 0.156 
28 0.365 0.885 O.S07 0.281 0.257 0.285 0.215 0.196 0.179 0.163 
29 0.387 0.354 0.824 0.297 0.271 0.248 0.226 0.206 0.188 0 .171 
80 0.4..10 0.875 0.348 0.813 0.286 0.261 0.288 0.217 0.198 0.180 
Sl 0.486 0.898 0.868 O.SSl 0.802 0.276 0.251 0.228 0.208 0.189 
S2 0.4.64 0.4.23 0.386 0.851 0.320 0.201 0.265 0.241 0.219 0.198 
S8 0.495 0.450 0.410 0.378 0.339 0.308 0.280 0.254 0.280 0.209 •• 0.529 0.480 0.486 0.896 0.359 0.826 0.296 0.268 0.248 0.220 .. 0.567 0.5là 0.465 0.421 0.382 0.846 0.313 0.284 0.257 0.232 .. 0.609 0.550 0.497 0.449 0.407 0.868 0.388 0.301 0.272 0.245 
S7 0.656 o:so1 0.582 0.480 0.484 0.892 0.354.. O.S19 0.288 0.259 
38 0.708 0.636 0.572 0.615 0.464 0.418 0.376 O.SS9 0.805 0.275 
89 0.768 0.087 0.616 0.55S 0.497 0.447 0.402 0.361 O.S24 0.291 
•o 0.835 0.745 0.665 0.595 0.684 0.418 0.429 0.386 O.S45 ·0.810 ., 0.013 0.811 0.721 0.64S 0.575 0.5H 0.460 0.412 0.889 o.sso •• 1.003 0.886 0.785 0.698 0.621 0.554 0.494 0.441 0.30.f. 0.352 
•s 1.109 0.074 0.850 0.760 0.674 0.599 0.53S 0.474 0.422 0.876 •• 1.285 1.077 O.ll44 0.881 0 .734 0.649 0.576 0.511 0.454 0.404 .. 1.386 1.109 1.048 0.918 0.802 0.707 0.625 0.553 0.489 0.434 
46 1.571 l.3f6 1.162 1.010 0.882 0.774 0.680 0.600 0.529 0.468 ., 1.804 1.526 1.S05 1.125 0.976 0.851 0.1,5 0.653 0.575 0.506 
f8 2.105 1,753 uso 1.264 1.087 0.041 0.819 0.715 0.626 0.5'19 
f9 2.ó07 2.0'5 1.701 l.f34 1.222 1.049 0.907 0.787 0.686 0.509 
50 3.071 2.437 1.985 1.648 1.387 1.179 1.011 0.871 0.755 0.656 
61 2.986 2.885 1.923 1.594 1.839 1.136 0.972 0.836 0.7-22 
62 2.890 2.208 1.861 1,53g 1.290 1.093 o.ga3 0.600 
5S 2.811 2.219 1.798 1.485 l.242 1.049 0.808 .. 2.722 2.145 1.735 1.429 1.193 1.005 
65 2.633 2,071 1.671 1.373 1.1,13 ,. 2.548 1.905 1.606 1.317 
57 2.451 1.919 1.5'2 
58 2.359 1.843 
69 2.267 
00 

Behoort bU Koninklijk beilult. van 9 Aprll 1936 (Staaublad n•. 840). 

MU bekend, 
D• M inilttr rart Sonal• Zo.bn, 

M. 81. JN O B N D ■ &Q, 
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0.051 
0.053 
0.0H 
0.056 
0.058 
0.060 
0.062 
0.064 
0.066 
0.009 
0.071 
0.074-
0.077 
0.080 
0.083 
0.066 
0.000 
0.098 
0.097 
0.101 
0.105 
0.110 
0.11~ 
o.n9 
0.125 
0.180 
0.136 
0.142 
0.H0 
0.156 
0.163 
0.171 
0.180 
0.189 
0.199 
0.209 
0.221 
0.288 
0.247 
0.261 
0 .277 
0.295 
0.31' 
0.335 
0.359 
0.386 
o .n 3 
0.446 
0.482 
0.524 
0.571 
0 .626 
0 .690 
0.765 
0 .854 
O.OGl 
I.094 
1.261 
1.477 
1.766 
2.175 

Tar ief voor een ouderdomsrente. (Vrouwen ). 

LeeJtlJd bU Weelrpremle In ifllld6115 voor f 1,- rente per week, Laau.P<le op den leertijd : 
lna:ang der 
ven ekering. 55 66 

1 
57 

1 
.. 

1 59 00 61 62 6S 1 .. 05 

0 0.110 0.103 0.097 0.091 0.085 0.01g 0.074 0.069 0.065 0.060 0.056 
1 0. 114 0.107 0.100 0.094 0.088 0.082 0.077 0.072 0.067 0.062 0.058 
2 0.119 0. 111 0.104 0.008 0.091 0.085 0.080 0.01, 0.069 0.064 0.000 
3 0.123 0.116 0.109 0.102 0.005 0.089 0.083 0.077 0.072 0.067 0.062 

• 0.128 0.120 0.118 0.105 0.099 0.092 0.086 0.080 0.074 0.069 0.064 
5 0.13S 0.125 0.117 0.110 0.102 0.095 0.089 0.083 0.077 0.071 0.066 
0 0.1 39 0.130 0.122 0.11' 0. 106 0.099 0.092 0.086 0.080 0.074 0.069 
7 0.14" 0. 185 0.127 0.110 0.111 0. 103 0.096 0.089 0.083 (l.077 0.071 
8 0. l óO 0.141 0.1S2 0.123 0.115 0.107 0.100 0.098 0.086 0.080 0.074 

• 0.15i 0.147 0.187 0.128 0.120 0.1 12 0.104 0.096 0.089 0 .083 0.076 
10 0.163 0.153 0.143 0.133 0.124 0.116 0.108 0.100 0.093 0.086 0.01g 
11 0.170 0.160 0.149 0.130 0.129 0.121 0.1 12 0.104 0.096 0.089 0.082 
12 0.178 0.160 0.156 0.145 0.135 0.120 0.11 7 0.108 0.100 0.093 0.085 
IS 0.186 0.173 0.162 0.151 0.140 0.131 0. 121 0.113 0. 104 0.000 0.089 

" 0.191 0.181 0.169 0.157 0. 140 0.136 0:126 0.117 0 .109 0.100 0.092 
15 0.20S 0.189 0.176 0.164 0.152 0.142 0.132 0. 122 0.113 0.10.f, 0.096 
16 0.212 0.198 0 .184 0.171 0. 150 0. 148 0.137 0.127 0.11 8 0. 100 0.100 
17 0.222 0.207 0.1 92 0.179 0. 166 0. 154 0.143 0.132 0.122 0.113 0.104 
18 0.233 0.216 0.201 0.187 0.178 0.161 0.149 0.138 0.128 0.118 0 .108 
19 0.244 0.227 0.211 0.196 0.18 1 0.168 0.155 O. I H 0.133 0.123 0. 118 
20 0.256 0.238 0.221 0.205 0. 190 0.170 0.162 0.150 0.139 0. 128 0.118 
2L 0.209 0.250 0.281 0.214 0 .190 0.184 0.170 0. 157 O. U 5 0.133 0. 123 
22 0.283 0.262 0.243 0.225 0.005 0.192 0.178 0.164 0.151 0.139 0.128 
23 0.298 0.276 0.255 0.236 0.218 0.201 0.186 0.171 0. 158 0.145 0.138 
24 0.3 14 0.290 0.268 0.248 0.2'29 0.211 0.195 0.170 0.165 0.151 0.1S9 
25 0.331 0.305 0.282 0.260 0.240 0.221 0.204 0.188 0.172 0.158 0. 145 
20 0.34!l 0.322 0.207 0.274 0.252 0.232 0.214 0. 197 0.181 0.100 0.152 
27 0,86g 0.340 0.813 0.288 0.260 0.244 0.225 0.206 0.180 0.173 0.159 
28 0.890 o.ssg 0.831 0.304 0.280 0.257 0.230 0.217 O,JgS 0.182 0.166 
20 0.414 O.S80 0.840 0.321 0.205 0.271 0.248 0.228 0.208 0.191 0.174 
so 0.439 0.403 0.870 0.33U 0.311 0.285 0.261 0.280 0.219 0.200 0.183 
SI 0.467 0.4.28 0.892 0.350 0.320 0.801 0.276 0.252 0.230 0.210 0.192 
82 0.407 0.454 0.4 18 0.380 0.348 0.318 0.291 0.2"6 0.2.&2 0.221 0.201 
83 0.530 OA84 0.442 0. 404 0.369 0.337 0.307 0.280 0.256 0.233 0.212 
8< 0.567 0.516 0.471 0.420 0.391 0.857 0.325 0.290 0.270 0.245 0.228 •• 0.607 0.552 0.502 0.'157 0.4 16 0.3i9 0.345 0.314 0.285 0.259 0.235 
S8 0.652 0.592 0..537 0.488 0.443 0.408 0.366 0.332 0.302 0.274 0.248 
87 0.703 0.035 0.575 0.521 0.473 0. 429 0.389 0.353 0.320 0.289 0.262 
88 0.750 0.68, 0 .618 0.558 0.505 0.457 0.414 0.375 0.339 0.307 0.277 
89 0.823 0.730 0.066 0.600 0.541 0.489 0.442 0.31X> 0.360 0.325 0.294 
40 0.896 0 .802 0.710 0.646 0.582 0.624 0.472 0.426 0.884 0.346 O.S11 

" 0.979 0.873 0.780 0.698 O.G27 0.563 0.606 0.455 0.410 0.368 0.381 .. 1.076 0.054 0.849 0.757 0.677 0.607 0.544 0.488 0.438 0.803 O.S58 ,s 1.100 1.o.a9 Q.928 0.824 0.734 0.055 0.586 0.524 OAOO 0.420 0.376 .. 1.324 1.159 1.020 0.902 0.800 0.711 0.633 0.565 0.604 0.450 0.402 
<5 1.486 1.290 1.128 0.991 0.874 0;77-' 0.687 0.61 1 o.r.,3 0.484 0.4 :H 
46 1.085 1.448 1.256 , 1.096 0.961 0.8-17 0.748 0.662 0.687 0.522 0.463 ., 1.934 1.042 t.409 1.220 1.008 0.931 0.818 0.721 0.637 0.564 0.500 
48 2.255 1.885 1.598 1.370 1.183 1.029 0.899 0.789 0.694' 0.612 0.540 
40 2.68.a 2.198 1.835 1.558 1.329 1.146 0.9\15 0.868 0.750 0.666 0.586 
50 3.287 2.617 2.140 1.783 1.507 1.287 1.108 0.000 0.835 0.729 0.638 ., S.205 2.548 2.080 1.731 1.460 1.244 1.060 0.024 0.802 0.699 
62 3.121 2,478 2.020 1.677 1.4 12 1.20 1 1.030 0.888 0.769 ,s 3.035 2.4.06 1.957 1.622 1.363 1.157 0.900 0.851 ., 2.947, 2.832 1.804 1.567 1.314 1.11 2 0.9f9 .. 2.858 2.257 1.829 1.510 1.263 1.067 .. 2.767 2.181 1.704. 1.453 1.212 
57 2.674 2.10-l 1.697 1.30, 
58 2.580 2.025 1.630 
59 2.485 1,g45_ 
60 2.388 

Behoort. bij KonlnklUk bellu.lt van O .6.prtl 1988 (&aaûblaá o•, 84.9). 

11U bekend, 
D• Mirtûur van Soriau Zabn , 

K. ltl!f Q IJi B IRQ. 

BIJLAGE XI. 

Tarief voo·r een ouderdomsrente (met wederverzekering van premiën). (Mannen). 

Leeftijd bU Weckpremic in a:u)dena voor f 1,- rente per week, lna;aande op den leeftijd: 
ingang der 

verzekering. 1 55 06 
1 

67 58 1 59 60 61 1 62 
1 

6S 
1 

64 65 

0 0.108 0.101 0.095 0.089 0.083 0.077 0.072 0 .068 0.06S 0.059 0 .055 
1 0.112 0.105 0.098 0.092 0.086 0.080 0.075 0.070 0.065 0.061 0.057 
2 0.116 0.109 0.102 0.095 0.089 0.083 0.078 0.072 0.067 0.063 o.o" 
8 0.121 0.118 0.106 0 .009 0.098 0.086 0.081 0.075 0.070 0.065 0.060 

• 0.126 0.118 0.110 0.108 0.000 0.000 0.084 0.078 0.072 0.067 0.063 

• 0.131 0.122 0. 115 0.107 0.100 0.093 0.087 0.081 0.075 0 .070 0 .065 
6 0.136 0.127 0.119 0.111 0.104 0.097 0.000 o.os, 0.078 0.072 0.067 
7 0.141 0.182 0.124 0.116 0.108 0.101 0.094 0.087 0.081 0.075 0.070 
8 0.147 0.138 0.129 0.120 0.112 0.105 0.007 0.000 0.084 0 .078 0.072 
9 0.153 0.148 0.184 0.125 0.117 0.109 0.101 o.oo, 0.087 0.081 0.075 

10 0.160 0.149 0.1S9 0.1SO 0 .1 21 O. ll3 0.105 0.098 0.000 0.084 0.078 
11 0 .167 0.156 0.1'6 0.135 0.126 0.118 0.109 0.101 0.094 0.087 0.080 
12 0.174 0.162 0.151 0.1'1 0.131 0.122 0.114 0.106 0.098 0.000 0.084' 
13 0 .181 0.169 0 .158 0 .147 0.187 0.127 0. 119 0.110 0.102 0.094 0,087 ,. 0,189 0.177 0 .165 0.16S 0.143 0.133 0,123 0.115 0. 106 0.098 0.090 
15 0.198 0.184 0.172 0.160 0.149 0.1$8 0.128 0.119 0.110 0 .102 0 .094 
16 0.207 0 .193 0.179 0 .167 0.155 0. 144 0.134 0, 124 0 .115 0.106 0 .098 
17 0.217 0.202 0.187 0 .174- 0 .162 O.lóO 0 .139 0.129 0 .120 0.111 0.102 
18 0.227 0.211 0.196 0.182 0.169 0.157 0.145 0.135 0.125 0.115 0.106 
10 0.288 0.221 0.205 0.190 0.177 0.164 0.152 0.140 Q.180 0.120 0.111 
20 0 .250 0.232 0.21 5 O.lQQ 0.185 0.171 0.158 0.146 0 .135 0.125 0.116 
21 0 .262 o.~43 0.225 0 .209 0.193 0.179 0 .165 0.153 0 .141 0, 180 0.120 
22 0.275 0.265 0.280 0.219 0.202 0.187 0.178 0.160 0.148 0.186 0.126 
28 0.290 0.268 0,248 0.229 0.212 0.196 0.181 0.167 0.154 0.142 0.131 .. O.S05 0.282 0.261 0 .241 0.222 0.205 0.190 0.175 0.161 0.148 0.137 
25 0.321 0.297 0.27' 0 .253 0.284. 0.215 0.199 0.188 0.169 0.165 0.14-3 
26 0.839 0.818 0.289 0.266 0 .245 0.226 0.208 0.192 0 .177 0.162 0.149 
27 0.858 0.330 o.so, 0.280 0.208 0.288 0.219 0.201 '0.185 0.170 0.156 
28 0.879 0.849 0.821 o.m 0.272 0.250 0.280 0.211 0.,194 0.178 0.103 
29 0.401 0.369 O.S3G O.Sl 2 0.286 0.263 0.2,2 0.222 0.204 0.187 0.171 
so 0.426 0.890 0.858 O.S291 o.s02 0.277 0.254 0.283 0.21' 0.196 0.180 
81 0.452 0.41' 0.380 0.8<8 0.319 0.293 0.268 0.246 0.225 0.206 0.189 
82 0.481 0.440 Q.408 O.SGG 0.838 0.809 0.283 0.259 0.287 0.217 0.198 
8S 0.51S o.468 o.,zs 0.891 0.808 0.327 0.299 0.278 0.260 0.228 0.208 
84 0.548 0.499 0.455 0.415 0.879 0.846 0.316 0.289 0:264 0.240 0.210 
S5 0.586 0.583 0.485 0.02 0.403 O.S67 0.335 0.805 0 .278 0.254 0.281 
86 0.629 0.571 0.518 0.471 0 ., 20 O.S00 0.355 0.323 0 .294. 0.268 0.244 
87 0.677 0.612 0.555 0.508 0.457 0.415 0.877 o.s,s 0 .812 0.283 0.258 
38 0 .731 0.659 0.595 0 .639 0.488 0.442 0.401 0.86' 0.881 O.S00 0.273 
89 0.791 0.711 0 .641 0.578 0.523 0.478 0.428 0.888 0.351 0.819 0.280 
,o 0.860 0 .770 0.692 0.622 0 .561 0.506 o., 57 0.4.18 0.37' 0.388 0.306 

" 0.930 0.837 0.740 0.672 0.804 0.548 o ., oo 0.442 0.399 0.860 0.825 .. 1.031 0.91' 0.814 0.727 0.651 0.585 0.525 0.478 0 .'26 0.384 0.846 
48 1.188 1.003 0.889 0.791 0.700 O.IIBl 0.566 0.508 0.4.56 0.4.10 0.360 .. 1.265 1.108 0'.976 0.868 0.767 0 .888 0.610 0.546 0 .490 0 .4S9 0.805 

" 1.417 1.231 1.077 0 .947 o.m 0.748 0.661 0.590 0.527 0 .472 0., 23 
f 6 1.804 1.879 1,197 1.04.6 0.919 0 .811 0.719 0.6S9 0 .56g 0.50l' 0.454 ., 1.838 1.561 1.341 1.163 1.015 0 .890 0.785 0.694 0.616 0.548 0.488 
f 8 2.189 1.789 1.518 1,803 1.128 0 .98S 0.861 0.758 0.670 0.594 0.527 
f 9 2.541 2.082 1.789 1.474.. 1.264 1.092 0.951 0.882 0.782 0.6<6 0.571 
60 8.104 2.47S 2.024 1.690 1.480 1.224 1.057 0.919 0.808 0.705 0.621 
61 3.021 2.404. 1.966 1.639 1.885 1.18' 1.021 0 .887 0.774 0.678 
62 2.9S7 2.885 1.907 1.587 1.340 1.14' 0 .985 0.85'- 0.745 
63 2.858 2.265 1.847 1.536 1.295 1,104, 0.950 0.822 .. 2.767 2.19' 1.787 1.48' 1.260 1.064 0.914 

•• 2.681 2.128 1.727 1.482 1.204 1.024 .. 2.594 2.051 1.680 1.380 1.159 
67 2.506 1.979 1.606 1.S!Ei 
58 2.'18 UK>7 1.5f6 

•• 2.880 1.886 
60 Z.U2 

Behoort bU XOl1lnlllUI< bella!I - 9 .l.prll 1980 (8'4""61"4 n•. 849~ 
. lQI -. 

D• Mffl41ur nua Bodal• •Ûffl• 
K. ILI SO BIBIJL CI, 



Tarief voor een ouderdomsren te (met wederverzekerlng van premlën). (Vrouwen). 

LeelWd bij Weekpremlo In guldellJ ,·oor f 1,- rente per week, lngao.nde OJ) den leeftijd: 
ingang der 

! 1 1 1 1 00 1 61 
1 

62 
1 

03 
1 

64 1 65 vene kering. ö& 56 57 58 50 

0 0.114 0.108 0.101 0.005 0.080 o.oss 0,078 0.073 0.068 0.064 0.060 
1 0.110 0.112 0.105 0 .008 0.092 0.080 0.0S1 0.070 0.071 0.066 0.002 
2 0.123 0.116 0.109 0.102 0.000 0.000 0.084 0.078 0.07S 0.068 0.061 
3 0.128 0.121 0.113 0.100 0.090 0.093 0.087 0.081 0.076 0.071 0.066 
4 0.1 33 0.12ó 0.118 0.110 0.103 0.007 0.090 0.084 0.070 0.073 0.068 
6 0.138 0.180 0.122 0.115 0.107 0. 100 0.094 0.087 0.032 0.076 0.071 
0 0.144 0.135 0.127 0.110 0.112 0.104 0.007 0.091 0.085 0.070 0.073 
7 0.150 0.141 0.182 0.124 0. 11 0 0. 108 0. 101 0.004 0.088 0.082 0.076 
8 0.156 0.140 0.137 0.120 0.121 0. 113 0.105 0.098 0.001 0.085 0.079 
0 0.183 0.153 0.148 0.134 0.125 0. 117 0. 109 0.102 0.095 0.088 0.082 

10 0.170 0.159 0.149 0.139 0.180 0.122 0.114 0.10& 0.008 0.001 0.085 
11 0.177 0.1 00 0. 155 0.145 0.130 0.127 0.118 0. 11 0 0.102 0.005 0.088 
12 0. 185 0.173 0.102 0.151 O.H l 0.132 0.123 0. 115 0. 107 0.009 O.w.! 
18 0.193 0.180 0.169 0.157 0.147 0. 137 0.128 0.110 0.111 0.103 0.005 

" 0.201 0.188 0. 176 0. 164 0.153 0. 14:S 0.133 0. 124 0.115 0.107 0.0911 
15 0.211 0.197 0.184 0.171 0.160 0.140 0.139 0.129 0. 120 0.111 0.103 
16 0.2!?0 0.206 0. 192 0.179 0.167 0. 155 0.145 0.134 0.125 0.116 0.107 
17 0.231 0 .215 0.201 0.187 0,174 0.162 0.151 0.140 0.130 0.121 0.112 
18 0.24 2 0.225 0.210 0.105 0 .1 82 0.100 0. 157 0. 140 O. IS5 0.126 0. 116 
19 0.253 0.236 0.220 0.20-' 0.100 0.1 77 0. 164 0. 152 0. 141 0.131 0.121 
20 0.266 0.247 0.230 0.21' 0.1~ 0.185 0.171 0. 159 O.H 7 0.1S6 0.126 
21 0.270 0.250 0.241 0.224 0.208 0.1Q3 0.170 0. 166 0.154 0. 1'1 2 0.132 
22 0.293 0.272 0.253 0.235 0.218 0.202 0.187 0.173 0.160 0.148 0. 187 .. 0.300 0.280 0.266 0.246 0.228 0. 212 0. 196 0.181 0.168 0.165 0.143 
24 0.325 0.301 0.279 0.250 0.240 0.222 0.205 0. 190 0.175 0.162 0.149 
25 0.342 0.317 0.294 0.272 0.252 0.233 0.215 0.199 0.184 0. 169 0.156 
20 0.361 0.334 0.300 0.280 0.264 0.244 0.220 0.208 0.192 0.177 0.163 
27 0.882 O.SáS 0.326 0.301 0.278 0.257 0.237 0.218 0.201 0.185 0.171 
28 0.404 0.373 0.344 0.317 0.203 0.270 0.240 0.229 0.211 0.194 0.170 
20 0.428 0.394 0.363 0.335 0.308 0.284 0.262 0.24.1 0.222 0.204 0.187 
80 0.454 0.41 7 0.384 0.354 0.325 0.209 0.276 0.253 0.233 0.214 0.196 
3 1 0.482 0.443 0.407 0.374 0.344 0.316 0.200 0.267 0.245 0.225 0.206 
32 0.513 0.470 0.432 0.396 0.3M 0.334 0.306 0.281 0 .258 0.236 0.217 
33 0.547 0.500 0.458 0.420 0.885 0.353 0.324 0.297 0.272 0.249 0.228 
34 0.584 0.533 0.488 0.446 0.408 0.374 0.342 0.313 0.287 0.262 0.240 
85 0.625 0.570 0.520 0 .475 0.434 0.397 0.362 0.331 0 .303 0.277 0.253 
86 0.071 0.610 0.555 0.606 0.462 0.4.21 0.385 0.351 0.320 0.292 0.267 ., 0.722 0 .655 0.595 0.641 0.492 0.448 0.408 0.372 0.339 0.309 0.281 
38 0.779 0.705 0.638 0.579 0.526 0.478 0.4 3á 0.395 0.360 0.327 0.298 
30 0.844 0.760 0.087 0.621 0.563 0.510 0.463 0.421 0.382 0.347 0.315 ,o 0.018 0.824 0.7U 0.660 0.604 0.546 0.495 O.f 49 0.407 0.360 0.334 .. 1.002 0.895 0.803 0.722 0.650 0.586 0.530 0.479 0.433 0.302 0.355 
42 J.100 0.978 0.873 0.782 0.702 0.631 0.569 0.513 0.463 0 .f l 8 0.378 
13 l.214 1.073 0.953 0.850 0.760 0.081 0.612 0.550 0.496 O.f47 0.403 .. 1.840 1.184 1.046 0.928 0.826 0.788 0.660 0.592 0.532 0.478 0.430 
45 1.512 1.317 1.105 1,018 0.002 0.802 0.715 0.639 0.578 0.513 0.461 , o 1.71 2 1.470 1.283 1.124 0.990 0.876 0.778 0.692 0.618 o.~3 0 .495 

" 1.061 1.670 1.488 1.249 1.093 0.061 0.849 0.753 0.669 0.596 0.532 
48 2.283 1.914 1.628 1.400 1.215 1.061 0.932 0.822 0.728 0.646 0.675 •• 2.712 2.227 1.865 U i84 l.S61 1.179 1.020 0.002 0.795 0.702 0.622 
60 S.318 2.646 2.170 1.815 1.640 1.321 1.143 0.996 0.872 0.767 0.676 
61 8.233 2,678 2.118 1.764 1.495 1.281 1.106 0.068 0.841 0.739 
52 3.151 2.510 2.054 1.713 1.450 1.240 1.070 0.029 0.811 
;3 3.067 2.440 1.994 1.661 1.403 1.109 1.032 0.895 .. 2.981 2.369 1.933 1.008 1.3$6 1.157 0.995 
66 2.804 2.296 I.871 1.554 1.300 1.114, .. 2.805 2.222 1.800 1.500 1.261 
57 2.715 2.149 1.746 1.445 
58 2.624 2.073 1.681 •• 2.582 1.007 
60 2.480 

Behoort bij Koninklijk besluit. vnn 9 Aprll 1036 (Staat1blad n•. 849). 

Mij bekend, 

D• M i11Wr rm, Sociale ZaJ:m , 
». S LI NGEN BE R O. 

BIJLAGE XII. 

Tarief voor een uitkeering bij overlijden. 

Leeftijd bij 
In d 

Weekt>rcmlc In guldens voor t 100.- uitkeerlog. 
De premiebetaling geachlcdt tot aan het bereiken van den leeft Ud : gang er 

verzekering. 55 
1 

60 
1 

67 
1 

58 
1 •o 60 ., 

1 62 ! 63 ! 61 65 

0 0.018 0.018 0.018 0.018 10.018 0.018 0 .018 0.018 0.018 0.018 0.018 
1 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
2 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0 .018 0.018 0.018 
3 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 • 0.018 0.018 0.018 0.018 0.01 8 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 • 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
0 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
7 0.018 0 .018 0.01 8 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
8 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0 .018 0.01 8 0.01 8 0.018 0.018 • 0.018 0.018 0.018 0 .018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 b.01a 0.018 

10 0.019 0.010 0.01 9 0.018 0.018 0.018 0.018 0 .018 0.018 0.018 0.018 
11 0.019 0 .019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.0HI 0.019 0.018 0.018 
12 0.020 0 .020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0 .019 0.019 0.019 0.019 
13 0.021 0 .021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0 .020 0.020 0.020 0.020 ,. 0.022 0 .022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 0 .021 0.021 0.021 0.021 
16 0.028 0.028 0.022 0.022 0.022 0 .022 0.022 0 .022 0.022 0.021 0.021 
16 0.024 0.023 0.023 0.028 0 .028 0.023 0.028 0.022 0 .022 0.022 0.022 
17 0 .026 0.024 0 .024 0.024 0.024 0.024 0.023 0 .028 0.0"..S 0.028 0.028 
18 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.024 0.024 0 .024 0 .024 0.024 0.024 
19 0 .026 0.026 0.026 0.026 0.025 0.026 0.026 0 .026 0.026 0.024 0.024 
20 0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.026 0 .026 0.026 0.026 0.025 0.026 
21 0.028 0 .028 0.028 0.027 0.027 0.027 0 .027 0.026 0 .026 0.026 0.026 
22 0.029 0.029 0.029 0.028 0 .028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
23 0.080 0 .080 0.030 0.029 0.029 0.029 0.028 0.028 0.028 0.028 0.027 

"' 0.031 0.031 0.031 0.030 0.030 0.030 0.029 0.029 o.021!· 0.028 0.028 
Zó 0.033 0.032 0.032 0.031 0 .031 0 .031 0.030 0.030 0 .030 0.029 0.029 
20 0.034 0 .034 0.03,3 0.033 0.032 0.032 0.031 0.031 0 .031 0.030 0.030 
27 0.036 O.O.% 0.034 0 .034 0.033 0.033 0.033 0.032 0.032 0.032 0.031 
28 0.037 0 .036 0.036 0.035 0.035 0.034 0.034 0.033 0 .033 0.033 0.032 
20 0.039 0.038 0.037 0.037 0.036 0.036 0.035 0.035 0 .034 0.034 0.034 
80 o.on 0.040 0.039 0.038 0 .088 0.037 0.037 0.036 0 .036 0.035 0.035 
31 0.0-&3 0.042 o.on 0.040 0.040 0.039 0.038 0.038 0 .037 0.037 0.036 
82 0.045 0.044 0.048 0.042 0.041 0.041 0.040 0.030 0.039 0.038 0.038 
33 O.o48 0.046 0.046 0.044 0.048 0.04,8 0.0,2 o.ou 0 .041 0.040 0.040 
34 0.050 0.0;&9 o.o-, 8 0.047 0.0-1,6 0.045 0.044 0.04 3 0.042 0.012 0.041 •• 0.053 0.052 0.060 0.049 0.048 0.047 0.048 0.04 6 O.o« 0.0-H 0.04,S 
36 0.057 0.065 0.063 0.052 0.051 0.049 0.048 0.047 0.047 0.046 0.045 
37 0.060 0.058 0.050 0.065 0 .053 ·o.os2 0.051 0.060 0.049 0.0-1.S 0.04,7 
38 0.064 0.062 0 .060 0.058 0.057 O.Of>5 0.054 0.058 0.052 0.051 0.050 
39 0.069 0.066 0.064 0 .062 0.060 0.058 0.057 0.055 0 .054 0.053 0.052 
40 0.074 0.071 0 .068 0.066 0.064 0.062 0.060 0.059 0.057 0.056 0.055 
41 0.080 0.077 0.078 0.070 0.068 0.066 0 .064 0.062 0 .061 0.059 0.058 
42 0.087 0.083 0.079 0 .076 0.073 0.070 0.068 0.066 0.064 0.063 0.001 
<3 0.005 0.000 0.085 0.081 0.078 0.075 0.072 0.070 0.068 0.066 0.065 .. 0.105 0.008 0.003 0.088 0.08< 0.080 0 .077 0.075 0.072 0.070 0.069 
45 0.116 0.108 0.101 0.066 0 .091 0.037 0.083 0.080 0.077 0.075 0.078 
46 0.130 0.120 0.111 0.10;& 0.008 0.094 0 .089 0.086 0 .083 0 .080 0.077 
47 0.147 0 .184 0.123 0.115 0.108 0.102 0.097 O.w.! 0 .089 0 .085 0.088 
18 0.169 0.161 0.138 0.127 0.118 0.111 0 .105 0 .100 0.09f> 0.092 0.088 •• 0.1 98 0.174 0.156 0.1'2 0.131 0.122 0.114 0 .. 108 0.103 0.098 0.095 
50 0.280 0 .204 0.179 0.161 0.146 0.135 0.126 0.118 0.112 0 .106 0.102 
51 0.246 0.210 0.184 O.lt55 0.151 0 .189 0.130 0.122 0.115 0.110 
52 0.253 0.216 0.100 0.170 0.165 o.us 0.1 34 0 .126 0.119 
53 0.200 0 .222 0.195 0.176 0.160 0.1'8 0.138 0.130 
5< 0.267 0.229 0.201 0 .181 0.165 0.153 O.U2 
55 0.27f 0.235 0.207 0.186 0.170 0.167 
66 0.282 0.242 0.21 3 0.192 0.175 
57 0.200 0.2f9 0.219 0.197 
58 0.298 0.266 0.220 
69 0.806 0.263 
60 0.314 

Behoort bij Xou!oklijk beilui t van 9 AJ)ril 1936 (Sîaat,blad n•. 8-U;i). 
. Mij bekend , 
D, Mini«~ oan S oriale Zaun, 

lJ. 8 LIN~E N B E RG, 

BIJLAGE XIII. 

Tarief van de verzekering voor een rente aan den echtgenoot (overlevingsrente) 
mei premlebolallng tol den 55•Jarlgon leeft ijd van verzekerde 

of vroeger overlijden va~ verzekerde of verzorgde. 

Weekpremle ili guldem voor 1 gulden rent.e per week. 

Leeltlld De verzekerde Ls van den 
verzekerde 20 

1 16 1 10 1 6 6 / 10 / 1s l 20 bij lngana der lau jaar jaar jaar even oud laar laar laar I laar venekerlna. als de 
ouder d&n de verzorgde. verzorgde. jonger dan 1le verzorgde. 

20 0.212 0.188 0.166 0 .145 0.126 
21 0.215 0.191 0.167 0.145 0.126 
22 0.219 0.194 0.169 0.146 0 .126 
23 0.251 0.22' 0.197 0.171 0.147 0.127 .. 0.267 0.220 0.200 0 .173 0.148 0.127 
26 0.2M 0.284 0.20< 0.176 0 .149 0 .1 27 
26 0.271 0.230 0.208 0.178 0 .151 0.127 
27 0.279 0.245 0.212 0.181 0.162 0.128 
28 0.321 0.287 0.262 0.217 0.184 0 .1 54 0.129 
29 0.888 0.207 0.200 0.223 0.188 0.167 0.130 
80 0.846 0.807 0.268 0.229 0.192 0.150 O.l Sl 
31 0.359 0.819 0.277 0.236 0.197 0.162 0.1S2 
32 0.87' 0.331 0.287 0 .243 0.202 0.165 0.134, 
33 0.433 0.391 0.345 0.298 0.251 0.208 0 .160 0.136 •• 0 .46" 0.409 0.300 0 .310 0.200 0.214 0.173 0.1 30 
35 o.411 0.42g 0.377 0.328 0 .270 0.221 0.177 0.141 
36 0.602 0.451 0.305 0.337 0.281 0.228 0.182 0,144, 
37 0.531 O.f76 0.416 0.35"- 0.293 0.237 0 .188 0.147 
88 0.617 0.663 0.603 O.fS9 0.372 0 .807 0.247 0 .194 0.1 51 
39 0.667 0.699 0.535 0.465 0.393 0.823 0.258 0.202 0.156 
40 0 .703 0 .640 0.570 O.f94 0.416 0.340 0.270 0.210 0.100 
41 0 .765 0.680 0.610 0.528 0.443 0.300 0.284 0 .219 0.166 
42 0.816 0 .740 0.656 0.686 0.4'13 0.883 0.801 0.280 0.173 
43 0.885 0.802 0.710 0.611 0.609 0.410 0.319 0.242 0.180 .. 0.968 0.876 0.778 0 .663 0.660 o.u o 0.341 0.257 0.189 

" 1.065 0.962 0.847 0.725 0.698 0.477 0.366 0.278 0.200 •• 1.183 1.067 0.038 0.799 0.657 0.521 0.397 0 .293 0.212 ., 1,331 1.198 1.060 0.892 0.731 0.575 0.436 0.310 0.228 
48 1,519 1.866 1.194 1.011 0 .824 0.645 0.485 0.351 0.248 
49 1,769 1.586 1.386 1.168 0.9'7 0.737 0.540 0 .394 0.275 .. 2.117 1.896 1.649 1.387 1.119 0.864 0.689 0.45S 0.812 



Tarief van de verzekering voor een rente aan den echtgenoot (overlevingsrente) 
met prem iebetaling tot den 60-jarigen leeftijd van verzeker.de of vroeger 

overlijden van verzekerde of verzorgde. 

Woekpremie ln guldens voor 1 gulden rente per week. 

Leeftlld De ve.nekerde Is 
van den 

verzekerde 20 1 16 1 10 1 ja!r 1 6 1 10 1 16 1 20 bij Ingang der Jaar Jaar jaar 1 = oud J11,11,r Jaar Jaar Jaar 
verzekering. als de 

ouder dan de versofide. verrorgde. Jona:er dan de vcriorgde. 

20 0.202 0.180 0.159 0.130 0.123 
21 0.205 0.182 0.160 0. 140 0.122 
22 0.208 0.184 0.101 0.140 0.122 
28 0.237 0.212 0.180 0.162 0.1n 0.122 .. 0.242 0.216 0.180 0.164 ' 0,lU 0.122 
26 0.247 0.219 0.192 0.166 0.142 0.122 
26 0.253 0.22' 0.195 0.167 O.U3 0.122 
27 0.259 0.229 0.198 0.170 0.144 0.122 
28 0.207 0.266 0 .234 0.202 0.172 0.145 0.128 
29 0.807 0.274. 0.240 0.206 0.175 0.147 0.123 
30 O.Sl6 0.282 0.246 0.211 0.1 78 0.148 0.124: 
81 0.327 0.291 0.253 0.216 0.181 0.150 0.12u 
82 0.330 0.300 0.261 0.221 0.185 0.153 0.126 
83 0.389 O.S5f 0.311 0.280 0.227 0.180 0.155 0.127 .. 0.405 0.365 0.322 0.277 0.234 0.193 0.158 0.120 
85 0.422 0.880 0.334 0.287 0.241 0.198 0.161 0.130 
86 0.441 0.396 0.341 0.297 0.248 0.203 0.164 0.132 
87 0.461 0.413 0.362 0.308 0.256 0.209 0.167 0.184 
S8 0.529 0.488 0.438 0.878 0.321 0.266 0.215 0.171 0.136 
39 0.657 0.608 0.45' 0 .895 0.335 0.276 0.222 0.176 0.139 
10 0.687 0.535 0.477 0.414 0.349 0.287 0.230 0.181 0.U2 
Il 0.621 0.564 0.502 0.435 0.366 0.299 0.238 0.186 0.U5 .. 0.658 0.597 0.530 0.458 0.384 0.312 0.2,1 0.191 0.148 
•3 0.690 0.634 0.502 0.484 0.404 0.327 0.257 0.198 0.152 .. 0.745 0.675 0.500 0.512 0.426 0.348 0.268 0.205 0.157 •• 0.797 0.720 0.635 0.544 0.451 0.361 0.280 0.213 0.161 •• 0.855 0.772 0.679 0.580 0.478 0.881 0.294: 0.221 0.166 
17 0.022 0.831 0.729 0.621 0.510 0,404 0.310 0.231 0.172 
48 1.000 0.899 0 .788 0.668 0.547 0.431 0.827 0.24.2 0.179 ,o 1.091 0.979 0.856 0.723 0.589 0.4.61 0.348 0.255 0.187 
50 1.100 1.074 0.930 0.789 0.639 0.407 0.378 0.271 0.197 
51 1.330 1.100 1.034 0.868 0.700 0.541 0.402 0.289 0.208 
52 1.402 1.332 1.155 0.965 0.77' 0.594 0.438 0.312 0.228 
53 1.698 1.512 1.307 1.088 0.868 0.661 0.482 0.340 0.2'1 •• 1.1168 1.749 1.507 1.248 0.990 0.749 0.640 0.376 0.264 
65 2.3.&3 2.077 1.783 1.471 1.159 0.869 0.621 0.420 0.290 

Tarief van de verzekering voor een rente aan den echtgenoot (overlevingsrente) 
met premiebetaling tot den 65-Jarlgen leeftijd van verzekerde 

of vroeger overlijden van verzekerde of verzorgde. 

Weekpremle In gu]dena voor 1 gulden rent~ per wook. 

Leeltijd De verzekerde 1.9 
van den 

verzekerde 
20 1 16 1 1•1·1 5 1 10,15120 bU ingang der Jaar Jaar Jaar Ja.ar ev~: ~~d Jaar Jaar Jaar Jaar 

verzekering. 
ouder dan de verzorgde. verzorgde. Jonger dan de venorgde. 

20 0.196 0.17(. 0.155 0.187 0.121 
21 0.198 0.176 0.156 0.137 0.121 
22 0.201 0.178 0.156 0.187 0.120 
28 0.228 0.204 0.180 0.157 0.137 0.120 
2, 0.232 0.207 0.182 0.159 0.138 0.120 
25 0.237 0.210 0.184 0.160 0.138 0.120 
26 0.242 0.214 0.187 0.161 0.139 0.120 
27 0.247 0.218 0.190 0.1 63 0.139 0.120 
28 0.282 0.253 0.228 0.193 0.165 0.140 0.120 
29 0.290 0.259 0 .227 0.196 0.167 0.142 0.120 
30 0.298 0.266 0.283 0.200 0.169 0.148 0.121 
Sl 0.307 0.278 0.288 0.204 0.172 0.1« 0.121 
32 0.817 0.281 0.245 0.209 0 .175 0.146 0.122 •• O.S62 0.327 0.200 0.251 0.213 0.179 0.148 0.128 •• 0.375 0.380 0.299 0.268 0.219 0.182 0.150 0.124 
S5 0.389 0.860 0.300 0.266 0.224 0.185 0.152 0.125 .. 0.tO& 0.863 0.819 0.27( 0.280 0.189 0.155 0.127 
87 0.420 0.377 0.880 0.288 0.286 0.194.. 0.157 0.128 
S8 0.(79 0.'88 O.S02 0.348 0.292 0.243 0.199 0.161 0.1 30 
89 0.501 0.(57 0.408 0.856 0.308 0.251 0.204 0.164 0.132 ,o 0.524 0.(77 0.420 0.870 0.31( 0.259 0.209 0.167 0.184 
41 0.549 0.(99 0.(44 0.886 0.325 0.267 0.215 0.171 0.137 ., 0.576 0.528 0.(66 0.402 0.338 0.277 0.221 0.176 0.139 •• 0.605 0.549 OA87, 0.421 0.353 0.287 0.228 0.180 0.142 .. 0.088 0.578 0.511 0.4(0 0 .367 0.298 0.236 0.184 0.145 

" 0.672 0.608 0.537 0.461 0.388 0.809 0.243 0.189 0.148 
•6 0.710 0.641 0.565 0.484 0.401 0.322 0.251 0.194 0.151 ., 0.752 0.670 0.596 0.509 0.420 0 .335 0.261 0.200 0.155 
<8 0.799 0.719 0.631 0.587 0.-Hl 0.850 0.271 0.206 0.159 •• 0.851 0 .765 0 .660 0.567 0.404 0.867 0.281 0.213 0.163 .. 0.009 0.815 0.712 0.601 0.400 0.S8S 0.293 0.221 0.168 
61 0.975· 0.878 0.760 0.639 0.519 0.405 0.308 0.229 0.178 •• 1,04,9 0.938 0.814 0.688 0.551 0.428 0.321 0.238 0.180 
53 1.1S5 1.012 0.876 0.782 0.588 0.453 0.337 0.248 0.186 
M 1.288 1.098 0.947 0.788 0.629 0.482 0.355 0.269 0.1 94 •• 1.850 1.198 1.031 0.SM 0.678 0.515 0.876 0.272 0.202 
66 1.491 1.320 1.181 0.983 0.736 0.655 0.401 0.288 0.218 
57 1.665 1.(71 1.266 1.030 0 .807 0.604 0.433 0.307 0.226 
68 1.885 1.660 LU2 1.158 0.897 0.665 0.471 0.332 0 .243 •• 2.173 1.908 l.Gl7 1.313 1.014. 0.744 0.521 0.364 0.263 .. 2.573 2.253 1.900 1.534 1.176 0.853 0.590 0.409 0.292 

Tarief van de verzekering voor een rente aan den echtgenoot (overlev ingsrente) 
met premiebetaling zoolang verzekerde en verzorgde beiden leven. 

Weekpremle tn gulde.na voor 1 gulden rente per week. 

Looftijd De verzekerde ll 
van den 

verzekerde 20

1
10

1

10

1

6

1 1· 110

1

15 1 20 
bij Ingang der Ja.ar jaar Ja.ar Ja.ar ev:~ ~:d Ja.ar Ja.ar Janr I jaar 
venekerlna:. 

ouder dan de verzorade. vcrzol'(tdc. j Jonger dan de verrorgde. 

20 0.188 0.169 0.151 0.135 0.120 
21 0.190 0.171 0.152 0.135 0.120 
22 0.193 0.172 0.153 0.135 0.120 
23 0.217 0.195 0.174 0.153 0.135 0.110 
24 0.220 0.198 0.175 0.155 0.136 0 .119 
25 0.224 0.200 0.177 0.155 0.136 0.119 
26 0.228 0.203 0.179 0.167 0.136 0.119 
27 0.232 0.207 0.181 0.168 0.187 O.II9 
28 0.263 0.237 0.210 0.184 0.159 0.138 0.119 
29 0.269 0.242 0.214 0.187 0.161 0.189 0.119 
30 0.276 0.247 0.2)8 0.190 O.IG3 0.140 0.119 
31 0.283 0.253 0.228 0.198 0.160 0.141 0.120 
S2 0.291 0.260 0.228 0.197 0.168 0.148 0.121 
33 0.329 0.299 0.266 0.283 0.201 0.l71 0.144 0.122 .. 0.339 0.307 0.273 0.238 0.205 0.)73 0.140 0.123 
S5 0.350 0.316 0.280 0.244 0.209 0.176 0.148 0.124 
36 0.361 0.320 0.288 0.260 0.213 0.179 0.150 0.125 
37 0.378 0.336 0.297 0.257 0.218 0.183 0.152 0.126 
S8 0.420 0.38!> 0.847 0.306 0.204 0.224 0.187 0.155 0.128 
39 0.436 0.399 0.358 0.31!> 0.271 0.229 0.101 0.157 0.130 
,o 0.452 0.413 0 .370 0.325 0.270 0.285 0.195 0.160 0.131 
Il 0.468 0.428 0.383 0.335 0.287 0.241 0.100 0.163 0. 133 
42 0.486 0.443 0.396 0.346 0.296 0.248 0.204 0.1G6 0.130 
43 0.505 0.460 0.411 0.858 0.305 0.255 0.209 0.170 0.188 .. 0.525 0.4.78 0.420 0.371 0.315 0.202 0.214 0.174 0.14.0 

" 0.546 0.496 0.441 0.883 0.325 0.269 0.210 0.177 0.143 
46 0.508 0.515 0.457 0.396 0.335 0.277 0.225 0.181 0.145 

" 0.502 0.530 0.475 0.410 0 .840 0 .285 0.231 0.185 0.148 
48 0.616 0.557 0.403 0.425 0.357 0 .204 0.237 0.180 0.151 

•• 0.642 0.680 0.512 0.441 0.369 0 .303 0.243 0.19-1 0.155 
50 0.070 0.60-1 0.532 (1.457 0.382 0.312 0.250 0.108 0.158 
5 1 0.690 0.630 0.654 0.474 0.395 0.321 0.257 0.203 0.162 
52 0.730 0.656 0.576 0.492 0.409 0.331 0.204 0.208 0.166 
53 0.762 0.08-1 0.590 0.510 0.423 0.341 0.271 0.21 3 0.170 .. 0.795 O.i13 0 .622 0.528 0.436 0.351 0.278 0.218 0.174 

•• 0.831 0.742 0.647 0.548 0.451 0.362 0.285 0.228 0.179 
56 0.808 0.77S 0,673 0.668 0.406 0.373 0.293 0.229 0.183 
67 0.908 0.600 0 .70 1 0.500 0.482 0.384 0.301 0.236 0.189 
68 0.949 0.844 0.729 0.612 0.408 0,395 0.300 0.242 0.105 
60 0.993 0.880 O.i59 0.68S 0.515 0.407 0.317 0.248 0.200 

"° 1.039 0.910 0.700 0.658 0.532 0.419 0.825 0.255 0.206 

Behoort. lJU Koninklijk be&Ju it. nm O April 1938 (Staat,blad nc. 8 -1, 9J. 

Mij bekend, 

D• Minil!er t!an Sociale Zaken , 
M. SLINOE NBERO. 
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s. 851. 

17 April 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Woningbesluit. 

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

Sociale Zaken, van Justitie en van Financiën 
van 25 Februari 1936, n°. 1500 M/P. W. B., 
Afdeeling Volksgewndheid, van 3 Maart 1936, 
2de Afdeeling A, n°. 806 en van 9 Maart 
1936, n°. 123, Generale Thesaurie, Afd. Alge
meene Zaken. 

Gelet op het Woningbesluit; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 24 Maart 1936, n°. 32); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken, van Justitie en van 
Financiën van 27 Maart 1936, n° . 2616 M/P 
W. B. Afdeeling Volksgezondheid; van 6 
April 1936, 2de Afd. A, n° . 806 en van 15 
April 1936, n° . 222, Gen.-Thes. Afd. Alge
meene Zaken; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

In het Woningbesluit worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Eenig a,·tikel. 
Art. 22c. Het bepaalde onder 2° en 3° ver

valt en wordt vervangen door: 
2°. Burgemeester en Wethouders der be

trokken gemeente zien toe op de huurzetting, 
welke de goedkeuring behoeft van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken, die beslist met 
inachtnem ing van de algemeene richtlijnen, 
die door hem in overleg met Onzen Minister 
van Financiën worden getrokken. 

3°. de bestemming van wonjngen mag niet 
worden veranderd wnder de goedkeuring van 
Onzen M inister van Sociale Zaken. 

Art. 22d, lid 2. ,,den Directeur-Generaal 
van de Volksgewndheid" wordt vervangen 
door: Onzen Minister van Sociale Zaken. 

Art. 29a. Lid 2 en lid 3 vervallen, en wor
den vervangen door: 

2. Voor•iedere aanwending, als in het eerste 
lid omschreven, behoudens die onder 3° ver
meld, ten aanzien waarvan artikel 22c, onder 
2°, overeenkomstige toepassing vindt, is <le 
goedkeuring vereischt van Onzen Minister van 
Sociale Zaken, die in overleg met Onzen Mi
nister van Financiën, bes! ist. 

3. Jaarlijks, voor 1 Mei, doet het bestuur 
der gemeente omtrent het gemeenschappelijk 
fonds een verslag toekomen aan Onzen Mi
nister van Sociale Zaken, die Onzen Minister 
van Financiën bij wijze van jaaroverzicht in 
kennis stelt met de in het land gevormde 
fondsen. Slotbepaling. 

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

Onze Ministers van Social e Zaken, van 
Justitie en van Financiën zijn bel ast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden gewnden. 

's-Gravenhage, den 17den April 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b e r g. 

De Minister van Justitie, v a n Scha i k. 
De M inisber van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 29 April 1936.) 
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1 s. 852. 

6 M ei 1936. BESLUIT tot nadere w1Jz1grng 
van het Koninklijk besluit van 5 ,Juni 
1920 (Staatsblad n°. 285), tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). 

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

Sociale Zaken van 4 April 1936, n°. 444 E/dos
sier 3, Afdeeling Volksgewndheid; 

Gelet op Ons besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad n°. 285) tot uitvoering van de 
artikelen 18 en 25 der Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n°. 524), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 13 April 1933 (Staats
blad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1936, n°. 29); 

Gel et op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 28 April 1936, 
n°. 521 E, Afdeeling Volksgewndheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 61, tweede alinea, van 

Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad n°. 
285), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
13 April 1933 (Staatsblad n°. 175) , worçlt in 
plaats van "t.ot 1 Juni 1936" gelezen "tot 1 
Juni 1939". 

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

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

Het Loo, den 6den Mei 1936. 

s. 853. 

WILHELMINA. 
D e M inis ter van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 15 M ei 1936.) 

6 JJ1ei 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen l, 3, 8, 10 en 20 der 
Huisarbeidswet 1933. 

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

Sociale Zaken van 13 Februari 1936, no. 213 
Afdeeling Arbeid; ' 

Gelet op de artikelen 1, 3, 8, 10 en 20 der 
Huisarbeidswet 1933; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1936, n°. 42); 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Mei 1936, n°. 876, Af
deeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

§ 1. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Als werkzaamheden, bedoeld in den 

aanhef van artikel 1 der Hmsarbeidswet 1933, 
worden aangewezen : 

1 •. het plakken van gummi-artikelen en het 
bewerken, sorteeren en verpakken van cellu
loïdwaren; 
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2•. het bewerken, sorteeren en verpakken· van 
voorbehoedmiddelen tegen zwangerschap: 

3•. het vervaardigen, herstellen en afwerken 
van onder- en bovenkleeding, daaronder be
grepen schoeisel en hoofdbedekking; 

4•. het vervaardigen, herstellen en afwerken 
van huishoudgoed, zooals lakens, sloopen, ser
vetten en dergelijke ; 

5•. het vervaardigen en afwerken van lampe
kappen en van vormen voor lampekappen ; 

6•. het schoenstikken ; 
7•. het op kaartjes naaien of op andere wijze 

bevestigen van knoopen ; 
8•. het strijken en opmaken van wasch

goederen; 
9•. het behandelen van vuil waschgoed; 
10•. het behandelen van lompen en anderen 

afval; 
ll•. het schoonmaken van fruit en het lezen 

van peulvruchten en koffieboonen·. 
· 2. Als voorwaarde, bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, sub b, der Huisarbeidswet 1933, wordt 
gesteld, dat in de daarbedoelde ondernemingen 
behalve door het hoofd of den bestuurder pleegt 
t e worden gewerkt door ten minste vijf personen 
van 18 jaar of ouder. · 

§ 2. Van arbeid, . gevaarlijk voor de ge
zondheid, de zedelijkheid of het leven. 

3. De in artikel 1, sub 1 en 2, genoemde 
werkzaamheden mogen niet geschieden in 
ruimten, welke geen deel uitmaken van de 
onderneming, waarin of waarvoor die werk
zaamheden worden verricht, noch in gebouwen, 
welke t evens geheel of gedeeltelijk bewoond 
worden, noch in lokalen, waarin, zij het ook op 
andere gedeelten van den dag, geslapen, ge
geten, gekookt of gewoond wordt of andere 
huishoudelijke bezigheden worden verricht. 

4. De in artikel 1, sub 9 en 10, genoemde 
werkzaamheden mogen niet geschieden : 

a. in lokalen, waarin, zij het ook op andere 
gedeelten van den dag, geslapen, gegeten, ge
kookt of gewoond wordt of andere huishoude
lijke bezigheden worden verricht ; 

b. in gebouwen, welke tevens geheel of ge
deeltelijk bewoond worden, tenzij de ruimte, , 
waarin die werkzaamheden ge chieden, geen 
directe gemeenschap heeft met eenig overig 
gedeelte van het gebouw. 

5. De in artikel 1, sub 8, genoemde werk
zaamheden mogen niet geschieden in lokalen, 
waarin, zij het ook op andere gedeelten van den 
dag, geslapen wordt. 

6. In de in artikel 3, eerste lid, onder a, b 
en c, der Huisarbeidswet 1933 genoemde ruim
t en, gebouwen en lokalen mogen de in artikel 1, 
sub 3, 4, 5, 6 en 7, genoemde werkzaamheden 
a lleen worden verricht onder de navolgende 
voorwaarden : 

a. het werklokaal moet gedurende den 
werktijd voldoende verlicht zijn. Hierbij wordt 
een lokaal niet a.Js voldoende verlicht beschouwd 
door daglicht, indien daar niet boven het om
liggende terrein gelegen lichtopeningen zijn 
aangebracht, welke direct daglicht toe1aten en 
een gezamenlijk oppervlak hebben van ten 
minste één tiende van het vloeroppervlak van 
het werklokaal, tenzij bijzondere omstandig
heden of inrichtingen een voldoende dagver
lichting waar borgen, ter plaatse waar gewerkt 
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wordt. Deuropeningen en andere voor het dag
licht afsluitbare openingen tellen voor de be
rekening van het oppervlak der lichtopeningen 
alleen mede, voor zoover zij tijdens den aTbeid 
direct daglicht toelaten ; · 

b. tusschen 9 uur des voormiddags en 3 uur 
des namiddags mag geen kunstlicht worden ge
bezigd, om eene voldoende verlichting te ver
krijgen, tenzij de bijzondere weers~esteldheid 
het gebruik van kunstlicht noodzakelijk maakt; 

c. ter plaatse, waar de werkzaamheden won
den verricht, moet de verlichting overeenkomen 
met eene sterkte van ten minste 30 internatio
nale lux; 

• d. het werklokaal moet behoorlijk verwarmd 
zijn en bij koude weersgesteldheid moet de bin
nentemperatuur ter plaatse, waar gewerkt 
wor'dt, ten minste l()<> C. bedragen. 

7. 1. De werkgever is verplicht te zorgen, 
dat voor zijne onderneming geen huisarbeid 
wordt verricht in strijd met het bepaalde in de 
artikelen 3 en 4. 

2. De werkgever is verplicht te zorgen, dat 
voor zijne onderneming geen huisarbeid, be
staande in werkzaamheden, als genoemd in 
artikel 1, sub 3 tot en met 8, wordt verricht, 
tenzij h.ij zich ten minste elke drie maanden er 
van overtuigt, dat maatregelen zijn genomen, 
op grond waarvan h.ij de naleving van het be
paalde in de artikelen 5 en 6 redelijkerwijze 
verzekerd kan achten. 

8. 1. Het is den huisarbeider verboden huis
arbeid te verrichten in strijd met het bepaalde 
bij de ártikelen 3 tot en met 6. 

2. ])p. huisarbeider is verplicht te zorgen, dat 
door zijne hulparbeiders geen huisarbeid wordt 
verricht in strijd met het bepaalde bij de artike
len 3 tot en met 6. 

9. 1. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming mag in zijne onderneming geen 
werkzaamheden verrichten in strijd met het be
paalde bij de artikelen 3 tot en met 6. 

2. Het hoofd of de bestuurder van eene on
derneming is verplicht te zorgen, dat in zijne 
onderneming geen werkzaamheden worden ver
richt in strijd met het bepaalde bij de artikelen 
3 tot en met 6. 

10. 1. Door of namens Onzen Minister kan 
voor een bepaalden of onbepaalden tijd, voor
waardelijk of onvoorwaardelijk, vrijstelling 
worden verleend van het bepaalde in de arti
kelen 3 tot en met 9, indien : 

a. de naleving der desbetreffende bepalingen 
op onvoorziene of onoverkomelijke moeilijk
heden zal afstuiten ; 

b. te voorzien is, dat de desbetreffende werk
zaamheden binnen afzienbaren tijd zullen 
eindigen. 

2. Zoodanige vrijstelling kan worden in
getrokken : 

a. indien de redenen, welke tot de vrijstelling 
hebben geleid, niet meer aanwezig zijn; 

b. indien de aan die vrijstelling verbonden 
voorwaarden niet worden nageleefd ; 

c. indien met het oog op de belangen van 
anderen bezwaren bestaan tegen het doen 
voortduren van de verleende vrijstelling. 

§ 3. Van plaatselijke huisarbeidscomrnissies. 

11. 1. Zoodra Onze Minister eene plaatse
lijke huisarbeidscommissie heeft ingesteld, geeft 

22 
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of geven de door Onzen l\imister aangewezen 
vereeniging of vereenigingen van ondernemers 
en vereeniging of vereenigingen van arbeiders, 
bedoeld in ar t ikel 7, derde lid, der Huisarbeids
wet 1933, aan het districtshoofd, bevoegd in de 
plaats, waar de huisarbeidscommissie haar zetel 
heeft, kennis, welke personen tot lid en plaats
vervangend lid van deze huisarbeidscommissie 
zijn benoemd. Daarna roept het districtshoofd, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, deze 
leden tot eene vergadering op. 

2. Het districtshoofd leidt de vergaderingen 
tot op het tijdstip, waarop de voorzitter en 
de plaatsvervangende voorzitter, hetzij over
eenkomstig artikel 7, vierde lid, hetzij overeen
komstig artikel 7, vijfde lid, der Huisarbeidswet 
1933 z\jn aangewezen. 

3. H et districtshoofd is bevoegd de verga
deringen der huisar beidscommissie bij te wonen 
en heeft in deze vergaderingen eene adviseerende 
stem. 

4. Iedere huisarbeidscommissie vergadert 
zoo dikwijls als zulks door den voorzitter I\Oodig 
geoordeeld wordt of door ten minste de helft 
van het aantal leden of door het districtshoofd 
schriftelijk met opgaaf van redenen wordt ver
langd. 

5. Indien de voorzitter tot het beleggen van 
eene vergadering der commissie op de wijze in 
het voorgaand! lid omschreven wordt uitge
noodigd, hele€ t hij die vergadering uiterlijk 
binnen veertie I dagen, nadat de uitnoodiging 
te zijner kennÎI is gekomen. 

12. Eene h, l.isarbeidscommissie benoemt uit 
of buiten hare leden een secretar is. 

13. 1. De voorzitter, de plaatsvervangend 
voorzitter, de secretaris, de leden en de plaats
vervangende leden eener huisarbeidscommissie 
kunnen t e allen tijde ontslag vragen. 

2. Indien de voorzitter of plaatsvervangend 
voorzitter ontslag vraagt, hetzij als voorzitter 
of plaat svervangend voorzitter, hetzij als lid, 
zendt hij zijne ontslagaanvrage in : 

a. bij Onzen Minister , indien hij ingevolge 
artikel 7, vierde lid, der Huisarbeidswet 1933 
door Onzen Minister aan de Commissie is toe-

gevoeg~ ; d · · di hi ' · 1 b. b1J en secretaris, m en o mgevo ge 
artikel 7, vijfde lid, der Huisarbeidswet 1933 
is aangewezen. Deze geeft van de ontslagaan
vrage onmiddellijk kennis aan de overige leden 
en plaatsvervangende leden der Commissie, als
mede aan de vereeniging, welke den betrokkene 
heeft benoemd. Een opvolger wordt zoo spoedig 
mogelijk benoemd of aangewezen. 

14. 1. De voorzitter bepaalt den datum en 
het uur der vergaderingen. De secretaris draagt 
zorg , dat - spoedeischende gevallen uitgezon
derd - de leden de oproepingsbrieven ten min
ste zeven dagen te voren ontvangen . De voor
zitter is bevoegd te bepalen, dat ook een of meer 
plaatsvervangende leden ter vergadering zullen 
worden opgeroepen. 

2. De oproepingsbrief vermeldt de ter ver
gadering te behandelen onderwerpen Indien de 
vergadering voltallig is, kan de commissie be
sluiten een op den oproepingsbrief niet vermeld 
onderwerp in behandeling te nemen. 

3. Een oproepingsbrief wordt gelijktijdig toe
gezonden aan het districtshoofd ; deze kan zich 
ter vergadering door een door hem aangewezen 
persoon doen bijstaan of zich door een door hem 
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aangewezen ambtenaar doen vertegenwoordi
gen. 

15. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
Wel kunnen op verlangen van den voorzitter 
of van ten minste de helft van de ter vergade
ring aanwezige leden derden tot het b\jwonen 
van de vergadering of van één of meer der vol
gende vergaderingen worde.n uitgenoodigd . 

16. Het in eene vergadering der huisarbeids
commissie behandelde is geheim. 

17. 1. De huisarbeidscommissie stelt een 
reglement van orde voor hare vergaderingen 
vast , waarvan afschrift wordt toegezonden aan 
het districtshoofd . 

2. Bepalingen in dat reglement, welke naar 
het oordeel van het districtshoofd in strij d zijn 
met eenige wettelijke bepaling of met het alge
meen belang, worden op diens uitnoodiging 
nader door de huisarbeidscommissie onder het 
oog gezien. De huisarbeidscommissie geeft het 
districtshoofd kennis van haar naar aanleiding 
van diens opmerkingen genomen beslissing. Be
sluit de huisarbeidscommissie aan de bedenkin
gen van het districtshoofd niet of niet ten volle 
tegemoet te komen, dan is het districtshoofd 
bevoegd de aangelegenheid aan Onzen Minist er 
ter beslissing voor te leggen. Onze Minister geeft 
aan het districtshoofd en aan de huisarbeids
commissie kennis van zijne beslissing. Deelt 
Onze Minister de bezwaren van het district s
hoofd, dan worden de aangevochten bepalingen 
geacht niet in het reglement te zijn opgenomen. 

18. De huisar beidscommissie mag niet be
raadslagen of besluiten, behoudens in het geval, 
bedoeld in artikel 19, zoo niet t en minste de 
helft van het aantal leden, benoemd d oor de 
vereeniging of vereenigingen van ondernemers 
en de helft van het aantal leden, benoemd door 
de vereeniging of vereenigingen van arbeiders, 
of hunne plaatsvervangers, tegenwoordig zijn. 

19. 1. Wanneer het ingevolge artikel 18 
vereischte aantal leden of plaatsvervangende 
leden niet is opgekomen, wordt door den voor
zitter binnen veertien dagen eene nieuwe ver
gadering belegd. 

2. Wanneer ook dan het vereischte aantal 
niet is opgekomen, beraadslagen en besluiten 
de aanwezige leden of plaatsvervangende leden, 
doch over geen andere dan de in de oproepings
briefjes voor de eerste vergadering vermelde 
onderwerpen. 

20. Ter vergadering aanwezige plaatsver
vangende leden, die niet de plaats van afwezigen 
vervullen, hebben alleen eene raadgevende 
stem. 

21. 1. Stemmingen over personen geAchie
den bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

2. Bij stemmingen over personen benoemt 
de voorzitter twee leden tot stemopnemers. 

22. Er hebben zoovele stemmingen plaats 
als personen te benoemen of voor te dragen zijn. 

23. 1. iet of niet behoorlijk ingevulde 
stembriefjes worden tot bepaling van de meer
derheid a fgetrokken van het getal der leden ; 
die aan de stemming hebben deelgenomen. 

2. In geval van twijfel over den inhoud van 
een stembriefje beslist de vergadering. 

24. De stemming is nietig, indien het aantal 
behoorhjk ingevulde briefjes niet grooter is dan 
de helft van dat der leden van de vergadering. 

25. 1. Wanneer niemand bij de eerste stem
ming de volstrek te meerderheid heeft verkregen, 
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wordt tot eene tweede vrije stemming overge
gaan. Is ook bij deze stemming geen volstrekte 
meerderheid verkregen, dan wordt de stemming 
bP kt tot de twee personen, die bij de tweede 
t t mming het grootste aantal stemmen hebben 
verkregen. Voor zoover zulks wegens gelijkheid 
van het stemmenaantal noodig is, beslist het 
lot, wie voor de derde stemming in aanmerking 
komt. 

2. Indien bij de derde stemming de stemmen 
staken, beslist het lot. 

26. 1. Alle besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem
men genomen. De stemming geschiedt bij hoof
delijke oproeping, wanneer een der leden dit 
verlangt en alsdan mondeling. 

2. Bij staking van stemmen wordt het voor
stel geacht niet te zijn aangenomen. 

3. Stemmen in blanco is niet veroorloofd. 
Een blanco-stem wordt geacht een stem tegen 
het voorstel te zijn. 

4. In afwijking van het bepaalde in het derde 
lid hebben de voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter, die overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7, vierde lid, der Huisarbeidswet 1933 
door Onzen Minister zijn aangewezen met gelijk
tijdige toekenning van de bevoegdheid tot 
stemmen, het recht zich van het uitbrengen van 
eene stem te onthouden. 

27. Wanneer eene huisarbeidscommissie van 
advies moet dienen, is de minderheid bevoegd in 
eene afzonderlijke nota van haar afwijkend ge
voelen te doen blijken. 

28. Indien een lid verhinderd is ter vergade
ring te verschijnen, geeft hij daarvan zoo spoe
dig mogelijk kennis aan den secretaris, die als
dan, zoo de tijd dit toelaat, onverwijld overgaat 
tot het ter vergadering oproepen van hem, die 
door de desbetreffende vereeniging als plaats
vervanger is aans.ewezen. 

29. Ter bestrijding van hare kosten kan 
aan eene huisarbeidscommissie eene vergoeding 
worden toegekend volgens door Onzen Minister 
te stellen regelen. 

30. 1. Indien eene plaatselijke huisarbeids
commissie een voorontwerp, als bedoeld in ar
tikel 10, tweede lid, der Huisarbeidswet 1933, 
gereed heeft, wordt, met medewerking van het 
gemeentebestuur, een exemplaar daarvan ge
durende vier wekp,o voor een ieder ter inzage 
gelegd op het gemeentehuis van elke gemeente, 
die tot haar gebied behoort, en geeft de com
missie tegelijkertijd van deze nederlegging ken
nis in de aldaar meest gelezen bladen. 

2. Bij de kennisgeving wordt gewezen op de 
voor belanghebbenden openstaande gelegenheid 
om hunne bezwaren en wenschen binnen den 
genoemden termijn bij de commissie in te 
dienen. 

§ 4. Van centrale huisarbeidscommissies. 

31. Het bepaalde in de artikelen 11 tot en 
met 30 vindt overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van eene centrale huisarbeidscommissie, 
met dien verstande, dat in de plaats treedt : 

a. van het districtshoofd : de Directeur
Generaal van den Arbeid of een door dezen aan
gewezen ambtenaar; 

b. van de in artikel 30, eerste lid, bedoelde 
nederlegging en kennisgeving: de publicatie 
van het voorontwerp in de Nederlandsche Staats
courant. 
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§ 5. Slotbepalingen. 
32. Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den naam "Huisarbeidsbesluit" met bijvoeging 
van het jaartal van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

33. In dit besluit wordt onder "huisarbeid", 
,, werkgever", ,,hui sar beider ", ,,h ulpar beider", 
,,Onze Minister" en "districtshoofd" verstaan, 
hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge 
de Huisarbeidswet 1933. 

34. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, waarop de Huisarbeidswet 
1933 in werking teredt. 

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

Het Loo, den 6den Mei 1936. 

s. 854. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Sociale Zaken, 

M. S l i n g e n b e r g. 
( Uitgeg . 22 Mei 1936.) 

16 M ei 1936. BESLUIT tot w1Jz1ging van 
het Koninklijk besluit van 3 Januari 1931 
(Staatsblad n°. 2), zooals dat besluit is 
gewijzigd bij dat van 13 April 1935 
(Staatsblad n°. 187), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 125, tweede en 
derde lid , en artikel 126, tweede lid, der 
Ziektewet. 

Wij WILHEL1\1INA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Social e Zaken van 23 Maart 1936, n°. 820, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gel et op de arti kei en 125, tweede en derde 
lid, en 126, tweede lid der Ziektewet (door
loopende tekst); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Mei 1936, n° . 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Mei 1936, n° . 1275, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van Ons besluit van 3 Januari 

1931 (Staatsblad n° . 2), zooals dat is gewij
zigd bij Ons besluit van 13 April 1935 
(Staatsblad n°. 187), te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
Aan artikel 8 van Ons vorenbedoeld gewij

zigd besluit van 3 J anuari 1931 (Staatsblad 
n°. 2) wordt een nieuw lid toegevoegd, lui
dende: 

"3. Een overeenkomstig het bepaalde in 
het vorig lid genomen besluit wordt niet tot 
uitvoering gebracht alvorens Onze vorenbe
doelde Minister aan dat besluit zijn goedkeu
ring heeft gehecht.". 

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

Het Loo, den 16den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Social e Zaken. 
M. Slingenber~ · 

( Uitgeg. 2 Juni 1936.) 
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s. 855. 

30 J uni 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het K oninklijk besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad n° . 448). gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 30 October 1933 
(Staatsb'lad n°. 556). ter uitvoering van 
de Besmettelijke Z iektenwet {Staatsblad 
1928, n°. 265) en tot bepaling van den 
datum, waarop afdeeling 8, paragraaf 54, 
van de wet van 29 November 1935 {Staats
blad n°. 685) in werking zal treden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Sociale Zaken en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1936, 
n°. 369 H/doss. 9, Afdeeling Volksgezondheid 
en van 22 April 1936, n°. 8475, Afdeel ing 
Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de Besmettelijke Z iektenwet {Staats
blad 1928, n°. 265) en op afdeeling 8, § 54, 
en afdeel ing 10 van de Wet van 29 Novem
ber 1935, {Staatsblad n°. 685); 

Gezien Ons besluit van 1 October 1929, 
{Staatsblad n°. 448), gewijzigd bij Ons besluit 
van 30 October 1933 {Staatsblad n°. 55 6) , ter 
uitvoering van de Besmettelijke Ziektenwet 
{Staatsblad 1928, n°. 265) ; 

Den R aad van State gehoord {advies van 2 
Juni 1936, n °. 29); 

Gezien het nader r apport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken en van· Onzen M inister 
van Binnenlandsche Zaken van 18 Juni 1936, 
n°. 1097 H, doss. 9, afdeeling Volksgezond
heid, en van 25 Juni 1936, n°. 16452, afdee
li ng Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in bovengenoemd besluit de navolgende wij

zigingen aan te brengen: 
Art. I . In den aanhef wordt in plaats van 

,,Gelet op de wet van 21 J uli 1928 {Staats
blad n°. 265), houdende voorzieningen tegen 
bèsmettelijke ziekten" gelezen "Gelet op de 
Besmettelijke Ziektenwet {Staatsblad 1928, 
n°. 265 ) en op afdeeling 8, § 54, van de wet 
van 29 ovember 1935 {Staatsblad n°. 685)". 

Art. II. In a1·tikel 1 wordt in plaats van 
"onderscheidenlijk den Hoofdinspecteur en den 
Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid, die belast zijn met het toezicht op 
de handhaving van de wettelijke bepalingen 
betreffende be mettel ijke ziekten" gelezen 
,,onderscheidenlijk den Geneeskundig Hoofd
inspecteur en den Geneeskundig Inspecteur van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid". 

Art. III. In artikel 15, lid 2, worden de 
woorden "volgens artikel 20, 3de lid, goed
gekeurden ontsmettingsdienst" vervangen door 
,,als noodzakel ijk aangewezen ontsmettings
,dienst". 

In artikel 15, lid S, worden de woorden "of 
niet naar een door den Minjster volgens ar
tikel 20, 3de Jid goedgekeurde gelegenheid 
-voor ontsmetting" vervangen door "en niet 
naar een door den Minister als noodzakelijk 
·aangewezen ontsmettingsdienst". 

Art. IV. In artikel 20, lid 1, wordt in 
:Pl aats van "De verzoeken om eene der bijdra
gen, bedoeld in artikel 20, l ste 1 id , van de 
-wet" gelezen " de verzoeken om bijdragen, 
:bedoeld in artikel 20 van de wet". 

Artikel 20, lid 2, wordt gelezen a ls volgt: 
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2. Aanvragen om toekenning van rijksbij
dragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel -
behoudens die, bedoeld in artikel 20, lid 1, 
onder 1°. der wet-, die later dan 1 Juni 
van het jaar, volgende op dat, waarop de 
aanvrage betrekking heeft worden ingediend, 
blijven buiten besch ikking. 

Art. -V. Artikel 21 wordt gelezen a ls volgt: 
Aan de toekenning van de rijksbijdragen, 

bedoeld in artikel 20, lid 1, onder 1°., en lid 
4, van de wet zij n, behalve onderscheidenlijk 
het bepaalde in de artikelen 22 en 23 de 
volgende voorwaarden verbonden: 

a. de ontsmettingsdienst moet een onder
deel vormen van een door Onzen Minister 
hiertoe goedgekeurden gezondheidsdienst; 

in bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van deze voorwaarde tot wederopzegging ont
heffing verleenen; 

b: de dienst is verpl icht voor andere ge
meenten ontsmettingen uit te voeren, die door 
den burgemeester van zulk een gemeente zijn 
gelast, tegen tarieven, die de goedkeuring van 
Onzen Minister behoeven ; 

c. aan de door Onzen Minister aan te wij
zen ambtenaren wordt inzage van boeken en 
bescheiden betreffende den di enst gegeven; 

d. den Inspecteurs moet vrijen toegang wor
den verleend tot terreinen en gebouwen; alle 
gewenschte inlichtingen moeten, desverlangd 
schriftelijk, terstond aan de Inspecteurs wor
den verstrekt; 

e. gebouwen en goederen, tot den ontsmet
t ingsdienst behoorende, moeten behoorl ijk 
worden onderhouden, zoodat de d ienst steeds 
in staat is om onmiddellijk en naar behooren 
zijn taak te ver-vullen; 

/. het materieel moet ten genoegen van den 
I nspecteur regelmatig aan deskundig onder
zoek worden onderworpen; indi en blij kt, dat 
gebreken of tekortkomingen aanwezig zijn , 
moet hierin zoo spoedig mogelijk worden 
voorzien. 

Art. VI. Artikel 23 wordt gelezen als volgt: 
l. De ziekten, bedoeld in artikel 20, lid 1, 

onder 2°. van de wet, zijn de ziekten, genoemd 
in artikel 2 van dit besluit onder de groep A, 
zoomede febris typhoïdea, de typheuze vorm 
van paratyphus en variola minor {alastrim); 
in gevallen, waarin de burgemee ter reiniging 
en ontsmetting heeft gelast op schriftelijk ver
zoek van den Inspecteur, vallen ook de be
treffende ziekten onder die, bedoeld in artikel 
20, lid 1, onder 2°. van de Wet. 

2. Een Rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 
20, lid 1, onder 2°. van de wet, wordt slechts 
verleend, indien: 

1 °. de reiniging of ontsmetting is verricht 
door een dienst, welke door Onzen Minister 
als noodzakelijk is aangewezen, tenzij zich 
voordoet het geval, bedoeld in artikel 15, lid 
3, en de I nspecteur ontsmetting heeft goedge
keurd; 

2°. de schadeloos teil i ng bij vernietiging 
door Onzen Minister wordt goedgekeurd. 

Het staat den gemeentebesturen vrij de ont
smettingsdiensten ook reinigingen en ontsmet
tingen te doen verrichten bij andere ziekten 
dan in lid 1 aangeduid; een rijksbijdrage 
wordt daarvoor echter niet gegeven . 

Art. VII. De artikelen 24 en 25 vervallen. 
Art. VIII. In artikel 26 wordt in plaats 
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van "Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken en Landbouw" gelezen "Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken" . 

Lid 4 van artikel 26 vervalt. 
Art. IX. Artikel 27 vervalt. 
Art. X. Artikel 28, lid 2, wordt gelezen 

als volgt: 
2. H et bestuur van de vereeniging, di e 

voor toekenning van de in het eerste lid be
doelde rijksbijdrage in aanmerking wenscht 
te komen, zendt zijne aanvrage daartoe aan 
Onzen Minister. Op die aanvrage zijn onder
scheidenlijk van toepassing de artikelen 20- 23 
van dit besluit, met dien verstande, dat de 
verplichtingen, die bij deze artikelen aan het 
gemeentebestuur zijn opgelegd, rusten op het 
bestuur der vereeniging, en dat in plaats van 
het bepaalde in art ikel 21 , onder a, wordt ge
lezen : ,,aan den dienst moet een geneeskun
dige verbonden zijn. 

Lid S, 4 en 5 van arti kel 28 verval1en . 
Art. XI. Na arti kel 28 wordt een nieuw 

artikel ingevoegd, luidende: 
Art. 28a. l. De toekenning der rijksbijdra

gen in de kosten van opwachtgeldstelling van 
personeel , aan een gemeentelijken ontsmet
tingsdienst verbonden op 1 Mei 1935, ge
schiedt volgens de volgende regels: 

a. slechts in aanmerking komt het wach t
geld van personeel , hetwelk vóór 1 Mei 1937 
op wachtgeld is of wordt gesteld ten gevolge 
van het inwerkingtreden van § 54 van de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685); 

b. de rijksbijdrage wordt telkenj are op
nieuw vastgesteld over het afgeloopen jaar 
aan de hand van een daartoe door het bestuur 
der gemeente in te dienen opgave, welke moet 
voldoen aan door Onzen Minister . in het al 
gemeen of voor ieder geval afzonderlijk te 
stellen eischen ; deze opgave moet worden in
gediend vóór 1 Juni van het jaar volgende 
op dat, waarin het wachtgeld wordt betaald ; 

c. als maatsta f voor dat deel van het wacht
geld, waarin een rijksbijdrage zal worden ver
leend, zal worden aangenomen het gemiddelde 
loonbedrag, dat over de jaren 1933, 1934 en 
1935 in aanmerking is genomen als verwerkt 
bij de ontsmettingen wegens h et voorkomen 
van A en B ziekten. 

2. Ten aanzien van de rijksbijdrage in kos
ten voor de kapi taalsuitgave gelden de na
volgende regels : 

a. als basis voor de berekening van het 
bedrag, hetwelk voor rijksbijdrage in aanmer
king komt, zal worden genomen het gemid
deld aantal ontsmettingen in de jaren 1933, 
19 34 en 19 35, uitgevoerd wegens het voor
komen en A en B ziekten, in verhouding tot 
het gemiddeld totaal aantal ontsmettingen, in 
die jaren uitgevoerd ; 

b . volgens de onder a bedoelde verhouding 
zal een bijdrage van 50 o/Ó worden verleend in 
het gemiddeld bedrag, dat over de ja ren 1933, 
1934 en 1935 als jaarlijksche lasten voor ka
pitaalsuitgaven in aanmerking is genomen 
voor een r ijksbijdrage in de ontsmettingskos
ten· 

c.' aanvragen om toekenning van een bij 
drage, als onder b bedoeld, di e later dan 1 
Juni van het jaar, volgende op dat, waarop 
de aanvrage betrekking heeft, worden inge
diend blijven buiten beschikking. 
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Art. XII. Dit besluit treedt in werking ·met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is. 
geplaatst. 

Art. XIII. Op den in artikel XII bedoel
den dag treedt tevens in werking Afdeeling 
8, paragraaf 54, van de Wet van 29 Novem
ber 1935 (Staatsblad n° . 685). 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a fschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H e t Loo, den 30sten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
M . S l i n gen be r g. 

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

(Uitgeg. 17 Jidi 1936.) 

s. 856. 

9 J idi 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Consumptieijs-besluit (Staatsblad 1934, n°. 
240), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
9 M ei 1935, (Staatsblad n° . 244). 

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

Sociale Zaken van 23 Mei 1936, n°. 7J6 
D/doss. 30 afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935, n°. 793) en op het 
Consumptieijs-besluit (Staatsblad 1934, n°. 
240) , gewijzigd bij Ons besluit van 9 Mei 1935 
(Staatsblad n° . 244) ; 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der W arenwet (Staatsblad 
1935, n°. 793} ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
26 Juni 1936, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 6 Juli 1936, n°. 
1049 D/doss . 30, a fdeel ing Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Consumptieijs-besluit (Staats

blad 1934, n° . 240) wordt de navolgende wij
ziging aangebracht: 

In artikel 12, onder a, wordt in plaats van 
"andere geslachtsnamen of firmanamen mogen 
- onverminderd het dienaangaande bij de 
Trekliondenwet bepaalde -" gelezen "ge
slachtsnamen of firmanamen van hen, die 
handelen in eet- of drinkwaren mogen - be
houdens het hiervoor bepaalde en onvermin
derd het dienaangaande bij de Trekhondenwet 
bepaalde - ". 

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

Onze Minister van Soci ale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Sta,a,tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 9den Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
M. S I i n ge n b e r g . 

(Uitgeg. 24 Juli 1936.) 
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s. 857. 

9 Juli 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Jam- en limonadebesluit (Staatsblad 1924 
n°. 97), laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 25 October 1933 (Staats
blad n°. 549). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Sociale Zaken van 23 Mei 1936, n°. 761 
D/Dossier 29, afdeeling Volk gezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1935 n°. 793} en op het Jam
en limonadebesluit (Staatsblad 1924 n°. 97), 
laatstelijk gewijzigd bij On besluit van 25 
October 1933 (Staatsblad n°. 549); 

Gezien het advies van de Commi ie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935 n°. 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1936, n°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 6 J ui i 1936 , n° . 
1048 D/Dossier 29, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 3 van bovengenoemd be

s! uit wordt na punt 5 ingevoegd : 
5a. Vruchtenlimonade een verdund vrnch

tensap met suiker, waaraan citroenzuur, 
vruohtene senoes en koolzuur mogen zijn toe
gevoegd. 

De toevoeging "gazeuse" mag worden ge
bezigd, indien de waar koolzuur bevat. 

Art. II. Na artikel 14 van genoemd be
sluit wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui
dende: 

Art. 14a. Vruchtenl imonade moet voldoen 
aan de volgende eischen: 

1. Ander vruchtensap dan dat, waarvan de 
naam van de vrucht op de verpakking is ver
meld , of be tanddeelen daarvan, behalve eenig 
citroensap of citroenzuur en vruohtenessenoes, 
moeten afwezig zijn; 

2. Het gehalte aan suiker moet ten minste 
8 gram per 100 gram vruchtenlimonade en 
mag ten hoogste 12 gram per 100 gram vruch
tenlimanade bedragen; 

3. H et gehalte aan vruchtensap, voldoende 
aan de in artikel 12 ge telde eischen, waar
van de naam op de verpakking is ve1;meld , 
moet ten minste 10 gram per 100 gram vruch
ten! imonade bedragen; 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblall, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 9den Juli 1936. 
WILHELM! A. 

D e M inister van ociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b e r g. 

(Uitgeg. 24 J uli 1936.) 
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s. 858. 

11 Juli 1936. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het Koninklijk B e luit van 9 Juli 1929, 
Staatsblad n°. 383, tot vaststell ing van 
een algemeen n maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 120, eerste lid, der 
Ziektewet, gelijk dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
25 April 1932, Staatsblad n°. 180. 

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

Soc iale Zaken van 27 Mei 1936, n°. 1409, 
afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 120, eerste lid , der Zie k-te
wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1936, n°. 55) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 J ui i 1936, n°. 1676, 
Afdeeling Arbe idersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 9 J ul i 1929, 

Staatsblad n°. 383, tot. vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur , als be
doeld in artikel 120, eerste li d, der Ziektewet, 
gelijk dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 April 1932, Staatsblad n° . 
180 en te bepalen als volgt: 

Art. I . Artikel 6 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd besluit wordt gewijzigd a ls volgt: 

In het eerste lid wordt aan de alinea, aan
vangende met "of de regelen", toegevoegd: 
" hetgeen hem uit een bij hem ingediende 
klacht of op andere wijze ter kennis komt 
omtrent door een bedrijfsvereeniging toege
paste middelen, gericht op vergrooting of be
houd van het bij de bedrijfsvereeniging ver
zekerd loonbedrag,". 

Art. II. Artikel 7 van Ons vorenbedoeld 
gewijzigd besluit wordt gelezen als volgt: 

,,Het in artikel 6, ee rste lid , bedoelde on
derzoek, voor zoover dit niet betreft het on
derwerp, bedoeld aan het slot van de eerste 
al inea van het eerste lid van voornoemd ar
tikel , heeft voor e lke bedrijfsvereeniging ten 
minste eenmaal pe r jaar plaats". 

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

Het Loo, den Uden Juli 1936. 

s. 885. 

WILHELMINA. 
D e Afinister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitg eg. 24 Juli 1936.) 

1 Juli 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk Be luit van 3 J anuari 1930, 
Staatsblad n°. 3, tot vaststelling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverzeke
ring, zooals dat be luit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk Besluit van den 
7den Juni 1935, Staatsblad n°. 336. 

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

Sociale Zaken van 29 Juni 1936, n°. 1636 Af
deeling Arbe idersve rzeker ing; 

Gelet op de artikelen 63, eerste lid, 64 , 68 



343 

en 69, eerste en derde lid, der Ziektewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te wijzigen Ons besluit van 3 J anuari 1930, 
Staatsblad n° . 3, tot vaststelling van de pre
miën voor de verpl ichte Ziekteverzeker ing, 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 7 
Juni 1935, Staatsblad n°. 336, en te bepalen 
als volgt: 

Art. I. Artikel 1 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd beslui t van 3 J anuari 1930, Staats
blad n°. 3, wordt gelezen als volgt: 

"De prem ie voor de verplichte verzekering 
van de bij de ziekenkassen der Raden van 
Arbeid verzekerden bedraagt, a l naar gelang 
de verzekerden niet, onderscheidenl ijk wel , bij 
wij ze van werkverschaffing zijn te werkge
steld , 

1 °. voor het gebied van de R aden van 
Arbeid te Amsterdmn, L eiden, Nijmegen en 
Zwoll e 2 %, onderscheidenlijk 5 % van het 
loon, dat voor het tijdperk, waarover de be
taling loopt, krnchtens het bepaalde bij ar
t ikel 68 der Ziektewet voor premiebetaling 
in aanmerking komt; 

2°. voor het gebied van de Raden van Ar
beid te Alkrmaar, Amersfoort, Arnhem, Breda, 
Dordire,cht, Eindhoven, Groningen, H aa,·lem, 
H enuelo, L eeuwarden en R otterdam 1,8 %, 
onderscheidenlijk 5 %, van het loon, dat voor 
het tijdperk, waarover de betaling loopt, 
krachtens het bepaalde bij artikel 68 der 
Ziektewet voor premiebetaling in aanmerking 
komt; 

3° . voor het gebied van de Raden van 
Arbeid te Assen, 's-Gravenhage en Maastricht 
1,70 %, ondersch eidenlijk 5 %, van het loon, 
dat voor het tijdperk, waarover de betaling 
loopt, krachtens het bepaalde bij artikel 68 
der Ziektewet voor premiebetaling in aanmer
king komt ; 

4°. voor het gebied van de R aden van Ar
be id te Apeldoorn, 's-H ertogenbosch, M iddel
burg, Utrecht, V enlo en Winschoten 1,60 %, 
onderscheidenlijk 5 %, van het loon, dat voor 
het tijdperk, waarover de betaling loopt, 
krachtens het bepaalde bij artikel 68 der 
Ziektewet voor premiebetaling in aanmerking 
komt." 

Art. IL Artikel 4 van Ons vorengenoemd 
beslui t wordt gelezen a ls volgt: 

,,Overeenkomstig het bepaalde in artikel 69 , 
eerste en derde lid, der Ziektewet en behou
dens het in het eerste lid van dat artikel 
voorziene geval , is voor verzekerden, die niet 
bij wijze van werkverschaffing zijn tewerkge
steld, van het premiepercentage, vastgesteld 
in: 

a. artikel 1, 1 °, verschuldigd door den 
werkgever 1 % en door den verzekerde 1 % ; 

b. artikel 1, 2°, verschuldigd door den werk
gever 0,9 % en door den verzekerde 0,9 %; 

c. artikel 1 , 3°, verschuldigd door den 
werkgever 0,85 % en door den verzekerde 

· 0,85 %; 
d. artikel 1, 4°, verschuldigd door den werk

gever 0,8 % en door den verzekerde 0,8 % ; 
e. artikel 2, letter A , · al naar gelang de 

p remie verschuldigd is aan een der in artikel 
1, onder 1-4 genoemde Raden van Arbeid, 
verschuldigd door den werkgever ondersche i
denlijk 2 %, 2,1 %, 2,15 % en 2,2 %, en door 
den verzekerde onderscheidenlijk 1 %, 0.9 %, 
0,85 % en 0,8 % ; 
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/. artikel 2, letter Abis, al naar gelang 
de premie verschuldigd is aan een der in ar
t ikel 1, onder 1-4 genoemde Raden van Ar
beid, verschuldigd door den werkgever onder
sche idenlijk 3,3 %, 3,4 %, 3,45 % en 3,5 % en 
door den verzekerde onderscheidenlijk 1 %, 
0,9 %, 0,85 % en 0,8 % ; 

g. artikel 2, letter B, a l naar gelang de 
premie verschuldigd is aan een der in artikel 
1, onder 1-4, genoemde Raden van Arbeid, 
verschuldigd door den werkgever ondersche i
denlijk 3, 75 %, 3,85 %, 3,90 % en 3,95 % en 
door den verzekerde onderscheiden] ijk 1 %, 
0,9 %, 0,85 % en 0,8 %. 

Art. III. H et bepaalde in artikel I wordt 
voor de eerste maal toegepast bij de vaststel
ling der prem ie, verschuldigd over loon, ver
diend over tijdvakken, gelegen na 31 Decem
ber 1935. 

Art. IV. Dit beslui t treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teeken ing van het Staatsblad, waarin dit be
slui t is geplaatst. 

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

H et Loo, den lsten Juli 1936. 

s. 942. 

WILHELMINA. 
De M inister van Social,e Zaken, 

M. S I i n ge n b e r g. 
(Uitgeg. 14 Jul i 1936.) 

26 Juni 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch
Indië" . 

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

Staat, Minister van Koloniën van 20 Juni 
1936, 6de Afdeeling, No. 1 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1936, No. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1936, 6de Af
deeling, No. 3; 
, Gelet op de artikelen 70 en 167 van de 
Indische Staatsregeling; 

Den Volksraad gehoord; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I . Het bij Ons besluit van 28 Mei 
1923, No. 65 (Nederlandsch Staatsblad No. 
223, Indisch Staatsblad No. 408} vastgestelde 
,,Dienstplichtbesluit voor Nederlandsch-Indië", 
zooals gewijzigd en aangevul d laatstelijk bij 
Ons besluit van 27 September 1934, No. 3 
(Nederlandsch Staatsblad No. 519, I ndisch 
Staatsblad No. 574) wordt nader gewijzigd 
en aangevuld als volgt: 

§ 1. Artikel 20, lid 3, wordt gelezen : 
"3. Dienstplichti gen, die bij de krijgsmacht 

een rang bekleeden dan wel bij de krijgsmacht 
een rang hebben bekleed, worden , naar •bij 
Regeeringsvero.rdening te stell en regelen , in
gelij fd in een rang, gelijkgesteld aan of het 
meest overeenkomende met den laatst beklee
den rang, een en ander voor zooveel met de 
belangen van den dienst is overeen te bren
gen". 

§ 2. Artikel 22, lid 1 punt c, wordt ge
lezen: 

"c. het deelnemen aan militai re oefeningen 
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of militair onden;icht dan wel andere mili
taire werkzaamheden". 

§ 3. Artikel 22, lid 2, wordt gelezen: 
,,2. Voor het doorloopen van eerste oefe

ning worden aangewezen de voor inlijving be
schikbare dienstplichtigen, voor wie het tijd
vak van verplichte aanmelding ter in chrij
ving voor den dienst aangevangen is vóór of 
in het kalenderjaar, waarin het 28e levensjaar 
wordt vol bracht". 

§ 4. Artikel 23 wordt gelezen : 
.,1. De duur· der eerste oefening bedraagt: 
Lege r. 
a. ten hoogste negen maanden voor de on

beredenen, behoudens het bepaalde onder b; 
b. ten hoogste twaalf maanden voor de 

dienstplichtigen, die worden opgeleid tot of
ficier of onderofficier, voor de dienstplichtigen 
van de genie en voor de beredenen. 

Ze emacht. 
c. ten hoogste achttien maanden voor de 

zeemacht. 
2. Behoudens de uitzonderingen, uit dit 

besluit of uit bij Regeeringsverordening vast 
te stellen bepalingen voortvloeiende, vangt de 
eerste oefening terstond na de ·inlijving aan. 

3. aar bij Regeeringsverordening te stel-
len regelen kan de dienstplichtige worden ver
plicht de eerste oefening bij gedeelten in twee 
of meer niet aansluitende tijdvakken te ver
vullen. 

4. aar bij Regeeringsverordening te stel-
len regelen kan geheele of gedeeltelijke vrij
steil ing of uitstel van de eerste oefening wor
den verleend. 

6. Degenen, aan wie gedeeltelijke vrijstel
ling of uitstel van de eerste oefenin~ is ver
leend, worden, zoolang die gedeeltelijke vrij
stelling of dat uitstel duurt, als verlofganger 
beschouwd". 

§ 5. De leden 1 t/m 3 van artikel 24 wor
den gelezen : 

,,1. De duur der herhalingsoefeningen be
draagt ten hoogste veertig dagen, doch voor 
de ondernfficieren voor zooveel noodig, ten 
hoogste vier en vijftig dagen. 

2. De herhalingsoefeningen kunnen over 
twee of meer tijdvakken worden verdeeld. 

3. Bovendien kunnen de herhalingsoefe
ningen worden gesplitst in oefeningsuren, te 
vervullen op verschillende dagen; alsdan 
worden acht oefeningsuren berekend voor één 
dag van de herhalingsoefeningen". 

§ 6. De leden 1 en 2 van artikel 26 worden 
gelezen: 

" 1. De duur van de militaire oefeningen 
of van het militair onderricht dan wel van de 
militaire werkzaamheden, bedoeld in artikel 
22, eerste lid , onder c bedraagt ten hoogste 12 
dagen, te verdeelen over drie of meer niet 
aansluitende tijdvakken. 

2. de (het) in het voorgaande lid bedoelde 
oefeningen, onderricht of werkzaamheden kun
nen worden gesplitst in oefeningsuren, te ver
vullen op verschillende dagen; alsdan worden 
acht oefeningsuren berekend ovor één dag van 
de oefeningen, enz." 

§ 7. In artikel 36, lid 1, wordt het woord 
,,Legercommandant" vervangen door de woor
den "Commandant van het leger, onderschei
denlijk der zeemacht". 

§ 8. In artikel 39, lid 1, punt d wordt het 
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woord "Legercommandant" vervangen door de 
woorden "Commandant van het leger, onder
scheidenlijk der zeemacht". 

Art. II. De tengevolge van de inwerking
treding van dit besluit vere ischte overgangs
maatregelen, worden bij regeeringsverordening 
vastgesteld. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van een nader door den Gouverneur
Generaal van ederlandsch-Indië te bepalen 
datum. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26 ten Juni 1936. 

s. 980. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 29 Juni 1936.) 

3 J uni 1936. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip van inwerkingtred ing van de ar
tikelen 1, § 2 tot en met § 4, en 3 van 
de wet van 28 December 1934, opgenomen 
in Nederlandsch Staatsblad n°. 711 ( a
dere wijziging van de Indische Comptabili
teitswet). 

Inwerkingtreding 1 Jul i 1986. 

s. 1365. 

5 Juni 1936. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het Chr istelij k lyceum te 
Haarlem. 

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

Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 2 
April 1936, n°. 7716 III, afdeel ing Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onderwijs
wet· 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
19 Mei 1936, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Mei 1936, n° . 11677, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1936 de afdee

Jing gymnasium van het Christelij k lyceum te 
Haarlem van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van iru-ichtingen voor Christe
lijk voorbereidend hooger en middelbaar on
derwijs voor Haarlem en Omstreken, gevestigd 
aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inachtne
ming der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan haar leerlingen, die het onderwijs tot 
aan het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire stu
diën af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel 11 der Hooger-onderwijswet vermeld , 
wordt gelij kgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is hela t met de uitvoering 
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van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 5den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 19 Juni 1936. ) 

s. 1386. 

30 M ei 1936. BESLUIT, betreffende het sa
natorium "Port Natal" te Assen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Mei 1936, n°. 
4912, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 4 Februari 

1935 (Staatsblad n°. 35) wordt gelezen: 
"In de inrichting mogen niet meer dan 40 

mannen en 40 vrouwen verpleegd worden . 
In afwij king van het bepaalde in het eerste 

lid van dit artikel mogen, gedurende een door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te 
bepalen tijdvak, in genoemde inrichting ten 
hoogste 63 vrouwen en 17 mannen verpleegd 
worden". 

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

H et Loo, den 30sten Mei 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 12 J uni 1936.) 

s. 1387. 

30 Mei 1936. BESLUIT, betreffende het ge
sticht voor vrouwelijke krankzinnigen ge
naamd "Psychiatrische inrichting Sint 
Anna", te V enray. 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 Mei 1936, n°. 
4957, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 12 Juli 

1933 (Staatsblad n°. 362), de volgende wij
zigingen worden aangebracht : 

L Artikel 5 wordt gelezen : 
In het gesticht mogen niet meer dan 489 

vrouwelijke krankzinnigen verpleegd worden. 
II. Artikel 6 wordt gelezen: 
In de inrichting, bedoeld in artikel 3, mo

gen niet meer dan 221 vrouwen verpleegd 
worden. 

III. Artikel 10 wordt gelezen: 
De geneeskundige behandeling der verpleeg

den wordt opgedragen aan ten minste vier ge
neeskundigen, die gevestigd moeten zijn in 
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woningen nabij het terrein der "Psychiatrische 
inrichting St. Anna" en buiten de inrichting 
geen geneeskundige, tenzij consultatieve prak
tijk, mogen uitoefenen. 

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

Het Loo, den 30sten Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i 1 d e . 

( Uitgeg. 12 Juni 1936.) 

s. 1388. 

6 JuJ.i 1936. BEËILUIT, betreffende de in
richting "Bloemendaal" te Loosduinen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 Juli 1936, n°. 
6625, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons beslui t van 12 Juni 
1931 (Staatsblad n°. 245) voor "1 Juli 1936", 
zal worden gelezen: 31 December 1941. 

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

Het Loo, den 6den Juli 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I d e. 

(Uitgeg. 17 JuJ.i 1936.) 

s. 1590. 

15 Mei 1936. BESLUIT tot goedkeuring van 
met Vrouwe C. W. Baronesse van Balve
ren, te Arnh.e1n e. a. en met A. J . Krielen 
te B eesd gesloten dadingen tot het ten 
einde brengen van geschi ll en. 

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

Waterstaat van 8 Mei 1936, La. N., Directie 
van den wa·terstaat; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 22 De
cember 1850 (Staatsblad N°. 99), gewijzigd 
bij artikel 30 van de Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad N°. 259); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Goed te keuren de overeenkomsten van da

ding, gesloten tot het ten einde brengen van 
geschillen 1 °. tusschen den Staat en Vrouwe 
C. W . Baronesse van Balveren te Arnheni en 
2°. tusschen den Staat en A . J. Krielen te 
Beesd, aangegaan bij de bij dit besluit ge
voegde akten. · 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden medegedeeld aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de Jeuda 

( Uitgeg. 16 Juni 1936.) 
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Zegel f 0.50. 

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door 
den Minister van W aterstaat, contractant ter 
eener zijde, 

en 
de Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Wil

helmina Baronesse van Balveren, wonende te 
Arnheni, Douairière van den Hoogwelgeboren 
Heer Fra ns H endrik B aron van Verschuer, 

de Hoogwelgeboren Jonkvrouwe Mr. J acoba 
Albertina B aronesse van Verschuer, Hofdame 
Honora ire van H are M a jesteit de Koningin, 
wonende te Arnhem, 

de H oogwelgeboren H eer Meester Bernard 
Frederik Baron van Verschuer, zonder beroep, 
wonende te L eur bij W ychen, 

de Hoogwelgeboren Jonkvrouwe Wilhelmina 
Frederika H endrika B aronesse van Verschuer , 
ongehuwde particuliere, wonende te Arnhem, 

Mr. Wal ter Frans Frederik B aron van Ver
schuer, Burgemeester der gemeente B eesd, 

contractanten ter andere zijde, 
I. Overwegende, dat de Staat der N eder

landen wenscht over te gaan tot de totstand
breng ing en de openstelling voor alle verkeer 
van een brugverbinding over de Linge in den 
W eg No. 26 van het Rijkswegenplan 1932 
(Kon. Besluit van 6 October 1930 No. 29) 
Utrecht-Vianerv-Zaltbomniel-H edel-'s-H er
togenbosch, door middel van een vaste brug 
over de rivier tusschen de We tel ijke gedeel
ten van de perceelen kadastraal bekend als 
gemeente B eesd Sectie C Nos. 356 en 362 aan 
den oordelijken oever en de Westelijke ge
deel ten van de perceel en kadastraal bekend 
a ls gemeente Deil Sectie D Nos. 434 en 435 
aan den Zuidelijken oever, en van aan die 
brug aansluitende weggedeelten ter verb inding 
met de openbare wegen in de gemeenten 
B eesd en Deü ; 

in aanmerking nemende 
dat de contractanten ter andere zijde van 

oordeel zijn dat de Staat door het hierboven 
bedoelde openbare werk tot stand te brengen 
en/of open te stellen voor alle verkeer, in strijd 
zou handelen met het hen, naar hun oordeel, 
toekomende recht van het z.g. E nspijksche 
Veer over de Linge tusschen Enspijk en 
Mari iinwaard, 

dat de Staat betwist: dat een veerrecht als 
bovenbedoeld toekomt aan de contractanten 
ter andere zijde; dat de te maken werken 
wuden vallen binnen het territo ir van het 
eventueele recht; dat door het maken en open
stellen van de hierbedoelde werken zou wor
den gehandeld in strijd met dit eventueele 
veerrecht, 

hebben ter voorkoming van gedingen en 
onder voorbehoud - behoudens voor wat be
treft het onder 3°. bepaalde - van goedkeu
ring bij Koninklijk Besluit, ove reenkomstig 
artikel 30 der Comptabili teitswet 1927 (Stbl . 

o. 259), de volgende dading getroffen: 
1°. De Staat betaalt : 
aan de contractanten ter andere zijde geza

menlijk een som van vijf duizend gulden -
f 5000 (de contractanten dragen door de on
derteekening dezer akte Mr. W. F. F. B aron 
van Verschuer , Burgemeester der gemeente 
B eesd, op, die door zijn onderteekening ver-
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klaart deze opdracht aan te nemen, namens 
hen allen deze f 5000 te ontvangen en daar
voor kwijting te geven) ; 
2° . Hiertegenover staan contractanten ter an
dere zijde, wo voor zich , a ls voor de opvolgers 
in hunne beweerde rechten, den Staat - voor
zoover noodig - toe de bovenbedoelde werken 
te maken, en die werken daar te houden, te 
veranderen, te verbeteren, uit te breiden, 
eenigermate te verleggen, en/of open te stel
len en gesteld te houäen voor a lle verkeer, 
afstand doende van a lle rechten, die zij, of 
de rechtsopvolgers in hunne beweerde rechten, 
ter zake van de handelingen als hier bedoeld, 
mogelijk nu of láter geldend zouden kunnen 
maken; dit recht wordt den Staat voor eeuwig 
verleend en zal door den Staat aan derden 
kunnen worden overgedragen; 

Contractanten ter andere zijde vrijwaren den 
Staat en zijne rechtsopvolgers tegen elke actie 
ter zake van de zijde van gerechtigden op het 
z.g. E nspijksche Veer( recht) ; 

I eder der contractanten ter andere zijde ver
plicht zich - elk tegen een boete van f 1000 
voor elke overtreding, te voldoen aan den 
Staat of zijne rechtsopvolge rs - bij overdracht 
van hunne beweerde rechten, of gedeel ten 
daarvan, het hier onder 2 vermelde, met in
begrip van het boete-beding, in de acte op te 
nemen en te bedingen, dat de nieuwe verkrij
ger tegenover den Staat en zijne rechtsopvol 
gers tot hetzelfde gehouden zal zijn als hij
zelve; 

3°. De contractanten ter andere zijde stem
men - voorzoover noodig - er in toe, dat de 
Staat reeds than tot uitvoering en/of open
stelling der hier bedoelde werken overgaat ; 

4°. De betaling van de onder 1°. genoemde 
som zal geschieden binnen een maand na de 
plaatsing in het Staatsblad van het Koninklijk 
Besluit tot goedkeuring dezer dading; 

5°. De kosten van deze dading komen ten 
laste van den Staat. 

Aldus in drievoud geteekend te 

's-Gravenhage, 
Arnhem, 
Leur (G.), 
Beesd, 

den 8 Mei 1936. 

Contractant ter eene zijde, 

De M inister van Waterstaat, 
van Lidth d e J eudL 

Contractanten ter ande re zijde, 

C. W. v. V ers c h u e r-
v. B a l ve r e n. 

J. A. v. V e r s c hu e r. 
B. F . v. V e r s c h u e r. 
W . F . H . v. V e r s c h u er. 
W . F. F. v. V e r s c h u er. 

Goedgekeurd krachtens Koninklijk Beslui t 
van 15 Mei 1936 (Staatsblad o. 1590). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eudL 
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Zegel f 0.50. 

De Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door 
den Minister van Waterstaat, contractant ter 
een er zij de, 

en 
Arnoldus Josephus Krielen, veerman en kas

telein, te Beesd, contractant ter andere zijde, 
1. Overwegende, dat de Staat der Neder

landen wenscht over te gaan tot de totstand
brenging en de openstelling voor alle verkeer 
van een brugverbinding over de Linge in den 
Weg No. 26 van het Rijkswegenplan 1932 
(Kon. Besluit van 6 October 1930 No. 29) 
Utrecht- Vianen-Zaltbommel-Hedel-'s-Her
togenbosch, door middel van een vaste brug 
over de rivier tusschen de Westelijke gedeel
ten van de perceelen kadastraal bekend als 
gemeente Beesd Seçtie C Nos. 356 en 362 aan 
den Noordelijken oever en de Westelijke ge
deelten van de perceelen kadastraal bekend als 

.gemeente Deil Sectie D Nos. 434 en 435 aan 
den Zuidelijken oever, en van aan die brug 
aansluitende weggedeelten ter verbinding met 
de openbare wegen in de gemeenten Beesd en 
D eil; 

in aanmerking nemende 
dat de contractant ter andere zijde van oor

deel is, dat de · Staat door het hierboven be
doelde openbare werk tot stand te brengen 
en/of open te stellen voor a lle verkeer in strijd 
zou handelen met het hem, naar zijn oordeel, 
toekomende recht van het z.g. Beesdsche voet
veer tusschen Beesd en de Veersteeg onder 
Enspijk; 

dat de Staat betwist: dat een veerrecht 
a ls boven bedoeld toekomt aan den contrac
tant ter andere zijde; dat de te maken werken 
zouden vallen binnen het territoir van het 
eventueele recht; dat door het maken en open
stellen van de hier bedoelde werken zou wor
den gehandeld in strijd met dit eventueede 
recht, 

hebben ter voorkoming van gedingen en 
onder voorbehoud - behoudens voor wat be
treft het onder 3°. bepaalde - van goedkeu
ring bij Koninklijk Besluit, overeenkomstig 
artikel 30 der Comptabili teitswet 1927 (Stbl . 
No. 259) , de volgende dading getroffen: 

1. De Staat betaalt: 
aan den contractant ter andere zijde een som 
van vijf <luizen gulden - f 5000; 

2. Hiertegenover staat contractant ter an
dere zijde zoo voor zich, a ls voor de opvolgers 
in zijn beweerde rechten, den Staat - voor
zoover noodig - toe de bedoelde werken te 
maken, en die werken daar te houden, te ver
anderen, te verbeteren, uit te breiden, eeniger
mate te verleggen, en/of open te stellen en 
gesteld te houden voor a lle verkeer, afstand 
doende van alle rechten, die hij, of de rechts
opvolgers in zijn beweerde rechten, ter zake 
van de handelingen als hier bedoeld, mogelijk 
nu of láter geldend zouden kunnen maken; 
dit recht wordt den Staat voor eeuwig ver
leend en zal door den Staat aan derden kun
nen worden overgedragen; 

Contractant ter andere zijde vrijwaart den 
Staat en zijne rechtsopvolgers tegen elke actie 
ter zake van de zijde van gerechti gden op het 
z.g. Beesdsche veer(recht); 
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Contractant ter andere zijde verplicht zich 
tegen een boete van f 5000 voor elke overtre
ding, te voldoen aan den Staat of zijne rechts
opvolgers - bij overdracht van zijn beweerde 
rechten, of gedeelten daarvan, het hier onder 
2 vermelde, met inbegrip van het boetebeding 
in de acte op te nemen en te bedingen, dat 
de nieuwe verkrijger tegenover den Staat en 
zijn rechtsopvolgers tot hetzelfde gehouden 
zal zijn a ls hij-zelve; 

3. De contractant ter andere zijde stemt -
voorzoover noodig - er in toe, dat de Staat 
reeds thans tot uitvoering en/of openstelling 
der hier bedoelde werken overgaat; 

4. De betaling van den onder 1 genoemden 
som zal geschieden binnen een maand na de 
plaatsing in het Staatsblad van het Koninklijk 
Besluit tot goedkeuring dezer dading ; 

5. De kosten van deze dading komen ten 
laste van den Staat. 

's-Gravenhage, 
Aldus in drievoud geteekend te 

Beesd, 
den 8 Mei 1936. 

Contractant ter eene zijde, 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J e ud& 

Contractant ter andere zijde, 
A. J. K r ie 1 e n. 

Goedgekeurd krachtens Koninklijk Besluit van 
15 Mei 1936 (Staatsblad No. 1590) . 

s. 2311 . 

Mij bekend, 
D e Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eud& 

10 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders der gemeente Finsterwolde van 11 
Mei 1936, n°. 19, strekkende tot verhoo
ging van het accoordloon voor het graven 
van zwetslooten van 9 en 7 cents per strek
kende meter tot 10 en 8 cents per strek
kende meter. 

Geschorst tot 1 November 1936. 

s. 2312. 

20 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethou
ders der gemeente Laag-Nieuwkoop van 
29 Mei 1936, strekkende tot benoeming 
van G. Brunt tot ontvanger dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Octob,e,· 1936. 

s. 2313. 

22 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Sa,nbeek, van 28 Mei 1936, strekkende 
tot benoeming van G. H. Kusters tot ont
vanger dier gemeente. 

Geschont tot 1 October 1936 
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s. 2314. 

23 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
J abeek van 1 Mei 1936, strekkende tot 
benoeming van J . H . L . M ols tot ontvan
ger dier gemeente. 

Gescho1·st tot 1 Octob,er 1936. 

s. 2322. 

23 J uni 1936. BESLUIT tot opheffing met 
ingang van 1 Juli 1936 van de schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Z uilichem, van 19 December 1935, tot toe
lating van eenige kinderen, wonende· te 
Nieuwaal, gemeente Gameren, tot de open
bare lagere school te Z uilichem. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
18 Juni 1936, n° . 6690, afdeel ing Lager On
derwij s, tot opheffing met ingang van 1 Juli 
1936 van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Zuil ichem, van 19 Decem
ber 1935, waarbij besloten is: 

l° . de kinderen van G. van der Leij en 
P . van Herp, beiden wonende te Nieuwaal , 
gemeente Gameren, op de openbare school 
alhier toe te laten met ingang van 1 Januari 
1936 ; 

2°. te bepalen, dat de kosten van de leer
middelen door de ouders dier schoolgaande 
kinderen zullen worden betaald ; -

3°. dat door bedoelde ouders, bij voornit
betaling, maandelijks een voorschot op deze 
kosten zal worden betaald, gelijkstaande aan 
1/12 gedeelte dier kosten volgens de laatst
vastgestelde gemeenterekening; 

Overwegende, dat dit raadsbesluit bij Ons 
besluit van 18 J anuari _1936 (Staatsblad, n°. 
2320) tot 1 Augustus 1936 is geschorst uit 
overweging, dat het wenschelijk is, hangende 
het onderzoek naar de vraag, of er termen 
zijn dit beslui t wegens strijd met de wet of 
met het algemeen belang te vernietigen, het 
in werking treden daarvan te voorkomen; 
· Overwegende, dat uit het ingesteld onder
zoek is gebleken, dat er geen reden is om tot 
vernietiging wegens strijd met de wet of met 
het algemeen belang van dit raadsbesluit over 
te gaan; 

dat het mitsdien wenschelijk is de schorsing 
er van niet te doen voortduren ; 

Gelet op de artikelen 185 tot en met 187 
der Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J uli 1936 de schorsing 

van bovenvermeld besluit van den raad der 
gemeente Zuilichem, van 19 December 1935, 
op te heffen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

H et Loo, den 23 Juni 1936. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Or,il,erwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. SI o t e m aker de B ruïn e. 
(Uitgeg. 7 J uli 1936.) 
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s. 2590. 

24 J uni 1936. BESLUIT; houdende beslis
sing op de beroepen, ingevolge art. 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikkingen van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 9 October 1934, 
2de Afd. N °. 3292/2003, en van Gelder
lar,il, van 16 October 1934, N °. 150. 

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

door de Directie der Nederlandsche Spoor
wegen tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Ut,·ec ht van 9 October 1934, 2e 
Afdeeling, N °. 3292/2003 (Provinciaal blad 
N°. 89) , waarbij aan Gebroeders J. A. H. , 
G. J. , W. en A. W . de Haas, te V eenendaal , 
voor zooveel de provincie Utrecht betreft, ver
gµnning is verleend tot het in werking bren
gen van een autobusdienst op het traject V ee
nendaal (Station)-Bennekom-de K eienberg 
- H eelsum-Oosterbeekr-A-rnhem, en tegen de 
beschikking van Gedeputeerde Staten van 
Gelderlamd van 16 October 1934, N °. 150 · 
(Provinciaal blad N °. 108) , waarbij aan de 
firma Weduwe A. W . de H aas, te V eenen
daal, vergunning is verleend tot het onder
houden van een autobusdienst op dat t raject, 
voor zoover dit op Geldersch grondgebied is 
gelegen; . 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 M ei 1935, N°. 125 en 29 April 1936, N °. 
125 (1935 )/51; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 17 Juni 1936, N°. 486, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 9 October 1934, 2e Af
deeling, N°. 3292/2003 (Pro vinciaal blad N °. 
89) aan Gebroeders J. A . H ., G. J., W . en 
A . W . de H aas, te Veenendaal, voor zooveel 
de provincie Utrecht betreft, onder een aantal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
op het traject V eenendaal (Station) - B enne
kom- de K eienberg-Heelsum-Oosterb ee k 
Arnhem, daarbij o.a. overwegende, dat door 
de bestaande vervoermiddelen geen recht
streeksche verbinding tusschen Veenendaal en 
Arnhem wordt onderhouden, zooals met den 
aangevraagden autobusd ienst wordt beoogd en 
dat voorts aan het bezwaar van de Neder
l andsche Buurtspoorweg Maatschappij tegen 
ongewenschte concurrentie door Gedeputeerde 
Staten van G elderland zal worden tegemoet 
gekomen door oplegging aan den onderwer
pelijken autobusdienst van een vervoerverbod 
op het trajectsgedeelte H eelsum- A rnhe,n; 

dat voorts Gedeputeerde Staten van Gelder
land bij besluit van 16 October 1934, N °. 150 
(Provinciaal blad 0

• 108) aan de firma 
~'eduwe A . W . de H aas, te V eenendaal , ver
gunning hebben verleend tot het onderhouden 
van een autobusdienst op het genoemde tra
ject, voor zooveel dit op Geldersch grondge
bied is gelegen, zulks onder een aanta l voor
waarden, waarvan de llde luidt: 

ll. Het is den ondernemer verboden met 
zijne autobussen passagiers te vervoeren, die 
uitsluitend reizen op het trajectsgedeelte ge
legen tusschen het Café de Linde aan den 
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Bennekomschen weg, hoek Hoogekampschen 
weg (onder Heelsum) en Arnhem (eindpunt). 

Van dit vervoerverbod behoort in de dienst
regeling melding te worden gemaakt; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
daarbij o.a. hebben overwogen, dat, wat be
treft het bezwaar van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, door den spoorwegdienst 
geen· rechtstreeksche verbinding tusschen Vee
nendaal en Arnheni wordt onderhouden, het
geen de beoogde autobusdienst wel zal doen; 
dat eene dergelijke rechtstreeksche verbin
ding naar het oordeel van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht voor de gemeente Veenen
daal van belang zal zijn, terwijl ook burge
meester en wethouders van Veenendaal aan 
genoemd college hebben doen blijken, dat het 
tot stand komen van den onderwerpelijken 
autobusdienst hunnerzijds zeer op prijs zoude 
worden gesteld; dat, wat de bezwaren van de 
Di rectie der Naamlooze Vennootschap Neder
landsche Buurtspoorweg Maatschappij aan
gaat, daaraan kan worden tegemoet gekomen 
door aan aanvraagster een vervoerverbod op 
te leggen op het trajectsgedeelte gelegen tus
schen het Café de Linde aan den Bennekom
schen weg hoek Hoogekampschen weg (onder 
Heelsum) en A1·nhem, met welk vervoerverbod 
de aanvraagster heeft verklaard genoegen te 
zullen nemen; 

dat van deze besluiten de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zij tegen dezen 
dienst bezwaar moet maken wegens concur
rentie met de spoorwegen tusschen de eind
punten ; dat haars inziens in het verkeer 
Veenendaal- A,·nhem reeds op voldoende wijze 
wordt voorzien door den autobusdienst Vee
nendaal - Maanderbroek - Maandereng - Ede 
van Gebroeders Robart, in aansluiting op de 
treinen Ede- Arnhem vice versa, alsmede door 
de te de Klomp stoppende treinen; dat het 
scheppen van niet strikt noodige vervoerge
legenheid onder de huidige omstandigheden 
moet worden tegengegaan ; 

0. dat V eenendaal een vrij belangrijk in
dustriecentrum is, dat behoefte heeft aan een 
rechtstreeksche verbinding met Arnhem, welke 
verbinding ook overigens voor de betrokken 
streek van belang is , en dat, al mogen de 
bestaande verbindingen van het tot stand 
komen van die rechtstreeksche verbinding 
eenig nadeel ondervinden, dit naar Ons oor
deel niet zal opwegen tegen het daaraan ver
bonden nut; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en van Gelderland terecht de ge
vraagde vergunningen hebben verleend ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van de bestreden beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
en van Gelderland de ingestelde beroepen on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onzen Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eudL 

(Uitgeg , 14 Juli 1936.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 486. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 
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's-Gravenhage, den 17den Juni 1936. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 15 Mei 1935, N°. 125, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende , de 
beroepen, ingesteld door de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Ut11echt van 9 
October 1934, 2e Afd., N°. 3292/2003 (Pro
vinciaal blad N°. 89}, waarbij aan Gebr. J. 
A. H., G. J., W. en A. W . de Haas, te Vee
nendaal, voor zooveel de provincie Utrecht 
betreft vergunning is verleend tot het in wer
king brengen van een autobusdienst op het 
traject Veenendaal (Station) - B ennekom- de 
K eienberg- H eelsum-Oosterbeek- A rnhe,n, en 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland van 16 October 1934, N° . 
150 (Provinciaal blad N°. 108}, waarbij aan 
de firma Wed. A . W . de Haas, te Veenendaal, 
vergunning is verleend tot het onderhouden 
van een autobusdienst op dat traject, voor
zoover dit op Geldersch grondgebied is ge
legen. 

Het ontwerp-besluit luidt als volgt: 
,,Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Directie ·· der Nedei:landsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 9 October 1934, 2e Afdeeling, 
N°, 3292/2003 (Provinciaal blad N°. 89), 
waarbij aan Gebroeders J. A. H ., G. J ., W. 
en A .· W. de Haas, te Veenendaal, voor zoo
veel de provincie Utrecht betreft, vergunning 
is verleend tot het in werking brengen van 
een autobusdienst op het traject Veenendaal 
(Station) - B ennekom- de K eienberg-H eelsum 
- Oosterbeek- Arnhem, en tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 16 October 1934, N° . 150 (Provinciaal 
blad N°. 108}, waarbij aan de firma Weduwe 
A. W . de Haas, te Veenendaal , vergunning is 
verleend tot het onderhouden van een auto
busdienst op dat traject, voorzoover dit op 
Geldersch grondgebied is gelegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Mei 1935, N°. 125; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Utr,echt bij besluit van 9 October 1934, , 2e Af
deeling, N°. 3292/2003 (Provinciaal blad N° . 
89} aan Gebroeders J. A, H., G. J ., W . en A . 
W. de Haas, te Veenendaal, voor zooveel de 
provincie Utrecht betreft, onder een aantal 
voorwaarden vergunning hebben verleend tot 
het in werking brengen van een autobusdienst 
op het traject Veenendaal (Station)- B enne
kom - de K eienberg-H eäsum- Oosterb eek-
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Arnhem, daarbij o.a. overwegende, dat door 
de bestaande vervoermiddelen geen recht
streeksche verbinding tusschen Veenendaal en 
Arnhem wordt onderhouden, zooals met den 
aangevraagden autobusdienst wordt beoogd en 
dat voorts aan het bezwaar van de Neder
landsche Buurtspoorweg Maatschappij tegen 
ongewenschte concurrentie door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland zal worden tegemoet 
gekomen door oplegging aan den onderwer
pelijken autobusdienst van een vervoerverbod 
op het trajectsgedeelte H eelsum-Arnhem ; 

dat voorts Gedeputeerde Staten van Gelder
land, bij besluit van 16 October 1934, N°. 150 
(P,·ovinciaal blad N°. 108) aan de firma We
duwe A. W. de Haas, te Veenendaal, vergun
ning hebben verleend tot het onderhouden van 
een autobusdienst op het genoemde traject, 
voor zooveel dit op Geldersch grondgebied is 
gelegen, zulks onder een aantal voorwaarden, 
waarvan de llde luidt: 

ll. H et is den ondernemer verboden met 
zijne autobussen passagiers te vervoeren, die 
uitsluitend reizen op het trajectsgedeelte ge
legen tusschen het Café de Linde aan den 
Bennekomschen weg, hoek Hoogekampschen 
weg (onder Heelsum) en Arnhe,n (eindpunt). 

V an dit vervoerverbod behoort in de dienst
regeling melding te worden gemaakt; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
daarbij o.a. hebben overwogen, dat, wat be
treft het bezwaar van de Directie der Neder
landsche Spoorwegen, door den spoorwegdienst 
geen rechtstreeksche verbinding tusschen Vee
nendaal en Arnhem wordt onderhouden, het
geen de beoogde autobusdienst wel zal doen; 
dat eene dergelijke rechtstreeksche verbinding 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht voor de gemeente Veenendaal van 
belang zal zijn, terwij l ook burgemeester en 
wethouders van Veenendaal aan genoemd col
lege hebben doen blijken, dat het tot stand 
komen van den onderwerpelijken autobusdienst 
hunnerzijds zeer op prijs zoude worden ge
steld ; dat, wat de bezwaren van de Directie 
der Naamlooze Vennootschap Nederlandsche 
Buurtspoorweg Maatschappij aangaat, daar
aan kan worden tegemoet gekomen door aan 
aanvraagster een vervoerverbod op te leggen 
op het trajectsgedeelte gelegen tusschen het 
Café de Linde aan den Bennekomschen weg 
hoek Hoogekampschen weg (onder H eelsum) 
en Arnhem, met welk vervoerverbod de aan
vraagster heeft verklaard genoegen te zullen 
nemen; 

dat van deze besluiten de Directie der Ne
derlandsche Spoorwegen bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zij tegen dezen 
dienst bezwaar moet maken wegens concur
rentie met de spoorwegen tusschen de eind
punten; dat haars inziens in het verkeer Vee
nenilaal-A rnhem reeds op voldoende wijze 
wordt voorzien door den autobusdienst Vee

nendaal - Maanderbro ek - 11/aandereng -Ede 
van Gebroeders Robart, in aansluiting op de 
treinen Ede-Arnhem vice versa, a lsmede door 
de te de Klomp stoppende treinen; dat het 
scheppen van niet strikt noodige vervoerge
legenheid onder de huidige omstandigheden 
moet worden tegengegaan ; 

Overwegende : dat, al moge Veenendaal een 
vrij belangrijk industriecentrum zijn, dat van 
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eene rechtstreeksche busverbinding met Arn
hem nut zou ondervinden, en a l moge ook 
overigens aan een autobusdienst, als is aange
vraagd, zeker belang voor de streek n iet zijn 
te ontzeggen, deze voordeelen n iet opwegen 
tegen het in de tegenwoordige t ijdsomstan
digheden bezwaarl ijk te lijden nadeel, hetwelk 
die dienst door het onttrekken van reizigers 
zou toebrengen aan de bestaande verbindin
gen, inzonderheid aan den spoorweg; 

dat in de openbare vergadering van de Af
deeling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door den gemachtigde 
van de firma Weduwe A. W. de Haas nog 
wel bepaaldelij k is aangevoerd, dat er geen 
voldoende vervoergelegenheid per autobus tus
schen Veenerui,aal en de spoorwegstations te 
de Klomp en te Ede zoude bestaan, doch dat 
op grond van nader op verzoek van de ge
noemde Afdeeling ingewonnen inl ichtingen 
moet worden aangenomen, dat de autobus
verbinding op de genoemde trajecten in de 
behoefte genoegzaam voorziet en zal voorz ien, 
a l is thans een der diensten gestaakt gewor
den· 

d~t derhalve de colleges van Gedeputeerde 
Staten van Ut,·ec ht en van Gelderland ten 
onrechte de gevraagde vergunningen hebben 
verleend; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden besluiten, 
de gevraagde vergunningen alsnog te weige
ren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit." 

In verband met inmiddels o.m . door de 
Firma Wed. A . W. de H aas ingediende be
roepen tegen de beschikkingen van Gedepu
teerde Staten van Utrecht van 7 Mei 1935, 
2de Afdeel ing N°. 1193/742 (Prov. blad N°. 
32}, en van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 8 Mei 1935, N° . 61 (P,·ovinciaal 
blad N °. 84) waarbij aan de N . V. Geldersche 
Tramweg Maatschappij, te Doetinchem, ver
gunning werd verleend voor een autobusdienst 
Ede (N.S.)-Maande,·buurt-Stichts V eenen
daal, heb ik gemeend het advies van de Af
deeling eenigen tijd te moeten aanhouden, en 
vervolgens, krachtens de door Uwe Majesteit 
verleende a lgemeene machtiging, de stukken 
bij mij n in afschrift hierbij gevoegden brief 
van 20 April 1936 , N°. 490 Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen, weder aan de Afdeeling 
te moeten doen toekomen onder het maken 
van eenige opmerkingen omtrent de tamel ijk 
gebrekkige spoorwegverbindingen van het niet 
onbelangrijke industriecentrum Veenendaal, en 
voorts met het verzoek, bij de overweging van 
die latere beroepen ook de oudere beroeps
zaak nog eens in overweging te nemen. 

De Afdeeling deed mij hierop haar nader 
advies aan Uwe :Ma jesteit toekomen van 29 
April 1936, N °. 125 (1935 )/51, luidende: 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 20 April 1936, N°. 490, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, ter overweging aanhangig ge-
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maakt de beroepen, ingesteld door de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 9 October 1934, 2e afdeel ing, N °. 
3292/2003 (Provinciaal blad N°. 89), waarbij 
aan Gebroeders J. A. H. , G. J. , W . en A. W. 
de Haas, te V eenendxwl, voor zooveel de pro
vincie Utrecht betreft, vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van ,een autobus
d ienst op het traject V eencnitaal (Station) 
B ennekom-de K eienberg- H eelsu,n-Oost,er
beek-Arnhtnn, en tegen de beschikki ng van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 16 
October 1934, N °. 150 (P,·ovinciaal blad N°. 
108) , waarbij aan de firma Weduwe A . W. 
de Haas, te Veen.end.aal., vergunning is ver
leend tot het onderhouden van een autobus
dienst op dat tra ject, voor zoover dit op Gel
dersch grondgebied is gelegen. 

De Minister merkt op, dat, zooals de Af
deeling in het door haar bij advies van 15 
Mei 1935, N °. 125, voorgedragen ontwel'p
besluit erkent, Veenendaal een vrij belangrijk 
industriecentrum is ; dat echter Veenendaal 
met de wederzijds gelegen provincia le hoofd
plaatsen slechts tamelij k gebrekkige, im
mers niet-rechtstreeksche spoorwegverbindingen 
heelt; dat de Aldeeling niettemin van oordeel 
blijkt, dat de uit de bestreden busverbinding 
voor het publiek voortvloeiende voordeelen niet 
opwegen tegen de van die verbinding voor den 
spoorweg te duchten nadeel en ; dat de Aldee-
1 ing in hare overwegingen mede betrekt de 
busverbinding tusschen Veen endaal en het 
station Ede, waarin thans o.m. wordt voorzien 
door een dienst van de Geldersche Tramweg 
Maatschappij ; dat tegen de voor dezen dienst 
verleende vergunning nog een beroep bij de 
Afdeeling aanhangig is, waarop betrekking 
heelt zijn schrijven van 20 April 1936 °. 
489, Aldeeling Vervoer- en Mijnwezen, in 
antwoord op den brief van de Afdeeling van 
11 December 1935, N° . 532/130, waarin om 
nadere inlichtingen ter zake werd verzocht ; 
dat, ten e inde deze twee zijns inziens nauw 
samenhangende beroepszaken in verband met 
elkaar te kunnen beschouwen, hij gemeend 
heeft het door de Aldeeling in de onderhavige 
zaak u itgebracht advies tot dusverre te moe
ten aanhouden; dat, nu in verband. met de _be
antwoording van den brief va n de Afdeelrng 
van 11 Deoomber jl. haar advies in deze zaak 
vermoedelijk spoedig mag worden tegemoet
gezien, hij de vraag meent te mogen opwer
pen, of een rationeele verdeel i ng van het ver
voer tusschen bus en trein niet meer geschaad 
zal worden door eene door de Geldersche 
Tramweg Maatschappij onderhouden autobus
verbinding V.eenendaal-station Ede, welke, al 
geeft zij dan ook te Ede aanslu iting op de trei
nen, in de practijk toch wel voornamelijk zal 
worden geëxploiteerd in rechtstreeksche ver
binding met de bus lijnen van deze Maatschap
pij van Ede naar Arnhem en verder, dan door 
de een meer locaal karakter dragende ver
binding Veenendaal- B enneko,n- Arnhem van 
de firma de H aas; dat het hem aangenaam 
zal zijn , indien de Afdeeling bij de overwe
ging van de beroepszaak, waarop zijn boven
genoemd schrijven van 20 April 1936, N°. 489 
betrekking heeft, ook de onderhavige beroeps
zaak nog eens in nadere beschouwing za l wil
len nemen. 
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De Afdeeling is door het in 's Ministers 
schrij ven opgemerkte niet overtuigd geworden 
van de onjuistheid harer voordracht. Raars 
inziens zal het openbaar vervoerbelang meer 
gebaat zijn, indien de Geldersche Tramweg 
Maatschappij de a utobusverbinding Veenen
daal -station Ede gaat bedienen, dan indien 
aan de Gebroeders de Haas de gevraagde ver
gunning voor het traject V eenendaal- Arnhem 
wordt verleend. Immers de aan de Afdeeling 
gebleken omstandigheid, dat de Directie der 
Nederl a ndsche Spoorwegen hare beroepen 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 7 Mei 1935, 2de afdeeling, 
N°. 1193/742 (Pmvinciaal blad N° . 32) en van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 8 
Mei 1935, 0

• 61 (Pro vinciaal blad N°. 84) 
tot het verleenen van vergunning aan de Gel
dersche Tramweg Maatschappij tot het in wer
king brengen van de evenvermelde autobus
verbinding Veenendaal-station Ede heeft in
getrokken, moet naar het oordeel van de Al
deel i ng tot de slotsom leiden, dat het spoor
wegbelang - om welker bescherming het bij 
deze zaken in hoofdzaak gaat - door den 
laatstbedoelden autobusdienst niet wordt ge
schaad, althans in mindere mate dan door den 
dienst van de Gebroeders de Haas, waartegen 
de genoemde Directie hare bezwaren niet heeft 
meenen te moeten laten varen. Waar de Di
rectie der Nederlandsche Spoorwegen zelve 
geen bezwaren tegen het in werking stellen van 
een autobusdienst ziet, 1 igt het naa r de mee
ning der Afdeeling, in een geval als het on
derhavige, niet op den weg van Uwe Majes
teit, een ander standpunt in te nemen. En 
ook afgezien hiervan komt het aan de Af
deeling voor, dat het in werking brengen van 
den autobusdienst der Gebroeders de Haas 
van V eenendaal over B ennekoni en H eelsum 
naar Arnhe,n, waardoor op een betrekkelijk 
lang traject eene aan verschillende openbare 
vervoermiddelen concurrentie aandoende ver
binding in het leven zou worden geroepen, 
zich minder zou verdragen met eene 1·ationeele 
ordening van het vervoer in deze streek dan 
het toestaan aan de Naamlooze Vennootschap 
Geldersche Tramweg Maatschappij van het 
korte lijntje van V eenendaal naar Ede (sta
tion). 

Mitsdien veroorlooft de Afdeeling zich Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging te 
geven, het door haar voorgedragen ontwerp
besluit alsnog te bekrachtigen." 

K ennisneming van dit nader advies heeft 
mij niet van de juistheid van de opvatting der 
Afdeeling kunnen overtuigen. In overeenstem
ming met het uit de aangevallen bes! issingen 
van beicle colleges van Gedeputeerde Staten 
sprekende oordeel ben ik van meening, 
dat het belang van eene rechtstreeksche ver
binding van V eenendaal en B ennekom met 
Arnhem, die bovendien voor de thans van een 
openbaar middel van vervoer verstoken be
woners der tusschen V eenendaal en B ennek01n 
gelegen streek van nut zal zijn, zwaarder dient 
te wegen dan het zeer geringe nadeel, dat de 
Nederlandsche Spoorwegen door het tot stand 
komen van die verbinding zullen ondervinden. 
Dat naast deze door de Firma Wed. de Haas 
onderhouden verbinding Veenendaal-Benne-
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kom-Arnheni door het verleenen aan de Gel
dersche T ramweg Maatschappij van vergun
ning voor het traject Veenendaal-Ede ook 
een rechtstreeksche verbinding van V eenen
daal met Arnhe,n over Ede i tot stand ge
komen, dient hierbij naar m ijne meening geen 
gewicht in de schaal te werpen, daar deze 
vergunning eerst ruim een ha lf jaar na d ie 
van de Firm a Wed. de H ans is verleend en 
de Geldersche T tnmweg Maatschappij tegen 
de aan de Firma Wed. de Hans verleende 
vergunn ing niet in beroep is gegaan, terwijl 
het door die Firma tegen de aan de Gelder
sche Tramweg Maatschappij verleende ver
gunning ingestelde beroep nog niet is afge
daan. 

Ik blijf derhalve van meening, dat Gedepu
teerde Staten van Utrecht en van Gelderland 
de door de Firma Wed. de Hans gevraagde 
vergunning terecht hebben verleend, en dat 
de door de Nederlnndsche Spoorwegen daar
tegen ingestelde beroepen ongegrond dienen 
te worden verklaard. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jeste it in overweging te geven het H aar h ier
bij aangeboden in dien zin opgemaakt ont
werp-beslui t te bekrachtigen. 

H et zou Uwer Majesteit voorts kunnen be
hagen de mede hierbij gevoegde tot den Raad 
van State gerichte stukken na gemaakt ge
bruik aan den Vice-President van dien Raad 
te doen terugzenden. 

s. 2603. 

D e Minister van Waterstaat, 
van Lid th de J eudL 

8 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den R and der gemeente :b{ aar
tenswijk van 3 December 1935 tot vnststel-
1 ing van een verordening tot beperking 
van het aantal winkels, bedrij ven of werk
plaatsen in die gemeente. 

Geschorst tot 1 October 1936. 

s. 2604. 

8 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den Rand der gemeente Oude
water van 14 April 1936 tot va tstell ing 
van een verordening tot beperking van het 
aantal winkels, bedrijven of werkplaatsen 
in die gemeente. 

Geschorst tot 1 Octob er 1936. 

s. 2803. 

3 J uni 1936. BESLUIT tot schorsing van een 
besluit van den rand van Oss, betreffende 
een tapverbod. 

Geschorst tot 1 December 1936. 

s. 2804. 

8 Juni 1936. BESLUIT tot chorsing van een 
be luit van den raad van Appingedam 
betreffende een bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Dece,nber 19S6. 
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s. 2805. -10 J uni 1936. BE LUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van H uissen betreffende bouwvergun
ning. 

Geschorst tot 1 Decemb er 1936. 

s. 2806. 

12 J uni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van Rossum, betreffende bouwver
gunning. 

Geschorst tot 15 D ecember 1936. 

s. 2807. 

13 Juni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Idaardern
deel betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Januari 1931. 

s. 2808. 

15 J uni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad van Vriezen
veen, betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 J anuari 19S1. 

s. 2809. 

18 J uni 1936. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van burgemeester en wethou
ders van Schin op Geul betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 J anuari 1931. 

s. 2810. 

7 Juli 1936. BESLUIT tot chorsing van een 
besluit van den R and van Omme,i betref
fende Bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 J anuari 1931. 

s. 3202. 

19 Juni 1936. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vierde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1935. (Uit
breiding korps Politietroepen B innenland.) 

s. 3402. 

19 J uni 1936. WET tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van het Stnnts
muntbedrij f voor het dienstjaar 1936. 

s. 3504. 

19 Juni 1936. WET tot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
ti ll erie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1935. 



353 

s. 96. 

8 Jul i 1936. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
27 Juni 1935 en 22 Mei 1936 te Londen 
onderteekende protocollen tot wijziging 
van de op 7 Mei 1934 aldaar gesloten in
ternationale overeenkomst tot beperking 
van de productie en van den uitvoer van 
rubber (Staatsblad 1934, n°. 436). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 27 Juni 1935 en 22 Mei 1936 

te Londen. namens de Regeeringen van de 
Fransche Republiek, het Vereenigd Koninkrijk 
van G1'0ot-Britannië en Noord,-[ e1·land, Britsch
l ndië ( I ndia), het Koninkrijk der Nederlan
den en het Koninkrijk Siam onderteekende 
protocollen tot wijziging van de op 7 Mei 
1934 aldaar gesloten internationale overeen
komst tot beperking van de productie en van 
den uitvoer van rubber (Staatsblad 1934, n°. 
436), van welke protocollen een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zij n gevoegd; 

Overwegende, dat overeenkomstig § 3 van 
vermelde protocollen deze onmiddell ij k na de 
onde1·teekening zijn in werking getreden; 

Overwegende mede, dat de bepalingen van 
het protocol van 22 Mei 1936 krachtens eene 
tusschen partijen getroffen regel ing van af 
28 Augustus 1936 voorloopig zijn toegepast; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2den Juli 1936, 
Directie van het Protocol, n°. 22362; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde protocollen, a lsmede de ver

taling daarvan, te doen bekend maken door 
de plaats ing van d it Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de u itvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 8sten J uli 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Gr aeff. 

(Uitgeg. 21 Jul,i 1936.} 
Engelsche tekst. 

The Governments of the French Republ ic, 
the Un ited Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, India , the Kingdom of the 
N ether! ands and the Kingdom of Siam; 

Being desirous of introducing certain amend
ments to the Agreement signed at London on 
the 7th May, 1934, for the regulation of the 
production and export of rubber; 

Have accordingly agreed as follows :-
1. The table to Article 4 (a) of the sa id 

Agreement shal! be amended to read as fol
lows :-

1935 1936 1937 1938 
Siam 40 000 40 000 40 000 40 000 
2. The Government of Siam declares that 

its signature of the Agreement of the 7th 
May, 1934, given subject to ratification, shall 
be deemed to be ratified and become effective 
as from the 1st July, 1935. 

3. The present Protocol sh all come into 
force immediately. 

In witness whereof the undersigned pleni
potentiaries, being authorised to this effect 
by their respective Governments, have signed 

L. & S. 1936. 
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the present Protocol and a ffixed thereto their 
seals. 

Done at Londen, this 27th day of June, 1935, 
in a single copy, which shall remain depo
sited in the archives of the Government of the 
United Kingdom, and of which duly certified 
copies shall be communicated by the Govern
ment of the United Kingdom to each of the 
other contracting Governments. 

For the Government of the French R epublic: 
(L.S.) Ch. Corbin. 

For the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland : 

(L.S.) Samuel Hoare. 
(L.S.) Malcolm MacDonald. 

For the Government of India: 
Subject to the two reservations appended 

to the signatme of the Agreement of 
the 7th May, 1934. 

(L.S.) B. N . Mitra. 
For the Government of the Kingdom of the 

Netherlands: 
(L.S.) R. de Marees van Swinderen. 

For the Government of the Kingdom of 
· Siam: 

(L .S.) Phya Subarn Sompati. 

The Governments of the French Republic, 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, Indi a, the Kingdom of the 
Netherlands and the Kingdom of Siam; 

Being desiro_us of introducing certain amend
ments to the Agreement signed at London on 
the 7th May, 1934, for the regulation of the 
production and export of rubber; 

Have accordingly agreed as follows :-
1. The table to Article 4 (a) of the sa id 

Agreement shal! be amended to read as fol
lows :-

1935 1936 1937 1938 
India 12 500 12 500 12 500 13 000 
Burma ... .... 8 000 8 500 9 000 9 250 
2. The Government of India declares with 

reference to the reservations made at the ti me 
of signature of the Agreement of the 7th May, 
1934, and of the Protocol of the 27th J une, 
1935, that the Indian States have undertaken 
to act in accordance with the provisions of 
that Agreement as amended by the present 
Protocol and that the Indian Legislature has 
already taken ligislative action necessary to 
implement the terms of the Agreement. 

3. The present Protocol shall come into 
force immediately. 

In witness whereof the undersigned pleni
potentiaries, being authorised to th is effect 
by their respective Governments, h ave signed 
the present Protocol and affixed thereto their 
seals. 

Done at London, this 22qd day of May, 1936, 
in a single copy, which shall remain depo
sited in the archives of the Government of the 
United Kingdom, and of which duly certified 
copies shall be communicated by the Govern
ment of the United Kingdom to each of the 
other contracting Governments. 

For the Government of the French R epublic: 
(L.S.) Charles Corbin. 

23 



1936 

For the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland: 

(L .S.) Anthony Eden. 
For the Government of India: 

(L.S.) B. N. Mitra. 
For the Government of the Kingdom of the 

Netherlands: 
(L.S.) R. de Marees van Swinderen. 

For the Government of the Kingdom of 
Siam: 

(L.S.) Phra Bovara Sneha. 

V er t a 1 ing. 

De R egeeringen van de Fransche Republiek, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland, Britsch-Indië (India), het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Konink
rijk Siam; 

Verlangende zekere wijzigingen aan te bren
gen in de op 7 Mei 1934 te Londen geteekende 
Overeenkomst inzake de regeling van de pro
ductie en den uitvoer van rubber; 

Zijn dienovereenkomstig omtrent het vol
gende overeengekomen: 

1. De tabel bij Art ikel 4 (a) van de ge
noemde Overeenkomst wordt gewijzigd en ge
lezen als volgt: 

1935 1936 1937 1938 
Siam . . . . . . . . . 40 000 40 000 40 000 40 000 
2. De R egeering van Siam verklaart, dat 

haar onderteekening van de Overeenkomst van 
7 Mei 1935, gegeven onder het voorbehoud 
van bekracht ig ing zal worden geacht te zijn 
bekrachtigd en van kracht te worden van af 
1 Juli 1935. 

3. Dit Protocol zal onmiddellijk in werking 
treden. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hiertoe door hunne onderscheidene Regeerin
gen gevolmachtigd, dit Protocol hebben on
derteekend en hunne zegels daaraan hebben 
gehecht. 

Gedaan te Londen, den 27sten J uni 1935, 
in een enkel exemplaar, hetwelk bewaard zal 
blij ven in de arch ieven van de R egeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, en waarvan behoor
lijk gewaarmerkte afschriften door de Regee
ring van het Vereenigd Koninkrijk zullen 
worden gezonden aan elk van de andere con
tracteerende R egeeringen. 

Voor de R egeering van de Fransche Repu
bliek: 

(L.S.) Oh. Corbin. 
Voor de Regeering van het Vereenigd Ko

ninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland: 

(L.S.) Samuel Hoare. 
(L.S.) Malcolm MacDonald. 

Voor de Regeering van Britsch-Indië : 
Onderworpen aan de twee voorbehouden 

gevoegd bij de onderteekening van de 
Overeenkomst van 7 Mei 1934. 
(L.S.) B. N. Mitra. 

Voor de Regeering van het Koninkrijk der 
Nederlanden: 

(L.S.) R. de Marees van · Swinderen. 
Voor de Regeering van het Koninkrijk Siam: 

(L .S.) Phra Bovara Sneha. 
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De Regeeringen van de Fransche R epul5liek, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-Ierland, Britsch-Indië (Indi a), het 
Koninkrijk der N ederlanden en het Konink
rijk Siam; 

Verlangende zekere wijzigingen aan te bren
gen in de op 7 Mei 1934 te Londen geteekende 
Overeenkomst inzake de regeling van de pro
ductie en den uitvoer van rubber; 

Zijn dienovereenkomstig omtrent het vol
gende overeengekomen: 

1. De tabel bij Artikel 4 (a) van de ge
noemde Overeenkomst wordt gewijzigd en ge
lezen als volgt: 

1935 1936 1937 1938 
Britsch-Indië 12 500 12 500 12 500 13 000 
Burma ....... 8 000 8 500 9 000 9 250 
2. De Regeering van Britsch-Indië (Ind ia) 

verklaart met betrekking tot de voorbehouden 
gemaakt ten tijde van de onderteekening van 
de Overeenkomst van 7 Mei 1934, en van het 
Protocol van 27 Juni 1935, dat de Indische 
Staten op zich genomen hebben te handelen in 
overeenstemming met de bepalingen van die 
Overeenkomst, als gewijzigd bij dit P1·otocol 
en dat de Britsch-Indische W etgevende Ver
gadering reeds de noodige wetgevende maat
regelen genomen heeft tot uitvoering van de 
Overeenkomst. 

3. Dit Protocol zal onmiddellijk in werking 
treden. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden 
hiertoe door hunne onderscheidene Regeerin
gen gevolmachtigd, dit Protocol hebben on
derteekend en hunne zegels daaraan hebben 
gehecht. 

Gedaan te Londen, den 22sten Mei 1936, 
in een enkel exemplaar, hetwelk bewaard zal 
blijven in de archieven van de R egeering van 
het Vereenigd Koninkrijk, en waarvan behoor
lijk gewaarmerkte afschriften door de R egee
r ing van het Vereenigd Koninkrijk zullen 
worden gezonden aan elk van de andere con
tracteerende R egeeringen. 

Voor de R egeering van de Fransche R epu
bliek: 

(L.S.) Charles Corbin. 
Voor de Regeering van het Vereenigd K o

ninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland: 

(L.S.) Anthony Eden. 
Voor de Regeering van Britsch-Indië(India ): 

(L.S.) B. N. Mitra. 
Voor de Regeering van het Koninkrij k der 

N ederl an den: 
. (L.S.) R. de Marees van Swinderen. 

Voor de Regeering van het Koninkrijk Siam: 
(L.S.) Phra Bovara Sneha. 

s. 97. 

17 Juli 1936. WET, houdende goedkeuring 
van de hernieuwde aanvaard ing van de 
verplichte rechtspraak overeenkomstig ar
tikel 36 Jid 2 van het Statuut van het 
P ermanente H of van Internationale Ju
stitie. 

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

dat de termijn waarvoor Nederland op 2 Sep-
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tember 1926 de verplichte rechtspraak over
eenkomstig artikel 36 lid 2 van het Statuut 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie opnieuw heeft aanvaard (Staatsblad 
1926, n° . 355) , op 5 Augustus 1936 zal af
loopen en dat het gewenscht is deze verplich
ting wederom te hernieuwen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wordt goedgekemd, dat de N eder

landsche Regeering verklaart te erkennen als 
verplicht, rechtens en zonder bijzondere over
eenkomst, de rechtspraak van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie overeenkom
stig artikel 36 lid 2 van het Statuut van het 
Hof, tegenover ieder Lid van den Volken
bond of iederen Staat, di e dezelfde verplich
ting aanvaardt, d.w.z . op voet van wederkee
righeid, voor den tijd van tien jaar, aanvan
gende 6 Augustus 1936, voor alle toekom
stige gesch ill en, behoudens die ten aanzien 
waa rvan partijen na het in werking treden 
van het Statuut van het Permanente Hof van 
Internat ionale Justit ie een andere wijze van 
vreedzame beslechting zouden zijn overeenge
komen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien h a rer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenland13che Zaken, 
De G ra e f f . 

(Uitgeg. 28 Juli 1936.) 

s. 160. 

17 Juli 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het B esluit van 14 November 1935, N°. 1, 
houdende een verbod van credieten aan 
Ital ië (Staatsblad N °. 647) . 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken, in overeenstemming 
met Onze Ministers van Financiën, van Han
del , Nijve rheid en Scheepvaart, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën, van 10 
Juli 1936, Afdeeling Volkenbondszaken, N °. 
23399; 

Gelet op het bepaalde in de a rtikelen 1 en 
volgende van de Sanctiewet 1935 (Staatsblad 
N°. 621) ; 

Overwegende, dat zich hier een geval voor
doet van spoedeischenden aard, als voorzien 
in den aanhef van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksraad niet kan 
worden gehoord ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 14 
Juli 1936, N°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van 16 Juli 
1936, N°. 24115; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons besluit van 14 November 1935 , 
houdende een verbod van cred ieten aan Ital ië 
(Staatsblad 1935, N °. 647) wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in Nederland, in N e
derlandsch-Indië, in Suriname en in Curaçao 
in werking op den dag volgende op dien 
zij ner beke ndmaking in het betrokken gebieds
deel. 
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Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, 
van Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij en 
van Koloniën zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en van hetwelk afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 17den Juli 1936. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Buitenland13che Zaken, 

De G ra e f f. 
(Uitgeg. 28 Jul i 1936.) 

s. 161. 

17 J uli 1936. BESLUIT tot intrekking van 
het Besluit van 14 November 1935, N°. 2, 
houdende een verbod van invoer van goe
deren uit I talië (Staatsblad N°. 648). 

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

Buitenlandsche Zaken , in overeenstemming 
met Onze Ministers van Defensie, van Water
staat, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
van L a ndbouw en Vissch erij , van Justitie, van 
Financiën en van Koloniën, van 10 J ui i 1936, 
Afdeeling Volkenbondszaken , N°. 23399; 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 1 en 
volgende van de Sanctiewet 1935 (Staatsblad 
N °. 621); 

Overwegende, dat zich hier een geval voor
doet van spoedeischenden aard, als voorzien 
in den aanhef van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksraad niet kan 
worden gehoord ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 14 
Juli 1936, N °. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van 16 Jul i 
1936, Afdeeling Volkenbondszaken, N °. 24115; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons besluit van 14 November 1935, 
houdende een verbod van invoer van goederen 
uit Ital ië (Staatsblad 1935, N °. 648) wordt in
getrokken. 

2. Dit besluit treedt in Nederland, in Ne
derland13ch-Indië, in Suriname en in Curaçao 
in werking op den dag volgende op dien 
zij ner bekendmaking in het betrokken gebieds
deel. 

Onze Ministers van Buitenl andsche Zaken, 
van Defensie, van W aterstaat, van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Justit ie, van Financiën en van 
Koloniën zijn, ieder voor zooveel hem aan
gaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en van hetwelk afschrift za l worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 17den Juli 1936. 

WILHELMINA. 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

D e G ra e f f . 
( Uitge g. 28 Jul i 1936.) 
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s. 306. 

17 Juli 1936. WET tot w13:u grng en aanvul
ling van de artikelen 2, 125 en 126 der 
Ambtenarenwet 1929 . 

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

da t h et wenschel ijk is, de artikelen 2, 125 en 
126 der Ambtenarenwet 1929 nader te wijzi 
gen en aan te vullen ; 

Zoo is het , da t Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 2 der Ambtenarenwet 

1929 worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht : 

l° . In het eerste l id wordt de punt achter 
,, notar issen" vervangen door een puntkomma. 
Daarna wordt een n ieuw punt c ingevoegd, 
luidende: 

"c . voorzitters en leden van dagelijksche 
besturen van waterschappen, veenschappen en 
veenpol ders ." 

2°. A an het a rt ikel wordt een n ieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

" 3. Ti tel IV is niet van toepass ing op de 
Commissarissen des K onings." 

2. A an het tweede l id van ar t ikel 125 der 
Ambtenarenwet 1929 wordt een volzin toege
voegd, lu idende: 

,,Als ambtenaar aangesteld door of van
wege een waterschap, veenschap of veenpol
der , wordt aangemerkt hij , die is aangesteld 
door het in het reglement dier instelling daar
toe aangewezen gezag, teneinde in dienst van 
het watersch ap, het veensch ap of den veen
polder werkzaam te zij n. " 

3. De tweede volzin van het eerste lid van 
artikel 126 der Ambtenarenwet 1929 wordt 
gelezen als volgt: 

,,Blijven ook Gedeputeerde Staten in ge
breke, of, ingeval aan hen in de reglementen 
der waterschappen, veensch appen en veenpol
d ers het geven van uitvoer ing aan artikel 125 
is opged ragen, blijven zij daa r in nalat ig of 
brengen zij de door Ons gewensch te aan vul
] ing, wijzig ing of intrekking niet tot stand in 
voege en binnen een termij n als vorenomschre
ven, zoo geschiedt de vaststelling door Ons. " 

4. De bij de artikelen 2 en 3 dezer wet in 
de Ambtenarenwet 1929 aangebrachte wijzi
gingen worden geacht van 1 September 1930 
af daan an deel te hebben uitgemaakt, met 
dien verstande, dat de regel ingen , die getrof
fen zijn op grond van de wet, zooals zij op 
dien datum luidde, van kracht blijven, zoo
l a ng deze n ie t door eene ande re regeling, 
steunende op de best aande wetgev ing, zijn ge
wijzigd of verva ngen . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 

.Juli 1936. 
WILHELMI NA. 

De M inister van B innenlandsche Z aken, 
J . A . d e W i I d e. 
De M inister van W aterstaat, 
v a n Lid t h d e J e ud e. 

(Uitge g. 7 Augustm 1936.) 
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s. 342. 

31 M a.art 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften omtrent het aa nleggen, 
inrichten en bijhouden va n bevolkings
registers en het doen der daartoe vereischte 
opgaven . 

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

Binnenlandsche Za ken van 12 December 1935 
n°. 29327, Afd. B .B . ; ' 

Gelet op de wet van 1 7 Apr il 1887 (Sta.ats-
bla,d n °. 67 ) en op artikel 174 van de gemeen-· 
tewet ; 

Den R aad van State gehoo1·d (advies van 14 
J anuari 1936, n°. 55) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Maar t 1936, n° . 
985, Afd. B.B. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1936 het K oninklijk 

besluit van 27 J uli 1887 (Staatsbla.d n°. 141) 
seder t gewijzigd, regelende de verpl ichting de; 
ingezetenen tot h et doen van aangifte voor de 
bevolkingsregisters, en Onze besluiten van 12 
December 1922 (Sta.ats blad n°. 67 0), sedert 
gewijzigd, tot vaststelling van voorschriften 
omtrent het houden van bevolkingsregisters, 
en van 27 September 1930 (Staatsbla.d n °. 
392), .. s~d~rt gewijzigd, tot tijdelijke a fwijking 
en w13z1 grng van de voornoemde beslui ten, te 
vervangen door de volgende: 

Voorschriften omtrent het aanleggen, in
richten en bijhouden van bevolkingsregis 
ters en het doen -der daartoe verelschh, 
Ol)gaven aan hen, die met het houden der 

bevolkingsregisters zijn belast. 

AFDEELING I. 
Algemeene bep.a.lingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit be
sluit wordt verstaan onder : 

a. ,,Onze(n) M inister" : de Minister van 
Binnenlandsche Zaken; 

b. ,, I nspectie": de Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters; 

c. ,, gezin": 
1. de samenwonende echtgenooten, even

tueel met de inwonende, niet onder 2 val
lende, ongehuwde kinderen ; 

2. de met zijn (h aar) ongehuwde kinde
ren samenwonende man of vrouw; 

d. ,,samenwoning": el k geval , waarin per
sonen op andere wijze, dan onder c bedoeld, 
een huish ouding vorme n ; 

e. ,, hoofrl' ': 
1. in het geval bedoeld onder c, 1, de 

m an · 
2. ' in het geval bedoeld onder c, 2, de 

man of de vrouw ; 
3. in het geval bedoeld onder d, indien 

het betreft de huishouding van één man 
en één vrouw, de m an, en indien het be
treft de hu ish ouding van één of meer man
nen en/of één of meer vrouwen, de man 
of de vrouw, die als zoodanig is aangewe
zen. In het geval een aanwijzing, al s hier
voren bedoeld, niet · heeft plaats geh ad, 
wordt voor de toepassing van dit besluit, 
de oudste in leeftij d voor " hoofd" gehou
den ; 



357, 

f. ,,kin,l,eren": de eigen kinderen van het 
hoofd alsmede de stiefkinderen; 

g. ,,stiefkind": de in een gezin levende 
persoon, die in den eersten graad van bloed
verwantschap in de neerdalende linie staat tot 
die(n)gene der tegenwoordige echtgenooten, 
die niet het hoofd is, dan wel tot den man of 
de vrouw met wie(n), hetzij het hoofd of diens 
echtgenoote, hetzij een vorige echtgenoot(e) 
van het hoofd gehuwd is geweest; 

h. ,,afzonderlijk levend persoon": ieder, die 
niet deel uitmaakt van een gezin of van een 
samenwoning; 

i. ,,persoons kaart" : de gezinspersoonskaart, 
waarvan het model als bijlage n° . I bij dit 
besluit is gevoegd, alsmede het tevoren gel
dend model dier kaart; 

j. ,,persoonsregister": de verzameling per
soonskaarten van de tot de bevolking der ge
meente behoorende personen ; 

k. ,,V1erhuiskawrt": de kaart, waarvan het 
model als bijlage n°. II bij dit besluit is ge
voegd; 

l. ,,gezinskaart": de gezinskaart of het ge
zinsblad, waarvan het model als bijlage 1 is 
gevoegd bij Ons tevoren geldend besluit van 12 
December 1922 (Staatsblad n°. 670); 

m. ,,gezinsregister": de verzameling gezins
kaarten van de tot de bevolking der gemeente 
behoorende gezinnen, samenwoningen en af
zonderlijk levende personen; 

n. ,,bevolkingsregister": de verzameling van 
de op de boekhouding der bevolking betrek
king hebbende registers; 

o. ,,v,erhuisbiljet": het getuigschrift van 
verandering van werkelijke woonplaats, waar
van het model als bijlage 4 is gevoegd bij Ons 
tevoren geldend besluit van 12 December 1922 
(Staat'sblad n°. 670); 

p. ,,verblijfregister": het register, waarvan 
het model als bijlage n° . V bij dit besluit is 
gevoegd. 

2. Van de volgende bepalingen van dit be
sluit zijn die, welke aangeduid zijn met: 
( p) all één van toepassing, indien een persoons
register wordt gehouden; 
( g) alléén van toepassing, indien een gezins
register wordt gehouden. 

Art. 2. 1. Indien de in dit besluit bepaalde 
verrichtingen op een Zondag vallen of de 
daarin gestelde termijnen of tijdvakken op een 
Zondag afloopen, treedt de eerstvolgende werk
dag voor dien Zondag in de plaats. 

2. Met· den Zondag worden gelijkgesteld de 
Nieuwjaarsdag, de Goede Vrijdag, de Christe
lijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de 
beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en Onze 
verjaardag. 

AFDEELING IL 

De verplichtingen van de bevolking. 

Art. 3. 1. Ieder, die zonder te zijn opge
nomen in het bevolkingsregister, in een ge
meente nachtrust of de daarvoor in de plaats 
tredende rust geniet, is, behoudens het bepaal
de in artikel 4, verplicht zich binnen vijf da
gen na zijn aankomst, in persoon aan te mel
den bij het gemeentebestuur. Deze aanmelding 
geschiedt ter plaatse, waar het gemeentebe
stuur het bevolkingsregister heeft onderge
bracht, en tijdens de v.ren, gedurende welke 
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daarvoor door dat bestuur gelegenheid wordt 
gegeven. 

2. Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste 
lid, wordt overgelegd een paspoort of ander 
identiteitsbewijs, indien de persoon uit een 
plaats buiten Nederland, een verhuiskaart of 
legitimatiebewijzen, indien de persoon uit een 
andere gemeente van Nederland is gekomen 

3. Bij de aanmelding wordt een zoodanige 
verklaring afgelegd of toelichting gegeven, 
dat het gemeentebestuur in staat is te beoor
deelen of opneming in het bevolkingsregister 
der gemeente of van een andere gemeente, dan 
wel in het centrale bevolkingsregister, bedoeld 
in artikel 28, derde lid, of in het verblijf
register, overeenkomstig de bepalingen van 
dit besluit noodig is. 

Art. 4. 1. Van de aanmelding, bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, is, behoudens het be
paalde in het volgend lid, vrijgesteld: 

a. hij, die, in overeenstemming met de be
palingen van afdeeling III, vermeld staat het. 

' zij in het bevolkingsregister eener andere ge
meente, hetzij in het centrale bevolkingsregis
ter, bedoeld in artikel 28, derde lid; 

b. hij, die behoort tot de personen, wier op
neming in de bevolkingsregisters, ingevolge 
het bepaalde in artikel 21, eerste lid, onder a, 
achterwege blijft. 

2. De vrijstelling van aanmelding geldt 
slechts wanneer op de eerste aanvrage van de 
met de uitvoering van dit besluit belaste amb
tenaren het bewijs dier vrijstelling wordt ge
leverd door overlegging, binnen vijf dagen na 
die aanvrage, van hetzij: 

a. een gedagteekend bewijs van opneming 
in het bevolkingsregister, op naam, afgegeven 
door of vanwege het bestuur der gemeente tot 
welker be'folking de persoon behoort; 

b. een gedagteekend bewijs van opneming 
in het centrale bevolkingsregister, bedoeld in 
artikel 28, derde Jid, afgegeven door of van
wege de Inspectie; 

c. een gedagteekend bewijs van vrijstelling 
van opneming in de bevolkingsregisters, afge
geven door of vanwege Onzen Minister. 

Art. 5. 1. Onverminderd de overige in dit 
besluit opgelegde verplichtingen, is een ieder 
gehouden op schriftelijke uitnoodiging van of 
vanwege het gemeentebestuur binnen vijf da
gen pa de dagteekening daarvan, in persoon, 
ter plaatse en binnen de op de uitnoodiging 
aan te geven uren, naar waarheid de inlich
tingen te verstrekken, welke overeenkomstig 
de bepalingen van dit besluit ten aanzien van 
zijn persoon of van leden van het gezin of van 
de samenwoning, waartoe hij behoort, verlangd 
worden om de bevolkingsregisters in- of aan 
te vullen of bij te houden. 

2. Een ieder is verplicht aan de door of 
vanwege het gemeentebestuur daartoe aange
wezen ambtenaren, op hun verzoek, terstond 
de in het eerste lid bedoelde inlichtingen mon
deling te verstrekken. 

Art. 6. 1. Hij, die buiten Nederland ge
boren is, is verplicht binnen drie maanden 
na de vordering door of vanwege het bestuur 
der gemeente tot welker bevolking hij behoort, 
aan dit bestuur een afschrift van of een uit
treksel uit zijn geboorte-aktA) of ui t zijn doop
akte, of, bij gemis van het een of het ander, 
een akte van bekendheid over te leggen. 
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2. Het gemeentebestuur kan eischen, dat 
van de in het voorgaande lid bedoelde stuk
ken een vertaling van een beëedigd vertaler 
wordt overgelegd. 

3. De in dit artikel bedoelde stukken wor
den zoo spoedig mogelijk teruggegeven. 

Art. 7. 1. I eder, die krachtens de bepalin
gen van dit besluit moet worden opgenomen in 
het bevolkingsregister van een andere gemeen
te, dan die, in welker bevolkingsregister hij 
opgenomen is , doet daarvan op den dag van of 
uiterlijk vijf dagen nà zijn vertrek mondeling 
of schr iftelijk aangifte aan het bestuur van 
laatstbedoelde gemeente, met opgave van zijn 
laatste adres, alsmede van den naam van de 
eerstbedoelde gemeente en van zijn adres al
daar. 

2. Hij, die is opgenomen in het centrale 
bevolkingsregister, bedoeld in artikel 28, derde 
Jid, doet de in het voorgaande lid bedoelde 
aangifte binnen het daarin aangegeven tijdvak 
schriftelijk aan de Inspectie. 

Art. 8. 1. I eder, die Nederland verlaat en 
volgens de bepalingen van dit besluit van de 
bevolkingsregisters behoort te worden afge
voerd, doet daarvan op den dag van zijn ver
trek, of ten hoogste vijf dagen tevoren, mon
deling of schriftelijk aangifte aan het bestuur 
der gemeente in welker bevolkingsregister hij 
is opgenomen, met opgave van zijn l aatste 
adres, het land en de plaats, waarheen hij ver
trekt, en zijn adres aldaar. 

2. Hij , die is opgenomen in het centrale be
volkingsregister, bedoeld in artikel 28, derde 
Jid, doet de in het voorgaande Jid bedoelde 
aangi fte binnen het daarin aangegeven t ijdvak 
schriftelijk aan de Inspectie. 

Art. 9. De aangever , bedoeld in de artike
len 7, eerste lid , en 8, eerste lid, neemt, tenzij 
het gemeentebestuur omtrent de juistheid der 
aangifte in twijfel verkeert, onmiddellijk een 
verhuiskaart in ontvangst, welke hem dient 
als bewijs van afmelding. 

Art. 10. Hij, die meent, dat het gemeente
bestuur of de inspectie in strijd met de bepa
lingen van dit besluit opneming in of a fvoe
ring van het bevolkingsregister vordert of wei
gert, is, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 123, bevoegd, bij een met redenen 
omkleed bezwaarschrift in beroep te gaan bij 
Onzen Minister. 

Art. ll. I eder, die weigert een verhuiskaart 
in ontvangst te nemen, alsmede ieder, die wei
gert een hem u itgereikte verhuiskaart in te 
leveren bij het bestuur der gemeente, in wel
ker bevolkingsregister hij moet worden opge
nomen, wordt geacht aangifte of aanmelding 
niet te hebben gedaan. 

Art. 12. 1. I eder , die binnen de gemeente 
verhuist of van adres verandert, is verplicht 
daarvan binnen vijf dagen, mondeling of schrif
telijk aangifte te doen aan het gemeente
bestuur. 

2. Deze aangi fte geschiedt ter plaatse, waar 
het gemeentebestuur het bevolkingsregister 
h eeft ondergebracht en, voor het geval de aan
g ifte mondeling geschiedt, t ijdens de uren , 
gedurende welke daarvoor door dat bestuur 
gelegenheid wordt gegeven, met nauwkeurige 
opgave van het oude en van het nieuwe adres 
en, indien hij b ij anderen inwoont, van den 
naam van het hoofd. 

358 

Art. 13. 1. De verplichting tot aanmelding, 
aangifte of overlegging van stukken, bedoeld 
in de voorgaande artikelen, rust, voor de 
leden van een gezin of van een samenwoning, 
tevens op het hoofd. 

2. De verplichting van de leden van het 
gez in of van de samenwoning of van het hoofd 
vervalt, wanneer een van hen de vereischte 
aanmelding, aangifte of overlegging heeft ge
daan. 

Art. 14. 1. Bestuurders van instellingen, 
gestichten of schepen, waarin personen onder 
eenig bestuur inwonen, alsmede hotelhouders, 
pensionhouders en kamerverhuurders doen, be
houdens het bepaalde in het derde lid , aan het 
bestuur der gemeente, waar die instelling, dat 
gesticht, schip, hotel, pension of huis is ge
legen, mededeeling van den geslachtsnaam en 
de voornamen van ieder persoon, die daarin 
langer dan veertien dagen wordt of is opge
nomen of gehuisvest, a lsmede van ieder zoo
danig persoon, die daaruit vertrekt. 

2. De in het eerste Jid bedoelde bestuur
ders , hotelhouders, pensionhouders en kamer
verhuurders zijn bevoegd de aanmelding, de 
overlegging of de aangifte bedoeld in de ar
tikelen 3, 6, 7, 8 en 12 te doen namens hem 
op wien de verplichting daartoe rust. 

3. De verplichting, in het eerste lid opge
legd aan bestuurders, hotelhouders, pension
houders en kamerverhuurders, geldt niet voor 
de gevallen, bedoeld in artikel 4. N ochtans 
zijn dezen geh ouden op aanvrage van het ge
meentebestuur een volledige opgave te ver
strekken van alle personen, die op dat oogen
bl ik in de instell ing, het gesticht, schip, hotel , 
pension of huis zijn opgenomen of gehuisvest. 

4. De mededeeling, bedoeld in het eerste 
l id, geschiedt uiterlijk vijf dagen na de opne
ming of de huisvesting of na het vertrek. 

5. Indien in de inwoning geen wijziging is 
gekomen, geven de in het eerste lid bedoelde 
bestuurders van instellingen, gestichten of 
schepen , alsmede hotelhouders, pensionhouders 
en kamerverhuurders, indien a ls regel meer 
dan tien personen inwonen, daarvan eenmaal 
per maand kennis. 

Art. 15. Onverminderd het in de voorgaan-
de artikelen bepaalde is ieder hoofd verplicht 
aan het bestuur der gemeente, tot welker be
volking hij behoort, onverwijld kennis te geven • 
van alle hem, of de leden van het gezin of 
van de samenwoning betreffende feiten of om
standigheden, uit hoofde waarvan wijzig ing of 
aanvulling van de bevolkingsregisters noodig 
is. 

Art. 16. 1. H et is verboden, eenig stuk, 
dat ingevolge de bepal ingen van dit besluit 
kan moeten worden overgelegd, vertoond of 
ingeleverd, valschelijk op te maken of te ver
valschen of te doen vervalschen of zoodanig 
stuk op een valschen naam of voornaam of 
met aanwijzing eener valsche hoedanigheid . te 
doen afgeven, met het oogmerk het te gebrui
ken of door anderen te doen gebruiken a ls 
ware het echt en onvervalscht en als ware de 
inhoud in overeenstemming met de waarheid. 

2. Evenzoo is het verboden opzettelijk ge
bruik te maken van eenig, in het eerste lid 
bedoeld valsch of vervalscht stuk als ware het 
echt en onvervalscht en als ware de inhoud in 
overeenstemming met de waarheid, alsmede in 
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verband met de uitvoering van dit besluit, op
zettelijk eenige verklaring, t.oelichting of aan
gifte in strijd met de waarheid af te leggen 
of te doen afleggen, terwijl die van invloed is 
op den inhoud van eenig, ingevolge dit besluit 
op te maken of bij te houden stuk. 

AFDEELING III. 

Hoofdstuk 1. 

De bevolking van N ederland. 

Art. 17. 1. Voor de t.oepas ing van dit be
sluit wordt de bevolking van Nederland ge
acht te bestaan uit hen, die zijn opgenomen 
in de bevolkingsregisters. 

2. Eenzelfde persoon mag niet gelijktijdig 
in meer dan één bevolkingsregister zijn opge
nomen. 

Art. 18. 1. I eder, die in Nederland nacht
rust of de daarvoor in de plaats tredende ru t 
geniet, wordt onverwijld opgenomen in één 
der bevolkingsregisters. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden in de bevolkingsregisters 
niet opgenomen: 

a. personen, die tijdelijk in Nederland ver
blijven ; 

b. de door Onzen Minister aan te duiden 
personen of groepen van personen, aan wie, 
krachtens internationaal recht of gebruik het 
recht van exterrit.orialiteit t.oekomt. 

Onze Minister kan_ op verzoek van den be
langhebbende toestaan, dat van het voorschrift 
onder b wordt afgeweken. 

3. Als tijdel ijk verblijf, bedoeld onder a 
van het voorgaande lid, wordt beschouwd: 

a. het verblijf, dat in het tijdvak van 90 
opvolgende dagen, aansluitend aan het tijdstip 
van aankomst in ederland, niet meer dan 30 
dagen zal duren, indien het betreft een Neder
lander of een Nederlandsch onderdaan; 

b. het verbl ijf, dat in het tijdvak van 360 
opvolgende dagen, aansluitend aan het tijdstip 
van aankomst in 1 ederland, niet meer dan 
180 dagen zal duren, indien het betreft een 
vreemdeling. 

Art. 19. 1. I eder, die, wegens tijdelijk ver
blijf in Nederland, niet in een der bevolkings
registers wordt opgenomen, wordt, overeen
komstig de in artikel 18, derde lid, gemaakte 
onderscheidingen, voor den tijd van zijn ver
blijf, doch uiterlijk gedurende de daar genoem
de tijdvakken, ingeschreven in het verblijf
register. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid , behoeft in het verblijfregister niet 
te worden ingeschreven de persoon, die, in de 
onder a of b van het derde lid van artikel 18 
genoemde tijdvakken, niet meer dan 8, onder
scheidenlijk 30 dagen, in Nederland zal ver
blijven. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid, wordt de persoon, die, na afloop van het 
in het eerste lid bedoelde tijdvak van inschrij
ving in het verblijfregister, nog in Nederland 
verblijft, opgenomen in een der bevolkings
registers. Als datum van opneming in het be
volkingsregister geldt alsdan de dagteekening 
van de inschrijving in het verblijfregister. 

4. In bijzondere gevallen kan het in het 
eerste lid bedoelde tijdvak van inschrijving in 
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het verblijfregister, éénmaal met ten hoogste 
een gel ijk tijdvak door het gemeentebestuur 
worden verlengd. Van deze verlenging geeft 
het gemeentebestuur terst.ond kennis aan de 
Inspectie. 

Art. 20. 1. I eder overledene en ieder, die 
Nederland verlaat , wordt onverwijld van de 
bevolkingsregisters afgevoerd. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, wordt van de bevolkingsregisters 
niet afgevoerd: 

a. een persoon, die in een tijdvak van 360 
opvolgende dagen in den regel niet meer dan 
270 dagen buiten ederland verblijft; 

b. een persoon, die tijdelijk, doch na het 
tijdstip van vertrek niet meer dan 360 achter
eenvolgende dagen, buiten Nederland verblijf 
zal houden; 

c. een persoon, die vaart op een Neder-
1 andschen bodem en wiens verblijf buiten Ne
derland een ononderbroken tijdvak van 720 
dagen niet zal overschrijden, tenzij hij in Ne
derlandsch-Indië, Suriname of Curaçao in een 
bevolkingsregister is opgenomen. 

Art. 21. 1. Onze Minister kan , in afwij
king van het bepaalde in de artikelen 18, 19 
en 20, en zoo noodig, onder te stellen voor
waarden, toestaan of bepalen: 

a. dat de opneming van een persoon of van 
een groep van personen in de bevolkings
registers duurzaam of voor bepaalden tijd 
achterwege blijft, dan wel, dat afvoering vaP 
die registers moet plaats hebben ; 

b. dat de opneming van een persoon of van 
een groep van personen in de bevolkingsregis
ters moet plaats hebben, dan wel, dat afvoe
ring moet worden geweigerd. 

2. Aan een persoon, die, ingevolge een be
schikking als bedoeld in het voorgaande lid , 
onder a, niet in de bevolkingsregisters wordt 
opgenomen of van de bevolkingsregisters is 
afgevoerd, kan, op zijn verzoek en tegen be
taling der kosten, door of vanwege Onzen Mi
nister, een schr iftelijke verklaring terzake 
worden uitgereikt. 

H o o f d s t u k 2. 

De bevolking der gemeente. 

Art. 22. 1. Voor de toepassing van dit be
sluit wordt de bevolking eener gemeente ge
acht te bestaan uit hen, die zijn opgenomen 
in het bevolkingsregister dier gemeente. 

2. Eenzelfde persoon mag niet gelijktijdig 
zijn opgenomen in een bevolkingsregister en 
in eenig verblijfregister. 

Art. 23. 1. De opneming of inschrijving, 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 1, 
geschiedt onverwijld in het bevolkingsregister 
of in het verblijfregister der gemeente, waar 
de persoon zich het eerst aanmeldt of waar 
hij het eerst wordt aangetroffen. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in 
het eerste lid bevordert elk gemeentebestuur, 
dat een ieder ten spoedigste wordt opgenomen 
in het bevolkingsregister der gemeente, waar 
hij voornemens is duurzaam of voor onbepaal
den tijd als regel zijn nachtrust of de daarvoor 
in de plaats tredende rust te genieten. 

Art. 24. 1. In geval voldoende zekerheid, 
dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, 
aan het in het tweede Jid van artikel 23 be-
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doelde voornemen, gevolg zal worden gegeven, 
niet kan worden verkregen, alsmede wanneer 
van eenig voornemen niet blijkt, wordt de per
soon, naar de volgorde van de onderstaande 
onderscheidingen, opgenomen in het bevol
kingsregister der gemeente: 

a. waar hij als regel zijn nachtrust of de 
daarvoor in de plaats tredende rust geniet; 

b. waar hij binnen een tijdvak van 360 op
volgende dagen de meeste malen nachtrust of 
de daarvoor in de plaats tredende rust zal ge
nieten; 

c. waar hij een inrichting van onderwijs be
zoekt en - zij het bij tusschenpoozen - zijn 
nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende 
rust geniet; 

d. waar het gezin, of de samenwoning waar
toe hij behoort of geacht kan worden te be
hooren, is opgenomen in het bevolkingsregis-
ter· 1 

e'. waar hij in een huis, keet, of ander ge
bouw de voortdurende beschikking heeft over 
een slaapgelegenheid; 

/ . waar hij naar de huurwaarde het hoogst 
in de personeele belasting is aangeslagen ; 

g. waar hij uit hoofde van zijn betrekking 
verplicht is te wonen, of, indien deze verplich
ting niet bestaat, waar hij zijn hoofdberoep of 
zijn beroep uitoefent of geacht kan worden ui t 
te oefenen; 

h. waar zijn werkgever is opgenomen in het 
bevolkingsregister, of waar de hoofdadmini
stratie van de instelling, in welker dienst hij 
is, wordt gevoerd; 

i. waar hij, krachtens bepaling of overeen
komst periodiek verplichtingen heeft te ver
vullen; 

j. waar de eigenaar van het vaartuig, 
waarop, of van den wagen, waarin hij als 
regel nachtrust of de daarvoor in de plaats 
tredende rust geniet, is opgenomen in het be
volkingsregister of waar deze zijn hoofdkan
toor of zijn kantoor gevestigd heeft; 

k. aan welker bestuur hij daartoe, met op
gave van een deugdelijk briefadres bij een tot 
de bevolking der gemeente behoorend persoon, 
of bij een in die gemeente gevestigd kantoor, 
den wensch te kennen geeft, mits evenbedoel
de persoon of de beheerder van het kantoor in
stemt met de vestiging van het briefadres. 

2. Indien de persoon in het bevolkings
register eener gemeente werd opgenomen 
krachtens het bepaalde onder letter k van het 
voorgaande lid, dan kan - tenzij gewijzigde 
omstandigheden daartoe aanleiding geven -
de opneming overeenkomstig dezelfde bepa
ling in het bevolkingsregister eener andere 
gemeente niet plaats hebben, dan nadat vijf 
jaren zijn verloopen sedert zijn opneming in 
het bevolkingsregister van de eerstbedoelde 
gemeente tot stand kwam. 

3. Indien aan de hand van de vorenstaande 
bepalingen niet kan worden uitgemaakt in het 
bevolkingsregister van welke gemeente een 
persoon moet worden opgenomen, kan Onze 
Minister een gemeente aanwijzen, of bepalen, 
dat de opneming geschiedt in het centrale be
volkingsregister bedoeld in artikel 28, derde 
lid. 

Art. 25. 1. Tenzij - onafhankelijk van het 
gestelde in het tweede lid - opneming in het 
bevolkingsregister eener andere gemeente moet 
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plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 23 of 24, dan wel wegens ver
trek van het gezin, waartoe hij behoort of ge
acht kan worden te behooren, wordt van het 
bevolkingsregister niet afgevoerd, hij, wiens 
afwezigheid uit de gemeente van tijdelijken 
aard is. 

2. Als zoodanig wordt aangemerkt de af
wezigheid: 

a. van hem, op wien een der bepalingen 
van artikel 20, tweede lid of van artikel 21, 
eerste lid, onder b, van toepassing is; 

b. van hem, die ter uitvoering van een be
paald werk of van een bepaalde opdracht niet 
langer dan 360 achtereenvolgende dagen bui
ten de gemeente verbl ij f zal houden; 

c. van dienstplichtigen bij de land- of zee
macht, het personeel der Koninklijke marine
reserve, het reserve-personeel der landmacht, 
zoomede van hen, die, krachtens vrijwill ige 
verbintenis, gehouden zijn tot het vervullen 
van werkelijken dienst met tusschenpoozen, 
tijdens den duur van het verbl ijf in werkelij
ken dienst, en van hen, die, ingevolge de be
palingen van de Dienstweigeringswet van den 
militairen dienst zijn ontheven, tijdens den 
duur van hun plaatsing in burgerlijken dienst; 

d. van de gezinsleden of de leden van de 
samenwoning der onder b en c aangeduide 
personen, voor zoover zij in de daarbedoelde 
tijdelijke afwezigheid dooien; 

e. van hem, die wordt verpleegd in een in 
Nederland gelegen krankzinnigengesticht, een 
ziekenhuis, een gesticht voor zenuwlijders, een 
sanatorium, dan wel in een andere inrichting 
tot verzorging of verpleging; 

/ . van hem, die, krachtens rechterlijke uit
spraak, is geplaatst in eenige in Nederland 
gelegen inrichting; 

g. van hem, die in het bevolkingsregister is 
opgengmen krachtens een der bepalingen sub 
c-k van het eerste lid van artikel 24, zoo
lang in de omstandigheden, welke die opne
ming hebben beïnvloed, geen verandering is 
gekomen. 

Art. 26. 1. Van het bevolkingsregister der 
gemeente wordt afgevoerd : 

a. de persoon, die is overleden . of wiens 
overlijden op redelijke gronden kan worden 
aangenomen;. 

b. de persoon, die Nede1·land duurzaam of 
voor onbepaalden tijd verl aat of heeft verla
ten, zonder dat hij blijkt te behooren tot de 
in artikel 25, tweede lid, sub a, bedoelde per
sonen; 

c. de persoon, die, overeenkomstig de bepa
lingen van dit besluit, terecht in het bevol
kingsregister eener andere gemeente of in het 
centrale bevolkingsregister, bedoeld in artikel 
28, derde lid, is opgenomen; 

d. de persoon, die, ingevolg·e het bepaalde 
in artikel 7, aangifte heeft gedaan van ver
trek, doch die blijkt in de aangegeven ge
meente niet in het bevolkingsregister te moe
ten worden opgenomen en wiens verblijf niet 
is kunnen worden opgespoord; 

e. de persoon, die de gemoente heeft ver
laten zonder daarvan aangifte te hebben ge
daan en wiens verblijf niet is kunnen worden 
opgespoord, uiterlijk 360 dagen na het ver
trek. 

2. De in het eerste lid sub d bedoelde per-
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sonen worden voor den tijd van uiterlijk 720 
dagen opgenomen in het centra le bevolking,,
register, bedoeld in artikel 28, derde lid. 

Art. 27. 1 . In bijzondere gevallen kan 
Onze Minister beslissen of bepalen: 

a. dat tijdelijk of duurzaam, in stede van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 23 , 
een der onderscheidingen van het eerste lid 
van artikel 24 ten aanzien van een persoon of 
van een groep van personen moet worden toe
gepast; 

b. dat, met betrekking tot bepaalde perso
nen of groepen van personen, van de voor
schriften van artikel 25 wordt afgeweken; 

c. dat een persoon of een groep van perso
nen, tijdelijk of duurzaam wordt opgenomen 
in het centrale bevolkingsregister, bedoeld in 
artikel 28, derde lid. 

2. Van een beschikking als bedoeld in het 
eerste lid wordt aanteekening gehouden op de 
persoonskaart en/of np de gezinskaart. 

AFDEELING IV. 

De bevolkingwegisters. 

Hoofdstuk 1. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g e n. 

Art. 28. 1. In elke gemeente van N eder
land en door de I nspectie wordt een bevol
kingsregister gehouden. 

2. Ongeacht de tot het archief behoorende 
deelen, bestaat het bevolkingsregister der ge
meente uit : 
( p) 1. een persoonsregister ; 

2. een archiefregister ; 
3. een woningregister. 

( g) 1. een gezinsregister; 
2. een verwijzingsregister; 
3. een woningregister. 

3. Het door de Inspectie gehouden centrale 
bevolkingsregister bestaat uit : 

1. een verzameling persoonskaarten; 
2. een sch akelregister. 

4. De bevolkingsregisters, bedoeld in ar
tikel 1 der wet van 17 April 1887 (Staatsblad 
n°. 67) , worden gevormd door de gezamen
lijke in de voorgaande leden genoemde, op de 
boekhoud ing der bevolking betrekking hebben
de registers. 

Art. 29. De namen der gemeenten, waar 
een persoonsregister is ingevoerd, worden door 
Onzen Minister ter kennis gebracht van alle 
gemeentebesturen . 

Art. 30. In het bevolkingsregister der ge
meente wordt, met inachtneming van de be
palingen van dit besluit, opgenomen ieder per
soon, die daarvoor, overeenkomstig de voor
schriften van Hoofdstuk 2 van Afdeeling III, 
in aanmerking komt. 

Art. 31. In het centrale bevolkingsregister, 
bedoeld in a rtikel 28, derde lid, wordt, met 
inachtneming van de bepalingen van dit be
sluit, opgenomen ieder persoon, die, overeen
komstig de voorschriften van Hoofdstuk 1 van 
Afdeeling III, moet worden opgenomen in de 
bevolkingsregisters van Nederland, doch die 
niet in het bevolkingsregister van een bepaalde 
gemeente kan worden opgenomen. 
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H o o f d s t u k 2. 

H et persoonsregister. 

Art. 32. Indien het persoonsregister n iet is 
ingerich t naar de a lfabetisch-lex icografi sche 
volgorde volgens de geslachtsnamen der bevol
king, wordt een verwijzingsregister, a ls be
doeld in hoofdstuk 5 van deze afdeeling, aan
gelegd en bij gehouden. 

Art. 33. Omtrent iederen persoon wordt op 
de persoonskaart het volgende vermeld: 

bij 3) sub a : geslachtsnaam; 
bij 3) sub b: de voornamen; 
bij 4) dag, maand, eeuw en jaar van ge

boorte, alsmede de geboortegemeente; 
Desgewenscht kan 1nede het onderdeel der 

gemeente, waarin de geboorte plaats had, ver
meld worden. 

Indien de geboortegemeente buiten Neder
land is gelegen, wordt de naam van het land 
steeds vermeld. 

Onze Minister wijst de gemeenten aan, bij 
welker naam die der provincie steeds overeen
komstig de aan te geven afkorting moet wor
den vermeld. 

bij 5) nationaliteit ; 
De aanduiding geschiedt voor een Neder

lander door "Ned", voor · een Nederlandsch 
onderdaan, bedoeld bij de wet van 10 F ebruari 
1910 (Staatsblad n°. 55), sedert gewijzigd, 
door " Ned Ond" en voor ieder ander door 
" Vr" (vreemd) . Bij wijziging der aanduiding 
wordt de reden daarvan aangegeven . 

bij 6) kerkgenootschap of vereeniging met 
godsdienstig doel; 

De aanduiding geschiedt als volgt: 
Advent N ederlandsche Vereeniging van 

Afgisr 

AngEpisc 

Ap 
ChrAfg 

ChrEv 

ChrGer 

DEv 

DG 
EngPresb 

EvBrGem 

EvGem 
EvL 

GedChr . 

Geen 

GerGem 
GerK 
GerKHV 

Ger o/hKr 

HAZ 

Zevendedags-Adventisten ; 
Afgescheiden I sraëlietischeGe

meente; 
Gemeente der Anglicaansche 

Episcopale Kerk; 
Apostolische Gemeente ; 
Christelijk Afgescheiden Ge

meente; 
Christelijk Evangelische Ge

meente; 
Christelijk Gereformeerde 

Kerk ; 
Duitsch-Evangelische Gemeen

te· 
Doopsgezinde Gemeente; 
Engelsche Presbyteriaansche 

Gemeente; 
Evangelische Broedergemeente 

(Hernhutters) ; 
Evangelische Gemeente; 
Evangelisch Luthersch Kerkge

nootschap ; 
Gemeente van Gedoopte Chris

tenen; 
niet aanges loten bij een kerk

genootsch ap of vereeniging 
met godsdienstig doel ; 

Gereformeerde Gemeente ; 
Gereformeerde Kerken; 
Gereformeerde K erken in H er. 

steld Verband ; 
Gereformeerde Gemeente On

der het Kruis; 
Gemeente der Herstelde Apos

tolische Zendingskerk ; 
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HAZEA 

HEvL 

LdH 
Moh 

NH 

NI 

OBisCI 

OGerGem 
OGerK 
PI 

Rem 

RK 

Hersteld Apostolische Zen
dingsgemeente in de Eenheid 
der Apostelen; 

Hersteld Evangelisch Lu
thersch K erkgenootschap; 

Leger des Heils; 
Mohammedaansch Kerkgenoot.. 

schap; 
Nederlandsch (ofNederduitsch) 

Hervormd Kerkgenootschap; 
Nederlandsch Israëlietisch 

Kerkgenootschap ; 
Kerkgenootschap der Oud-Bis-

schoppelijke Cleresie; 
Oud Gereformeerde Gemeente; 
Oud Gereformeerde Kerk; 
Portugeesch Israëlietisch 

Kerkgenootschap ; 
Remonstrantsche Broeder

schap; 
Roomsch Katholiek Kerkge-

nootschap ; 
SchGem Schotsche Gemeente; 
ThGem Theosophische Gemeente; 
VrEv Vrije Evangelische Gemeente; 
VrGer Vrije Gereformeerde Gemeente; 
WGem Waalsche Gemeente; 
ZendGem Zendingsgemeente. 

Onze Minister vult deze lijst zoo noodig aan. 
bij 7) ambt, beroep, bedrijf, betrekking of 

bediening; 
Bij de uitoefening van eenig beroep of be

drijf tevens te vermelden h = hoofd, indien 
het voor eigen rekening of voor rekening van 
een ander als hoofd wordt uitgeoefend en o = 
ondergeschikt, indien de persoon onder leiding 
van anderen werkt. 

bij 8) eerste regel: de voornamen, dag, 
maand en jaar van geboorte en geboortege
n~eente van den vader; 

tweede regel : geslachtsnaam, de voornamen, 
dag, maand en jaar der geboorte en geboorte
gemeente van de moeder; 

De geslachtsnaam wordt door een komma 
van de voornamen a fgescheiden; 

bij 9) t/m 17) van de(n) eerste(n) en van 
de(n) volgende(n) echtgenoot(e) (n) onder
scheidenlijk: 

bij 9) en 10) geslachtsnaam en voornamen; 
De namen worden door een komma van de 

voornamen afgescheiden ; 
bij 11) en 12) nà "op": dag, maand en jaar 

der geboorte; · 
nà "te": geboortegemeente; 
bij 13) nà "op": dag, maand en jaar der 

huwelij ksvol trekking ; 
nà "te": gemeente, waar het huwelijk vol

trokken we,,d; 
bij 14) , 15) en 16) nà "op": 
dag, maand en jaar der huwelijksontbinding 

en bij nietigverklaring, datum waarop het 
vonnis in de registers vam den burgerlijken 
stand is ingesch'f'even; 

nà ,,door'': 
0 bij overlijden van de(n) echtgenoot(e); 
S bij echtscheiding en bij ontbinding na 

5-jarige scheiding van tafel en bed; 
A bij ander huwelijk, enkel in het geval, 

bedoeld bij artikel 550 Burgerlijk Wetboek; 
N bij nietigverklaring ; 
nà "te": 
de plaats van overlijden van de(n) echtge-
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noot(e) of de gemeente, waar het vonnis der 
huwelijksontbinding of de nie·tigverklaring in 
de registe,·s van den burgerlijken stand is in
geschreven; 

bij 17) dag, maand en jaar van de aangifte 
van het vertrek van de( n) echtgenoot( e) uit 
het gezin; 

Indien de echtgenoot naar een andere ge
meente is vertrokken, tevens te vermelden 
den naam dier gemeente. 

bij 21) dag, maand en jaar, waarop de aan
gifte van vertrek uit- of van verhuizing bin
nen de gemeente is ingekomen. 

Deze dagteekening wordt steeds vermeld 
vóór de gemeente, waarheen de persoon is ver
trokken en bij verhuizing binnen de gemeente 
vóór het nieuwe adres. 

bij 22) de gemeente, waarheen de persoon 
is vertrokken en de achtereeruvolgende adres
sen in die ge1neente; 

Eventueel te vermelden: naam en/of voor
geschreven kenmerk van vaartuig of wagen, 
met aanduiding van brief- of waladres. 

Bij het aanleggen van een persoonskaart 
wordt vermeld: 

1. indien de persoon niet sedert zijn geboor
te in het bevolkingsregister der gemeente op
genomen is: de plaats, vanwaar hij is ge
komen; 

2. de gemeente, waarin de kaaJrt wor,dt aan
gelegd; 

3. het adres in de gemeente op h,et tijdstip 
van het aanleggen; 

bij 23) door Onzen Minister te bepalei, 
geg~vens betreffende de uitvoering van wette
lijke voorschriften; 

bij 24) elke aantee kening, welke door het 
gemeentebestuur wenschelijk wordt geacht; 

bij 35) a. erkenning, wettiging, ontkenning 
wettigheid, voo,·naamsverandering, naamsver'. 
andering, · naamstoevoeging of aannemen van . ' 
een geslachtsnaam of voornamen; 

Vermeld wordt van een Koninklijk besluit: 
dagteekening en nummer, en van een akte of 
vonnis: dagteekening en door wie ( n) de akte 
is verleden of het vonnis is gewezen. 

Indien een onwettig kind vóór het opmaken 
van de geboorteakte reeds erkend is, wordt 
daarvan eveneens aanteekening gehouden. 

b. gemeente en dag, maand en jaar van 
overlijden, nun~mer der overlijdensakte en 
naam van den geneesheer, die de verklaring, 
bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 Juni 
1865 (Staatsblad n°. 60) heeft onderteekend, 
of die de doodschouw heeft v.erricht, alsmede 
de doodsoorzaak; 

De vermelding geschiedt op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze. 

c. elke aanteekening, welke ingevolge dit 
artikel of ingevolge artikel 35 moet worden 
gesteld en waarvoor in het aangewezen vak of 
in de daartoe bestemde rubriek geen ruimte 
meer beschikbaar is. 

In de betreffende vakken of in de rubrieken 
wordt alsdan duidelijk naar elkander verwe
zen. 

Art. 34. Indien op een persoonskaart de 
rubriek 26 of vak 35 is ingevuld, wordt de 
ruimte aan de voorzijde in den linkerboven
hoek tusschen de verticale lijnen blauw ge
maakt. 

Art. 35. Op de persoonskaart van het hoofd 
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van een gezin wordt in rubriek 26 omtrent 
ieder der kinderen vermeld: 

bij 28) en 29) geslachtsnaam en de voor
namen; 

De geslachtsnaam alléén te vermelden voor 
het eerste kind en voorts telkens wanneer de 
geslachtsnaam van een kind afwijkt ; de voo,r
namen steeds doen inspringen. 

bij 30} en 31) nà "op": dag, maand en 
jaar der geboorte; 

nà " te": geboortegemeente; 
bij 32) verhouding tot het hoofd, door aan

wuiding: z = zoon, d = dochter, sz = stief
zoon, sd = stiefdochter; 

bij 33) en 34} elke aanteekening, welke door 
het gemeentebestuur wenschelijk wordt geacht, 
of door Onzen Minister wordt voorgeschreven; 

Indien het kind niet meer tot het gezin be-
hoort, bovendien: 

bij 27} A (indien het kind afwezig is); 
H (indien het kind gehuwd is); 
0 (indien het kind overlerien is). 
Aan de letter wordt toegevoegd dag, maand 

en jaar van aangifte van verhuizing of ver
trek, die van het huwelijk, dan wel die van 
overlijden. 

Wanneer het kind naar elders vertrokken, 
dan wel elders overleden is, wordt tevens de 
naam dier gemeente vermeld. Bij huwelijk 
van ,een kind wordt ook vermeld met wie(n) 
het gehuwd is. 

Art. 36. 1. Op de persoonskaart van een 
gezinslid, dat geen hoofd is, wordt bij 2) ver
wezen naar het hoofd op wiens persoonskaart 
dat gezinslid is vermeld. 

Die verwijzing geschiedt door een der woor
den: vader, moerier of man. Voor stiefkinde
ren vindt de verwijzing plaats door bij 2) te 
vermelden: geslachtsnaam, den eersten voor
naam en de eerste letter van elk der volgende 
voornamen van het hoofd. 

2. De in lid 1 bedoelde verwijzing wordt 
doorgehaald met uitwischbaar potlood, indien 
de persoon niet meer tot het gezin behoort, 
zonder dat bi ijkt, dat hij tot een ander gezin 
is komen te behooren. Is dit laatste wel het 
geval, dan geschiedt de doorhaling met inkt; 
de in Jid 1 bedoelde verwijzing moet dan op
nieuw plaats hebben. 

Art. 37. 1. De invulling der gegevens op 
de persoonskaart bij 3) tot en met 5), 8) tot 
en met 13) en bij 28) tot en met 32) en de 
daarin aan te brengen wijzigingen of aanvul
lingen geschieden door middel van een schrijf
machine, voorzien van duidelijke letter- en 
cij ferteekens. 

2. Slechts in uitwischbaar potloodschrift 
mogen gesteld worden: 

de aanteekeningen bij 17) en bij 27), indien 
het niet betreft huwelijk en overlijden, als
mede die bij 24) , 33) en 34) . 

3. De overige gegevens met de daarin aan 
te brengen wijzigingen of aanvullingen, kun
nen geheel of gedeeltelijk in duidelijk leesbaar 
handschrift in inkt, in machineschrift of door 
afstempeling worden vermeld. 

4. In de gegevens, welke moeten overeen
stemmen met de geboorteakte, mag niet wor
den geradeerd. 

Art. 38. 1. H et voor het beschrijven der 
persoonskaarten te bezigen inktlint moet zijn 
diepzwart van kleur en overigens voldoen aan 
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de door Onzen Minister te stellen eischen. 
2. Onze Minister kan nadere voorschriften 

geven ten aanzien van de eischen, waaraan 
het schrijfmachineschrift moet voldoen. 

H o o f d s t u k 3. 

Het gezins,·egister. 

Art. 39. 1. Gezinsregisters volgens het bij 
het in werking treden van dit besluit geldende 
model kunnen, voor zoover zij worden gehou
den in kaartvorm of in losbladigen boekvorm, 
in gebruik blijven totdat daaromtrent nader 
zal zijn bepaald. 

2. Vastbladige registers kunnen tot uiter
lijk 1 Januari 1941 in gebruik blijven. 

3. Vervanging of vernieuwing van een ge
zinsregister geschiedt slechts door een per
soonsregister en, behoudens het bepaalde in 
het tweede lid , onder goedkeuring van Onzen 
Minister en onder door dezen te stellen voor
waarden. 

Art. 40. Omtrent iederen persoon wordt op 
de ~ezinskaart het volgende vermeld: 

biJ 2) geslachtsnaam; 
Voor personen, die gehuwd of gehuwd ge

weest zijn, wordt, tenzij die gegevens reeds 
elders op de kaart zijn vermeld; achter of on
der den geslachtsnaam tusschen haakjes ver
meld de geslachtsnaam van de(n) andere(n) 
(gewezen) echtgenoot(e). 

bij 3) de voornamen; 
Voor personen, die gehuwd of gehuwd ge

weest zijn, worden, tenzij die gegevens reeds 
elders op de kaart zijn vermeld, achter of on
der de voornamen, tusschen haakjes vermeld 
de voornamen van de(n) (gewezen) echtge
noot(e). 

bij 4) geslacht: voor mannen,: m, voor vrou
wen: v; 

bij 5) verhouding tot het hoofd door aan
duiding: v = vrouw, z = zoon, d = dochter, 
sz = stiefzoon, sd = stiefdochter. 

De hoedanigheid van hoofd wordt aangeduid 
door h . 

bij 6) dag, rwaa,nd en jaar van gebo.orte; 
bij 7) geboortegerneente; 
De bepalingen van artikel 33 bij 4) zijn van 

toepassing. 
bij 8} burgerlijke staat door aand,uiding: 
H = gehuwd; 
W = weduwstaat; 
S = gescheiden van echt of huwelijk ont

bonden na 5-jarige scheiding van tafel en 
bed· 

u' = nietigverklaring; 
A = ander huwelijk, enkel in het geval , be

doeld bij artikel 550 van het Burgerlijk Wet
boek. 

Voor ongehuwden wordt geen aanduiding 
gesteld. 

bij 9) dag, maand en jaar waarop, en ge
meente waar het huwelijk voltrokken werd; 

dag, maand en jaar der huwelijksontbinding 
en bij nietigverklaring, datum, waarop het 
vonnis is ingeschreven, benevens de gemeente, 
waa,r het vonnis der huwelijksontbinding of der 
nietigverklaring is ingeschreven in de registers 
van den burgerlijken stand; 

bij 10) kerkgenootschap of vereeniging met 
godsdienstig doel. 

Aan te duiden overeenkomstig do in artikel 
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33 bij 6) genoemde afkortingen. 
bij 11) nationaliteit; 
Aan te duiden a ls aangegeven in artikel 33, 

bij 5). 
bij 12) en 13) ambt, beroep, bedrijf of be

trekking; 
A an te duiden als aangegeven in artikel 33, 

bij 7). 
bij 14) achtetreenvolgende adiressen in de ge

m eente met vermelding daarvóór van dag , 
maand en jaar, waarop de aangifte van ver
huizing binnen de gemeente is ingekomen; 

Eventueel te vermelden: naam en/of voor
geschreven kenmerk van vaartuig of wagen, 
met oonduiding van brief- of waladres. 

bij 15) dag, nwand en jaar van opneming in 
het bevolkingsregister overeenkomstig den da
tum van afgifte der verhuiskaart of bij op
neming, als komende uit een plaats buiten 
Nederland, van de aangifte; 

bij 16) gemeente vanwaar gekomen, bene
vens het laatste adres in die gemeente; 

bij 17) dag , maand en jaar waarop de aan
gifte van vertrek is ingekomen; 

bij 18) gemeente, waarheen de perrsoon is 
vertrokken, benevens het adres in die ge-
1neente ; 

bij 19) ge1neente en dag, maand en jaar 
van overlijden en nummer der overlijdensakte ; 

bij 20) door Onzen M inister ingevolge ar
tikel SS bij ! S) te bepalen gegevem, de ver
melding, bedoeld in artikel SS bij 85) sub a 
en voorts eJke aanteekening, welke door het 
gemeentebestuur wenschelijk wordt geacht. 

Art. 41. Zoodra een persoon overeenkom
stig de bepalingen van dit besluit van h <:;~ 
gezinsreg ister wordt afgevoerd, wordt hetz1J 
bij 1) vóór den geslachtsnaam een A = afge
voerd gestempeld, hetzij de geslachtsnaam 
doorgeh aald. 

Art. 42. De gegevens van iederen persoon, 
die in het gezinsregister wordt opgenomen , 
worden vergeleken met de persoonskaart, met 
het verhuisbiljet of met een afschr ift van of 
een uittreksel uit de geboorteakte, door een 
ambtenaar, daartoe door of vanwege het ge
meentebestuur aangewezen. 

Art. 43. 1. Voor elk gezin en voor ieder 
11fzonderl ijk levend persoon, alsmede voor ieder 
der tot een samenwoning behoorende personen, 
wordt een afzonderlij ke gezinskaart bestemd. 

2. Wanneer een gezinskaart is volgeschre
ven, wordt daaraan een vervolgkaart gehecht, 
zoodanig, dat de kaarten niet onopzettelijk 
kunnen worden gescheiden, dat bij opberging 
andere kaarten n iet kunnen worden beschadigd 
en dat geen gegevens verloren gaan of onlees
baar worden. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde kaar
ten, evenals het volgeschreven bl ad en het 
vervol gblad in een vastbladig register, moeten 
duidelijk naar elkander verwijzen. 

Art. 44. 1. De gezinskaarten, waarvan a lle 
personen zijn afgevoerd, kunnen uitgenomen 
en a fzonderlijk bewaard worden. 

2. Onze Minister kan, desgewenscht onder 
te stellen voorwaarden, toestemming verlee
nen, dat de in lid 1 bedoelde kaarten in va te 
of in losbladige registers overgeschreven wor
den en dat die kaarten worden vernietigd, 
nadat a ll e daarop voorkomende gegevens zijn 
overgenomen en nauwkeurig vergeleken. 
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Hoof d s t u k 4. 

H et archiefregister. 

(p) Art. 45. 1. E en persoonskaart wordt niet 
verwnden, alvorens ten behoeve van het ar
chiefregister een afschri ft van die kaart is 
gemaakt, of het reeds bestaande a fschrift, voor 
zooveel noodig, is aangevuld of gewijzigd. 
(p) 2. H e t archiefregister kan worden ge
houden in vastbladigen- of in losbladigen boek
vorm. 
(p} Art . 46 . 1. H et in artikel 45, eerste lid 
bedoelde afschrift vermeldt de gegevens in de 
volgorde, waarin zij op de persoonskaart voor
komen, met dien verstande, dat vrijhe id wordt 
gelaten de adre sen in de gemeenten, in wel
ker bevolkingsregisters de persoon opgenomen 
is geweest, niet over te nemen. 
(p} 2. De adres en in de gemeente worden 
steeds overgenomen, tenzij , in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 57, in het woning
register melding wordt gemaakt van het voor
gaande en/of van het nieuwe a dres, in welk 
geval kan worden volstaan met de vermelding 
alleen van het laatste of van het eerste adres 
in de gemeente. 
( p) 3. Indien de gegevens betreffende de 
samenstelling van het gezin reeds ingevolge 
het bepaalde in de artikelen 79, 87 en 99, 
tweede lid, zijn overgenomen op de persoons
kaart van het nieuwe, nog in het persoons
register opgenomen hoofd, behoeven die ge
gegevens niet in h et a fschri ft te worden ver
meld. 
(p) Art. 47. Achter of onder elke inschrij
ving in het archiefregister wordt ruimte ge
laten voor verwijzing naar hernieuwde opne
ming in het persoonsregi ster en voor vermel
ding van herhaalde afvoering. 
(p) Art. 48. 1. Op het archiefregister wordt 
een verwijzingsregister aangelegd en bijgehou
den, indien de r angschikking der a fschriften 
niet geschiedt naar de alfabetisch-lexicografi 
sche volgorde volgens de geslachtsnamen der 
bevolking. 
(p) 2. De bepalingen van hoofdstuk 5 van 
deze a fdeel ing zijn op dit ve rwijzingsregist~r 
van overeenkomstige toepassing. 

H oof d stuk 5. 

H et verwijzingsregister. 

Art. 49. 1. Een verwijzingsregister wordt 
gehouden in kaartvorrn of in losbladigen boek
vorm. 

2. Onze Minister kan in bijzondere gevallen 
en onder te stellen voorwaarden toestaan, dat 
een verwijzingsregister in vastblad igen boek
vorm wordt gehouden. 

Art. 50. E en verwijzingskaart of -blad be
vat van iederen persoon, di e door raadpleging 
van het persoonsregister, van het gezinsregis
ter of van het a rchiefregister niet onmiddel
lijk kan worden gevonden, tenminste den ge
slachtsnaam, den eersten voornaam alsmede 
de eerste letter van elk der volgende voor
namen en het geboortejaar, alsmede de ver
wijzing naar de persoonskaart, de gezinskaart 
of het archiefbl ad, waarop het hoofd beschre
ven is. 

Art. 51. 1 . De rangschikking van de ge
slachts- en voornamen in het verwijzingsregis-
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ter geschiedt in alfabetisch-lexicografische 
volgorde, overeenkomstig de door Onzen Mi
nister te geven aanwijzingen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid is het geoorloofd de kaarten of bladen van 
het verwijzingsregister en die van het per
soonsregister, van het gezinsregister of van het 
archiefregister _ tot één verzameling samen te 
voegen, mits de kaarten of bladen van het 
verwijzingsregister in kleur en inhoud van 
formulier afwijken van die van het persoons-, 
gezins- of archiefregister. · 

Art. 52. 1. Indien de persoonskaart, de ge
zinskaart of het archiefblad van een weduwe 
is geplaatst in alfabetisch-lexicografische volg
orde naar haar geslachts- en voornamen, wordt 
een verwijzingskaart of verwijzingsblad ge
plaatst op de geslachts- en voornamen van den 
overleden echtgenoot. 

Hetzelfde geschiedt ten aanzien van geschei
den-of gehuwde vrouwen, wier (gewezen) echt
genoot niet in het bevolkingsregister is opge
nomen. 

2. In het persoonsregister, in het gezins
register, in het verwijzingsregister en in het 
archiefregister wordt eveneens een verwijzings
kaart of verwijzingsblad opgenomen op de 
vroegere geslachts- en voornamen van hem, 
wiens geslachts- en/of voornamen is/zijn ver
anderd. 

H o o f d s t u k 6. 

Het woningregister. 

Art. 53. 1. Het gemeentebestuur draagt 
zorg, dat aan een volledige nummering van 
alle in de gemeente aanwezige gebouwen en 
woningen, zoo bewoonde als onbewoonde, ge
regeld de hand wordt gehouden. 

2. Onder woning wordt, met uitzondering 
van wagens en vaartuigen, begrepen, elke be
sloten ruimte, welke ter bewoning wordt ge
bezigd, ongeacht of die ruimte al dan niet ver
plaatsbaar dan wel al dan niet bestemd is tot 
tijdelijke of blijvende huisvesting van per
sonen. 

Art. 54. 1. Het woningregister wordt ge
houden in kaartvorm of in losbladigen boek
vorm, overeenkomstig het model, dat als bij
lage n°. IV bij dit besluit is gevoegd. 

2. Onze Minister kan in bijzondere geval
len en onder te stellen voorwaarden toestaan, 
dat een woningregister in vastbladigen boek
vorm wordt gehouden. 

3. Het in het eerste lid bedoelde model kan 
aangevuld worden. 

Art. !>5. In het woningregister worden, met 
inachtneming van de plaatselijke indeeling en 
in volgorde der huisnummers, vermeld alle in 
de gemeente aanwezige gebouwen en wonin
gen, zoodanig, dat in elk geval voor elke wo
ning een afzonderlijke kaart of een afzonder
lijk blad wordt bestemd. 

Art. 56. 1. Op een woningkaart of -blad 
worden tenminste vermeld de geslachtsnaam, 
de eerste voornaam en de eerste letter van elk 
der volgende voornamen van: 

a. het hoofd van het gezin; 
b. ieder persoon, die tot een samenwoning 

behoort; 
c. ieder afzonderl ijk levend persoon. 
2. Voor een gebouw of voor een woning, 

waarin in den regel een groot aantal personer. 
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is gehuisvest, kan de woningkaart of het wo
ningblad vervangen worden door een afzon
derlijk register in vast- of in losbladigen boek
vorm of in kaartvorm. 

3. Bij toepassing van het bepaalde in het 
tweede lid, wordt op de kaart of op het blad 
van de instelling, het gesticht of het schip 
naar het afzonderlijke register verwezen. 

Art. 57. Het woningregister wordt ingericht 
in overeenstemming met het gebruik, dat daar
van wordt gemaakt, met dien verstande, dat, 
indien in het archiefregister de adressen bin
nen de gemeente niet all e worden overgeno
men, in het woningregister steeds melding 
moet worden gemaakt van het voorgaande 
en/of van het nieuwe adres. 

Art. 58 . Vastbladige woningregisters kun
nen tot uiterlijk 1 Januari 1941 in gebruik 
blijven. 

AFDEELING V. 

Het verblijfregister. 

Art. 59. 1. In elke gemeente wordt nevens 
het bevolkingsregister een verblijfregister ge
houden in _ vast- of in losbladigen boekvorm, 
dan wel in kaartvorm. 

2. Het model , dat als bijlage n°. V bij dit 
besluit is gevoegd, kan aangevuld worden. 

Art. 60. 1. I n het verblijfregister worden 
in de volgorde van inschrijving en met inacht
neming, voor zooveel noodig, van het bepaal
de in artikel 19 ingeschreven de personen, be
doeld in artikel 18, 3e lid. 

2. Onze Minister kan bepalen, dat perso
nen of groepen van personen, bedoeld in ar
tikel 21, eerste lid onder a, gedurende be
paalden tijd in het verblij fregister worden in
geschreven. 

3. De in het verblijfregister ingesch_reven 
personen worden geacht niet tot de bevolking 
der gemeente te behooren. 

Art. 61. Afvoering van het verblijfregister, 
met vermelding bij 15) van de reden en bij 
14) van dag, maand en jaar, geschiedt zoodra, 
al dan niet nà aangifte, het vertrek of over
lijden van den ingeschrevene is gebleken of 
zoodra opneming in het bevolkingsregister 
plaats heeft. 

Art. 62. Tenminste eenmaal per kwartaal 
stelt het gemeentebestuur een onderzoek in of 
de in het verblijfregister ingeschreven personen 
daarin terecht {nog) zijn vermeld en brengt 
zoo noodig dat register met den feiteiijken 
toestand in overeenstemming. 

AFDEELING VI. 

Het bijhouden van de bevolkingsregisters. 

Hoofdstuk 1. 
I n 1 e i d e n d e b e p a 1 i n g e n. 

Art. 63. 1. De ambtenaar van den burger
lijken stand, die in één of meer van de onder 
zijn berusting zijnde registers, bedoeld in ar
tikel 13 van het Burgerlijk Wetboek, melding 
heeft gemaakt van een feit, tengevolge waar
van wijziging of aanvulling . van eenig bevol
kingsregister noodig is , doet binnen 24 uur 
aan het bestuur van zijn gemeente mededee
ling van de gegevens, welke wenschelijk of 
noodig zijn om die wijziging of aanvulling aan 
te brengen. 



1936 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid verstrekt de ambtenaar van den burger
lijken stand binnen drie dagen nadat het daar
toe strekkend verzoek bij hem is binnengeko
men aan een gemeentebestuur of aan de In
spectie kosteloos alle gegevens, noodig voor 
het bijhouden van de bevolkingsregisters. 

3. In het bevolkingsregister voorkomende 
gegevens, welke niet overeenstemmen met die, 
vermeld in de registers van den burgerlijken 
stand, worden met de laatstbedoelde in over
eenstemming gebracht, tenzij duidelijk blijkt, 
dat deze gegevens onjuist zijn. In dit geval 
wordt een korte verklarende aanteekening ge
steld op de persoonskaart en/of op de gezins
kaart. 

Art. 64. De hoofden der departementen van 
algemeen bestuur, de griffiers van den Hoo
gen Raad, van de gerechtshoven, van de ar
rondissements-rechtbanken en van de kanton
gerechten, doen van alle te hunner kennis 
komende feiten, uit hoofde waarvan wijziging 
of aanvulling van de bevolkingsregisters noo
dig is, onverwijld mededeeling aan het bestuur 
der gemeente, welker bevolkingsregister moet 
worden gewijzigd of aangevuld. Is die gemeen
te niet bekend, dan geschiedt de mededeeling 

. aan de Inspectie. 
Art. 65. 1. Van elke rechterlijke beschik

king en van elk vonnis, waarbij over een per
soon een voogd, curator, toeziende voogd of 
toeziende curator is benoemd, of waarbij van 
een persoon beide ouders of een hunner van 
de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet, 
wordt door den griffier van de rechterlijke 
instantie, welke de beschikking heeft genomen 
of welke het vonnis heeft gewezen, kennis 
gegeven aan het bestuur der gemeente, waar 
de onder curateele of onder voogdij gestelde 
persoon in het bevolkingsregister is opgenomen 
of, indien die gemeente niet bekend is, aan de 
Inspectie. De kennisgeving vermeldt boven
dien den datum van de beschikking of van het 
vonnis, alsmede den geslachtsnaam, de voorna
men en de woonplaats van dien voogd, cura
tor, toezienden voogd of toezienden curator of 
van dengene, die van de ouderlijke macht is 
ontheven of ontzet. 

2. De in het eerste lid bedoelde griffier 
doet overeenkomstige kennisgeving van eindi
ging der voogdij, voor zoover deze niet door 
meerderjarigheid eindigt, of van de curateele 
of van de ontheffing of ontzetting van de 
ouderlijke macht. 

Art. 66. De gegevens der in het vorig ar
tikel bedoelde kennisgevingen worden ver
meld in het daarvoor bestemde vak van de 
persoonskaart of in vak 20 van de gezinskaart. 

Art. 67. 1. Indien de wijziging of aanvul
ling behoort te worden aangebracht in het be
volkingsregister eener andere gemeente dan 
wel in het centrale bevolkingsregister, be
doeld in artikel 28, derde lid, zendt het ge
meentebestuur de noodige gegevens zoo spoe
dig mogelijk aan het bestuur dier gemeente 
dan wel aan de Inspectie. Indien niet bekend 
is in welk bevolkingsregister de persoon is op
genomen worden de gegevens eveneens door
gezonden aan de Inspectie. 

2. Wijzigingen of aanvullingen van het be
volkingsregister worden, behoudens in de ge
vallen, dat anders is bepaald of afwijking is 
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toegestaan, aangebracht binnen drie dagen, 
nadat het gemeentebestuur van de verandering 
kennis heeft gekregen. 

Art. 68. Opneming in- of afvoering van het 
bevolkingsregister geschiedt, ook indien die 
plaats vindt bij gelegenheid van een volkstel
ling, slechts overeenkomstig de bepalingen 
van dit besluit. 

Art. 69. 1. Behoudens in het geval van 
geboorte mag een persoon in het· bevolkings
register der gemeente niet worden opgenomen, 
zoolang het gemeentebestuur niet in het bezit 
is van zijn persoonskaart of van een te zijnen 
name afgegeven verhuisbiljet of van een be
richt van ontvangst, bedoeld in artikel 96, 
tweede lid. 

2. Voor ieder persoon mag slechts één per
soonskaart bestaan, welke in het bezit moet 
zijn van het bestuur der gemeente in welker 
bevolkingsregister de persoon is of moet wor
den opgenomen, dan wel van de Inspectie. 

H o o f d s t u k 2. 

§ 1. Wijzigingen bij geboorte. 

Art. 70. 1 . Onmiddellijk nadat de in ar
tikel 29 of 33 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde aangifte is geschied, wordt (voor) 
ieder kind, behalve wanneer dit a ls levenloos 
is aangegeven, door het gemeentebestuur 
(p) een persoonskaart aangelegd en na de 
in artikel 71 bedoelde waarmerking en, zoo 
noodig na verdere invulling, opgenomen in 
het persoonsregister. 
( g) opgenomen in het gezinsregister door ver
melding van de vereischte gegevens bij 2) tot 
en met 11) op de (een) gezinskaart. 

2. De gegevens omtrent het kind worden 
tevens vermeld: 

bij 28) tot en met 32) op de persoonskaart: 
van den vader, indien het kind wettig is; 
van de moeder, indien het kind onwettig is. 

( g) bij 2) tot en met 11) op de gezinskaart: 
van den vader, indien het kind wettig is; 
van de moeder, indien het kind onwettig is, 
tenzij zulks reeds is gesch ied ingevolge het 

bepaalde in het eerste lid. 
3. Indien het kind niet wordt opgenomen 

in ·een gezin, wordt op de in het tweede lid 
bedoel de kaart 

de in artikel 35 bij 27) bedoelde aanteeke
ning gesteld betreffende het afwezige kind. 
( g) hetzij vóór den naam van het kind een A 
gestempeld, hetzij de geslachtsnaam doorge
haald, en in vak 20) verwezen naar de gezins
kaart, waarop het kind is vermeld. 

Art. 71. De in het eerste lid van artikel 70 
bedoelde 
(p) persoonskaart wordt onmiddellij k na het 
aanleggen daarvan door den ambtenaar van 
den burgerlijken stand vergeleken met de ge
boorteakte en, na verbetering zoo noodig van 
de daarop gestelde gegevens, gewaarmerkt. Op 
de persoonskaart wordt door hem bij 1) het 
aktenummer, alsmede dag, maand en jaar van 
waarmerking vermeld. 
(g) gegevens van het kind worden door een 
ambtenaar, daartoe door het gemeentebestuur 
aangewezen, vergeleken en, zoo noodig, in 
overeenstemming gebracht met de geboorte
akte. 

Art. 72. 1. Wordt bij de geboorteaangifte 
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verklaard, dat het hoofd behoort tot de be
volking van een andere gemeente, dan wordt 
door het bestuur van de geboortegemeente 
terstond een persoonskaart aangelegd. De 
kaart wordt, nadat aan het bepaalde in artikel 
71 is voldaan en nadat daarop bij 22) is aan
geteekend: ,,toev. geb." = toevallige geboorte, 
onverwijld toegezonden aan het bestuur van 
eerstbedoelde gemeente, dat de ontvangst be
vestigt. 

2. Indien niet kan worden vastgesteld in 
het bevolkingsregister van welke gemeente 
het kind behoort te worden opgenomen, wordt, 
tenzij het kind de geboortegemeente niet heeft 
verlaten, de persoonskaart, ingevuld ove1·een
komstig het bepaalde in het voorgaande lid, 
onmiddellijk toegezonden aan de Inspectie, 
nadat daarop bij 21) de datum van verzending 
en bij 22): v. o. w. (= vertrokken onbekend 
waarheen) is ingevuld. 

3. Het model van het bericht va'ó ont
vangst, bedoeld in het eerste lid, wordt vast
gesteld door Onzen Minister. 

Art. 73. 1. Wanneer het gemeentebestuur 
kennis krijgt van een geboorte, waarvan niet 
binnen den in artikel 29, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalden termijn aan
gifte is gedaan, worden de gegevens van het 
kind niettemin vermeld 
(p) op een persoonskaart welke, nadat daar
op bij 35) van het verzuim is melding ge
maakt, wordt opgenomen in het persoonsregis
ter. 
( g) op de (een) gezinskaart en wordt bij 20) 
melding gemaakt van het vorenbedoelde ver
zuim. 

2. De artikelen 70, tweede en derde lid en 
72 zijn van toepassing. 

3. Indien de geboorte, waarvan de in het 
eerste lid bedoelde aangifte is verzuimd, plaats 
vond in een andere Nederlandsche gemeente 
dan die waar het kind wordt opgenomen in 
het bevolkingsregister, wordt door het ge
meentebestuur van die opneming kennis ge
geven aan de Inspectie onder opgave van de 
geslachtsnaam, voornamen, dag, maand en 
jaar der geboorte en geboortegemeente. 

Art. 74. 1. Zoodra het gemeentebestuur 
kennis krijgt van de geboorte buiten Neder
land van een kind , dat overeenkomstig de be
palingen van dit beslu it in het bevolkings
register van zijn gemeente moet worden opge
nomen, worden de gegevens van het kind ver
meld 
(p) op een persoonskaart, welke wordt opge
nomen in het persoonsregister; 
(g) bij 2) tot en met 11) op de (een) gezins
kaart. 

2. Het gemeentebestuur zorgt, dat de ge
gevens worden vergeleken met een der in ar
tikel 6 bedoelde bescheiden, en doet op de 
wijze als aangegeven in artikel 71 de gegevens 
waarmerken door den daartoe aangewezen 
ambtenaar. 

3. De artikelen 70, tweede en derde lid en 
73, dE)rde lid zijn van overeenkomstige toepas
sing. 

Art. 75. 1. Wanneer aanvulling van het 
geboorteregister heeft plaats gehad, wordt, in
dien het in het eerste lid van artikel 73 be
doelde kind nog tot de bevolking van de 
geboortegemeente behoort, de bepaling van ar-
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tikel 71 alsnog toegepast. 
2. Is het kind inmiddels opgenomen m het 

bevolkingsregister van een andere gemeente, 
dan zendt het- bestuur der geboortegemeente 
de vereischte gegevens, zooals die in de ge
boorteakte zijn vermeld, aan het bestuur der 
gemeente, tot welker bevolking het kind be
hoort, na daarvan de noodige aanteekening te 
hebben gehouden in 
(p) het archiefregister; 
( g) het gezinsregister. 

3. Indien de persoonskaart van het kind 
bij de Inspectie berust, worden de gegevens 
door het gemeentebestuur aan haar doorge
zonden. 

4. In de gevallen, bedoeld in het tweede 
en derde lid, geschiedt de waarmerking aan de 
hand van de verstrekte gegevens door den 
daartoe aangewezen ambtenaar of doór de In
spectie. 

§ 2. Wijzig ingen bij overlijden. 

Art. 76. Van het overlijden van een per
soon wordt, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 33 bij 35) onder b, op de pe1·soons
kaart aanteekening gehouden. 

Art. 77. Onverminàerd het bepaalde in ar
tikel 76, zorgt het gemeentebestuur, dat van 
het overlijden aanteekening wordt gedaan: 

a. voor het geval de overledene gehuwd 
was: 

op de persoonskaart van den anderen echt
genoot bij 14) , 15) en 16); 
( g) op de gezinskaart, bij den anderen echt
genoot bij 9) ; 

b. voor het geval de overledene gezinslid 
was: 

op de persoonskaart van het hoofd bij 27) ; 
(g) c. overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 40 bij 19) op de gezinskaart. 

Art. 78. 1. Wanneer een persoon komt te 
overlijden in een andere gemeente dan die 
tot welker bevolking hij behoorde, geeft het 
bestuur der gemeente, waar het overlijden 
plaats had, uiterlijk op den tweeden dag nà 
dien, waarop de bij artikel 50, eerste lid van 
het Burgerlijk Wetboek bedoelde akte is op
gemaakt, van dat overlijden kennis aan het 
bestuur van de gemeente in welker bevolkings
register de overledene is opgenomen, met ver
zoek, indien een persoonskaart van den over
ledene bestaat, deze onverwijld toe te zenden. 

2. Het model der kennisgeving, bedoeld in 
het eerste lid, alsmede dat van het bericht, 
bedoeld in de artikelen 79, tweede lid en 81, 
worden vastgesteld door Onzen Minister. 

Art. 79. 1. Vóórdat het bestuur der ge
meente, tot welker bevolking de overleden 
persoon behoorde, tot de ingevolge artikel 78 
gevraagde toezending overgaat, geschieden 
voor zooveel noodig de in de artikelen 45 , 
eerste lid, 76, 77 en 99, tweede lid bedoelde 
verrichtingen. 

2. Indien geen persoonskaart bestaat ah. 
mede indien de persoon niet tot de bevolking 
der gemeente behoorde wordt daarvan aan 
het bestuur der gemeente van overlijden ken
nisgegeven. 

Art. 80. Onmiddellijk na de ontvangst in
gevolge artikel 78 van de persoonskaart wor
den daarop, vanwege het bestuur der gemeente 
van overlijden, overeenkomstig het bepaalde 
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in artikel 33 bij 35) onder b, de nog ontbre
kende aanteekeningen gesteld. 

Art. 81. Kan niet vastgesteld worden tot 
de bevolking van welke gemeente de over
ledene behoorde, dan wordt daarvan met ge
bruikmaking van het model, bedoeld in arti
kel 78, 2e lid, door het bestuur der gemeente 
van overlijden kennis gegeven aan de Inspec
tie . 

Art. 82. 1. W anneer een persoon is over
leden, wiens (wier) echtgenoot(e) behoo.rt tot 
de bevolking van een ana'ere gemeente, wordt 
door het best.uur der gemeente tot welker be
volking de overledene behoorde, van dit over
lijden kennis gegeven aan het bestuur der ge
meente, waar de echtgenoot(e) is opgenomen 
in het bevolkingsregister, opdat de gegevens 
omtrent den burgerlijken staat op zijn (haar) 
persoonskaart en/of gezinskaart kunnen worden 
gewijzigd. 

2. Indien de persoonskaart van de(n) echt
genoot(e) van de(n) overledene berust bij de 
Inspectie, wordt de in het eerste lid bedoelde 
kennisgeving aan haar toe- of doorgezonden. 

Art. 83. 1. Zoodra het gemeentebestuur 
kennis krijgt van het vermoedelijk overlijden 
in een andere gemeente of buiten Nederland 
van een tot de bevolking van zijn gemeente 
behoorende persoon, wordt een onderzoek in
gesteld en zooveel mogelijk alsnog een op of
ficieele gegevens steunende afdoening overeen
komstig het bepaalde in deze paragraaf be
vorderd. 

2. Indien ten aanzien van het overlijden 
zekerheid niet kan worden verkregen, wordt 
daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling ge
daan aan de Inspectie. De persoonskaart wordt 
daarbij toegezonden. 

3. Op het archiefblad of op de gez inskaart 
wordt van de in het tweede lid bedoelde om
standigheid aanteekening gehouden. 

Art. 84. 1. Vóór den achtsten van elke 
maand worden de persoonskaarten van h en, 
die in de voorafgaande maand overleden zijn, 
door het gemeentebestuur aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek toegezonden. 

2. De in het eerste lid bedoelde persoons
kaarten worden uiterlijk na twee jaren door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek alfa
betisch-lexicografisch gerangschikt ter beschik
king gesteld van de Inspectie. 

§ 3. Wijzigingen bij vertrek en vestiging. 

Art. 85. 1. Aan den aangever, bedoeld in 
de artikelen 7, eerste lid en 8, eerste lid, 
wordt, tenzij het gemeentebestuur omtrent de 
juistheid der aangifte in twijfel verkeert, on
middellijk na ontvangst van de aangifte kos
teloos een verhuiskaart uitgereikt of toege
zonden. 

2. Als datum van afvoering en van opne
ming geldt die van a fgifte van de verhuis
kaart, met dien verstande evenwel, dat, be
houdens de in dit besluit voorgeschreven of 
toegestane afwijkingen, afvoer ing geacht wordt 
niet te h ebben plaats gehad, alvorens opne
ming in het bevolkingsregister eener andere 
gemeente of in het centrale bevolkingsregister, 
bedoeld in artikel 28, derde lid, is geschied. 

Art. 86. 1. Binnen 24 um· na de ontvangst 
van de in artikel 85 bedoelde aangifte zendt 
het gemeentebestuur de persoonskaart, zoo deze 
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bestaat, van den vertrokken persoon, nadat 
daarop het laatste adres in de gemeente, voor 
zooveel nog noodig, is vermeld en voorts de 
datum van afgifte van de in het voorgaande 
artikel bedoelde verhuiskaart, alsmede de ge
meente, waarheen de persoon is vertrokken en 
het adres aldaar, zijn ingevuld, aan het be
stuur van de laatstbedoelde gemeente, indien 
deze in Nederland en aan de Inspectie, ind ien 
deze buiten Nederland is gelegen. 
( g) 2. Bij vertrek van een persoon voor wien 
geen persoonskaart bestaat, wordt, ter voldoe
ning aan het bepaalde in het eerste lid, door 
het bestuur der gemeente van vertrek naar de 
in het bevolkingsregister voorkomende ge
gevens: 

a. een pe1·soonskaart ingevuld en·verzonden, 
bijaldien die persoon vertrekt naar een ge
meente, waar een persoonsregister is inge
voerd, of, bijaldien die persoon, met een of 
meer gezinsleden, voor wie reeds een persoons
kaart bestaat, tegelijk vertrekt naar eenzelfde 
gemeente; 

b. een verhuisbiljet ingevuld en verzonden. 
3. Vóór de verzending worden de op de 

persoonskaart ontbrekende en in het bevol
kingsregister voorkomende gegevens zooveel 
mogelijk en in de juiste volgorde op die per
soonskaart vermeld. 
(p) 4. Een persoonskaart, welke een in de 
gemeente geboren persoon betreft, wordt niet 
verzonden a lvorens de gegevens door den amb
tenaar van den burgerlijken stand, overeen
komsti g het bepaalde in artikel 71 zijn ver
geleken met de geboorte-akte en gewaarmerkt. 

5. H et in het eerste lid genoemde tijdvak 
kan worden verlengd tot tweemaal 24 uur, in
dien dat noodig is in verband met het bepaal
de in het vierde I id. 

Art. 87. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 86, wordt van de afvoering van het be
volkingsregister steeds aanteekening gehouden 
op de wijze als aangegeven: 
(p) a. in artikel 35 bij 27) op de persoons
kaart van het hoofd bij vertrek van een kind 
uit zijn gezin; 

b. in artikel 33 bij 17) op de persoonskaar
ten der beide echtgenooten bij vertrek van een 
hunner uit het gez in; 

c. in artikel 99, tweede Jid, bij vertrek van 
het hoofd uit het gezin; 

d. in arti kei 45 ; 
(g) in artikel 40 bij 17) en bij 18) en in 
artikel 41 op de gezinskaart. 

Art. 88. 1. Ten bewijze, dat de persoons
kaart of het verhuisbiljet is ontvangen en dat 
de persoon is opgenomen in het bevolkings
register, wordt de, ingevolge artikel 3, tweede 
lid ingeleverde verhuiskaart, na voorzien te 
zijn van een duidelijken afdruk van den ge
meentestempel, zoo spoedig mogelijk, doch 
ui terlijk binnen 14 dagen na de afgifte, ge
zonden aan het bestuur der gemeente van 
vertrek. 

2. Voor de ingevolge artikel 86, eerste en 
tweede lid, door de Inspectie ontvangen per
soonskaarten of verhuisbiljetten worden van
wege de Inspectie ontvangbewijzen toegezon
den. 

3. Indien een verhuiskaart in het ongereede 
is geraakt of niet is ingeleverd, wordt voor 
het, in het eerste Jid aangegeven doel, door 
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het bestuur der gemeente, waar de persoon in 
het bevolkingsregister is opgenomen, een 
nieuwe verhuiskaart, waarop duidelijk wordt 
vermeld: ,,2e exemplaar", aangelegd en ver-
zonden. · 
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2. Als datum van afvoering wordt bij 21) 
de datum van verzending van de persoons
kaart vermeld. Bij 22) wordt ingevuld "v.o.w." = ver.trokken onbekend waarheen. 

Art. 89. 1. Tenzij het gemeentebestuur, dat 
de persoonskaart of het verhuisbiljet heeft 
ontvangen, bericht heeft gezonden, dat een 
onderzoek wordt ingesteld, hetwelk nog niet 
beëindigd is, wordt de persoon geacht over
eenkomstig de bepalingen van dit besluit te 
zijn opgenomen in het bevolkingsregister, wan
neer 14 dagen na de afgifte van de verhuis
kaart de persoonskaart of het verhuisbiljet 
door het bestuur der gemeente van vertrek 
nog niet ingevolge het bepaalde in artikel 91, 
derde lid, is terugontvangen. 

Art. 94. 1. Voor een persoon, die, zonder 
aangifte te hebben gedaan als bedoeld in ar
tikel 8, eerste lid, volgens verkregen inlich
tingen Nederland heeft verlaten en die, inge
volge de bepalingen van dit besluit van het 
bevolkingsregister moet worden afgevoerd, 
wordt aan de Inspectie zoo spoedig mogelijk 
de (een) persoonskaart toegezonden, nadat 
daarop zijn vermeld het land en zoo mogelijk 
de plaats, waarheen de persoon volgens die in
lichtingen is vertrokken. 

2. Als datum van afvoering geldt de dag· 
, teekening van verzending van de kaart. 

2. De termijn van 14 dagen wordt bij ont
vangst van het bericht, bedoeld in het voor
gaande lid , met 14 dagen verlengd. 

3. Na afloop van de in de beide voorgaan- ' 
de leden gestelde termijnen zijn de bepalingen 
van deze . paragraaf omtrent vertrek en vesti- 1 

ging opnieuw van toepassing. 
Art. 90. 1. Voor een persoon, die, zonder 

aangifte te hebben gedaan als bedoeld in ar
tikel 7, eerste lid, in het bevolkingsregister 
eener andere gemeente moet worden opgeno
men, wordt slechts op verzoek of met toestem
ming van het bestuur van laatstl:iedoelde ge
meente, de persoonskaart of een verhuisbiljet 
ambtshalve toegezonden . . 

2. Bij ambtshalve toezending van een per
soonskaart of van een verhuisbiljet wordt een 
verhuiskaart ingesloten. 

Art. 91. 1. Indien de persoon, te wiens 
name een persoonskaart of een verhuisbiljet is 
ontvangen, zich binnen den voorgeschreven 
termijn niet heeft aangemeld, stelt het gemeen
tebestuur een onderwek in naar diens verblijf. 

2. Wanneer blijkt, dat de persoon in het 
bevolkingsregister der gemeente moet worden 
opgenomen, wordt, onverminderd het bepaalde 
in artikel 11, onverwijld tot die opneming 
overgegaan. 

3. Indien blijkt, dat de persoon niet in het 
bevolkingsregister behoort te worden opgeno
men wordt de persoonskaart of het verhuis
bilj~t terstond teruggezonden, onder mededee
ling van de ter kennis gekomen gegevens, 
welke tot het opsporen van de verblijfplaats 
kunnen leiden. De verhuiskaart wordt zoo 
mogelijk bijgevoegd. 

Art. 92. 1. Is de verblijfplaats niet bekend 
kunnen worden en kan deze ook door het be
stuur der gemeente, in welker bevolkingsregis
ter de persoon opgenomen is, niet worden op
gespoord, dan zendt het bestuur van laatstbe
<loelde gemeente de (een) persoonskaart ten 
spoedigste aan de Inspectie, nadat op die 
kaart de aanduiding betreffende de gemeente, 
waarheen de persoon zou zijn vertrokken, is 
ingevuld en doorgehaald. 

2. Als datum van afvoering geldt de dag
teekening van afgifte van de verhuiskaart. 

Art. 93. 1. Voor een persoon, die, zonder 
aangifte te hebben gedaan als bedoeld in de 
artikelen 7, eerste lid of 8, eerste lid, van het 
bevolkingsregister moet worden afgevoerd en 
wiens verblijf niet is kunnen worden opge
spoord, wordt zoo spoedig mogelijk de (een) 
persoonskaart aan de Inspectie gezonden. 

L. & S. 1936. 

Art. 95. 1. Indien een persoon, wiens per-
soonskaart of verhuisbiljet niet is ontvangen, 
in het bevolkingsregister eener gemeente moet 
worden opgenomen, wordt, met opgave van 
het adres in de gemeente, de persoonskaart 
onderscheidenlijk een verhuisbiljet, terstond 
ambtshalve opgevraagd bij het bestuur der ge-
meente in welker . bevolkingsregister de per
soon, volgens zijn verklaring, is opgenomen 
of het laatst opgenomen is geweest. 

2. Het bestuur van de laatstbedoelde ge. 
meente zorgt, met inachtneming van het be
paalde in artikel 90, tweede Jid, voor spoedige 
toezending van de persoonskaart of van een 
verhuisbiljet, dan wel, zoo mogelijk van ge
gevens, welke kunnen leiden tot het opsporen 
van het bevolkingsregister, waarin de persoon 
opgenomen is. 

Art. 96. 1. Indien blijkt, dat de persoons
kaart of het verhuisbiljet reeds ingevolge het 
bepaalde in een der artikelen 86, eerste en 
tweede lid, 92, eerste Jid, 93, eerste lid of 94 
aan de Inspectie is toegezonden, of indien op 
redelijke gronden kan worden aangenomen, 
dat de persoon niet in het bevolkingsregister 
eener gemeente is opgenomen of opgenomen 
geweest, alsook indien het bevolkingsregister 
waarin de persoon opgenomen is of het laatst 
opgenomen is geweest, niet is kunnen worden 
opgespoord, geeft het gemeentebestuur met 
gebruikmaking van een formulier, waarvan 
het model als bijlage n°. III bij dit besluit is 
gevoegd, kennis aan de Inspectie, dat de per
soon in het bevolkingsregister der gemeente 
moet worden opgenomen. 

2. Binnen 24 uur na de ontvangst van de in 
het eerste lid bedoelde kennisgeving zendt de 
Inspectie aan het bestuur der gemeente, dat de 
kennisgeving heeft gezonden, hetzij de per
soonskaart, hetzij een bericht van ontvangst, 
vermeldende de namen en dagteekening der 
geboorte van den persoon, hetzij een mede
deeling, in welk bevolkingsregister de persoon 
is opgenomen, of, dat een onderzoek is inge
steld, dat nog niet is beëindigd. De uitkomst 
van het onderzoek wordt onverwijld aan het 
gemeentebestuur medegedeeld . 

3. In geval van toezending van de persoons
kaart of van een bericht van ontvangst door 
de Inspectie geldt als dagteekening van opne
ming in het bevolkingsregister de datum, 
waarop de in het eerste Jid bedoelde kenms
geving bij de Inspectie is ingekomen en welke 
door haar wordt vermeld op de persoonskaart 
bij 21) of op het bericht van ontvangst. 

24 
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Art. 97. 1. H et bericht van ontvangst, <be
doeld in het tweede lid van artikel 96, geldt 
voor de gemeente, waar een persoonsregister 
is ingevoerd, tevens als toestemming tot he.t 
aanleggen van een persoonskaart. 

2. Indien een persoonskaart verloren is ge
gaan, wordt, na bekomen toestemming van de 
Inspectie een nieuwe persoonskaart aangelegd, 
waarop in den linkerbovenhoek wordt ver
meld: ,,2e exemplaar". 

3. Wordt de verloren gewaande persoons
kaart teruggevonden of blijkt een reeds vroe
ger aangelegde persoonskaart te bestaan, dan 
wordt deze, zoo noodig aangevuld, toegezonden 
aan het bestuur der gemeente in welker be
volkingsregister de persoon is opgenomen of 
aan de Inspectie. 

4. H et later aangelegde exemplaar wor_dt, 
nadat de oorspronkelijke kaart is aangevuld 
met de ontbrekende en op het tweede exem.
plaar voorkomende gegevens, en nadat daarop 
met rooden inkt is vermeld : ,,kaart terugge
vonden", onmiddellijk toegezonden aan de In
spectie. 

Art. 98. 1. De Inspectie zendt eenmaal 
per maand de noodige gegevens van naar Ou
raçao of Suriname vertrokken personen aan de 
hoofden der bevolkingsregisters in die gewes
ten. 

2. Onze Minister bepaalt of en in hoeverre 
de in het eerste ,1·id bedoelde opgave zal ge
schieden ten aanzien van naar Nederlandsch
Indië vertrokken personen. H et desbetreffende 
besluit wordt ter kennis gebracht van de ge
meentebesturen. 

§ 4. Wijzigingen bij huwelijk en huwelijks
ontbinding. 

Art. 99. 1. Het gemeentebestuur zorgt, dat 
bij huwelijk en bij huwelijksohtbinding steeds 
de noodige aanvullingen en wijzigingen in het 
bevolkingsregister worden aangebracht over
eenkomstig het bepaalde in de artikelen 33, 
bij 9) tot en met 17), 35, bij 27) en 36, bij 2), 
;.ndien een persoonsregister, en overeenkomstig 
het bepaalde in de artikelen 40, bij 8) en bij 
9), 41 , 43 en 50, indien een gezinsregister 
wordt gehouden. 

2. Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande l id, zorgt het gemeentebestuur, dat bij 
huwelijk en bij huwelijksontbinding, de aan
teekeningen betreffende de samenstelling van 
het gezin, voor zooveel noodig, worden over
genomen op de persoonskaart of op de gezins
kaart van de persoon, die als hoofd van het 
nieuwe gezin zal optreden. 
(g) 3. Bij huwelijk van een gezinslid wordt 
op de gezinskaart bij 20) verwezen naar de(n) 
andere(n) echtgenoot(e ). 

§ 5. Wijzigingen bij adr,esverandering binnen 
de ge1neente. 

Art. 100. 1. Bij aangifte van een adresver
andering binnen de gemeente worden, met 
vermelding van den datum, waarop de aan
gifte bij het gemeent.ebestuur inkwam, de noo
dige wijzigingen in het bevolkingsregister aan
gebracht. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 
der wet van 17 April 1887 (Staatsblad n° . 
67 ) kunnen bij verzuim of bij weigering van 
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aangifte de wijzigingen ambtshalve worden 
aangebracht. 

3. In geval van twijfel aan de juistheid 
der aangifte, stelt het gemeentebestuur een 
onderzoek in en brengt in overeenstemming 
met de uitkomsten van dat onderzoek de noo
dige wijzigingen in het bevolkingsregister aan. 
H et bepaalde in artikel 123 is van toepassing. 

Art. 101. Indien een persoon in de gemeente 
tegelijkertijd twee of meer adressen heeft, be
paalt het gemeentebestuur welk adres als 
hoofdadres in het bevolkingsregister zal wor
den vermeld. 

Art. 102. De wegens adresverandering noo
dige wijzigingen kunnen, met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 56, in het bevol
kingsregister worden aangebracht naar be
hoefte, met dien verstande, dat de wijziging 
tenminste wordt aangeoràcht op de persoons
kaart of op de gezinskaart van het hoofd ·van 
het gezin, dat verhuisd is, alsmede op de 
kaart van ieder der tot een samenwoning be
hoorende personen en van ieder afzonderlijk 
levende persoon. 

AFDEELING VII. 

Hoofdstuk 1. 

Het verstrekken iian inlichtingen. 

A rt. 103. H et geven van inlichtingen en 
het doen van opgaven uit het bevolkingsregis
ter blijft, behoudens het bepaalde in artikel 
104, aan de beslissing van het gemeentebe
stuur overgelaten. 

Art. 104. 1. Alle inlichtingen of opgaven 
door of namens hoofden van openbare dien
sten uit het bevolkingsregister gevraagd, wor
den door het gemeentebestuur verstrekt. 

2. De verstrekking geschiedt kosteloos, in
dien de inlichtingen of opgaven gevraagd wor
den ten behoeve van de departementen van 
algemeen bestuur, de provinciale besturen, de 
Inspectie, de gemeentebesturen, den burger
lijken stand, het Openbaar Ministerie en de 
Rijksstatistiek. 

3. Onze Minister kan in bijzondere gevallen 
en in verband met den omvang van het werk 
bepalen, dat de verstrekking van de in het 
voorgaande lid bedoelde inlichtingen of op
gaven niet kosteloos geschiedt. Het bedrag der 
vergoeding wordt alsdan door hem vastgesteld. 

Art. 105. 1. Het verstrekken van inlich
tingen of opgaven aan andere openbare dien
sten dan die, genoemd in het tweede l id van 
artikel 104, alsmede aan openbare instellingen 
en -bedrijven, geschiedt volgens een door den 
l(emeenteraad vast te stell en tarief, dat zoo

. danig is ingericht, dat per inlichting of op
gave ten hoogste vijf cent en voor een geldig 
blijvend abonnement voor 100, 500, 1000 of 
10 000 inlichtingen of opgaven, afnemende be
dragen in rekening worden gebracht. 

2. De gemeenteraad bepaalt of en in hoe
verre het in het voorgaande lid bedoelde tarief 
tevens zal gelden voor inlichtingen of opga
ven, bestemd voor een wetenschappelijk of phi
lanthropisch doel. 

3. De in de beide voorgaande leden be
doelde inlichtingen of opgaven mogen door 
den aanvrager niet aan derden verstrekt wor
den. 
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Art. 106. Met inachtneming van het be
paalde in de artikelen 104 en 105, beslist Onze 
Minister of en in hoeverre inlichtingen of op
gaven kunnen worden verstrekt uit het cen
trale bevolkingsregister, bedoeld in artikel 28, 
derde lid en uit de persoonskaartenarchieven 
der Inspectie. 

Hij regelt in welke gevallen de inlichtingen 
of opgaven kosteloos worden gegeven en stelt 
voor de andere gevallen het bedrag der kos
ten vast. 

Art. 107. Tenzij de inlichting of opgave 
wordt gevraagd voor ambtelijk gebruik, is ge
heimhouding verplicht omtrent vroeger of 
tegenwoordig verblijf in een krankzinnigen
gesticht, in een strafgevangenis of in een huis 
van bewaring, in een rijkswerkinrichting, in 
een tuchtschool of in een reclasseeringsinstel
Jing, voor zooveel betreft hen, die behooren 
t,ot de bevolking voor wie de inrichting of in
stelling bestemd is. 

Art. 108. Het is verboden aan bijzondere 
personen of instellingen uit het bevolkings
register inlichtingen of opgaven te verstrekken 
omtrent buitenechtelijke geboorten of -samen
woning en omtrent ontheffing of ontzetting 
van de ouderlijke macht, tenzij aan het ge
meentebestuur voldoende blijkt, dat de in
lichtingen of opgaven voor een philanthropisch 
of wetenschappelijk doel gevraagd worden, of 
tenzij dit in bijzondere gevallen door het ge
meentebestuur noodzakelijk of wenschelijk 
wordt geacht. 

Ho o f d s t u k 2. 

De zorg voor en het toezicht op de bevol kings
registers. 

§ 1. De gemeentebesturen. 

Art. 109. 1. De zorg voor het aanleggen, 
inrichten en bijhouden van het bevolkings
register der gemeente en van het verblijf
register, is opgedragen aan het gemeente
bestuur. 

2. De oude en de nieuwe deelen van het 
bevolkingsregister der gemeente berusten bij 
het gemeentebestuur en worden zorgvuldig 
bewaard. Het gemeentebestuur treft de noo
dige voorzieningen ter bescherming van de ar
chieven van dat bevolkingsregister tegen brand
gevaar en tegen vocht. 

Art. 110. 1. De in artikel 28, tweede lid, 
genoemde registers worden bij voortduring bij
gehouden, zoodat zij den staat der bevolking 
nauwkeurig doen kennen. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in 
de a r tikelen 10 en 123 en onverminderd het 
bepaalde in artikel 23, eerste lid, is het ge
meentebestuur verplicht: 

a . opneming in of afvoering van het bevol
kingsregister der gemeente te weigeren wan
neer uit de omstandigheden is op te maken, 
dat die opneming of die afvoering in strijd is 
te achten met de bepalingen van dit besluit; 

b. opneming in of afvoering van het bevol
kingsregister der gemeente te vorderen, wan
neer uit de omstandigheden is op te maken, 
dat die opneming of die afvoering ingevolge 
de bepalingen van dit besluit moet plaats 
hebben. · 

Art. 111. 1. Het gemeentebestuur doet ten-
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minste eenmaal per jaar, hetzij schriftelijk, 
hetzij langs de woningen der bevolking, onder
zoeken of de in het bevolkingsregister der ge
meente opgenomen personen terecht daarin 
(nog) zijn opgenomen en of alle daarvoor in 
aanmerking komende personen in het bevol
kingsregister zijn opgenomen. 

2. Het gemeentebestuur zorgt, in verband 
met den uitslag van het onderzoek, dat, met 
inachtneming van de regelen van dit besluit, 
de noodige wijzigingen in het bevolkingsregio
ter onverwijld worden aangebracht. 

3. Onze Minister kan aan een gemeente
bestuur tot wederopzegging toestemming ver
leenen tot afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid. · 

Art. 112. H et gemeentebestuur herinnert de 
bevolking minstens eenmaal per jaar en alsdan 
in de maand April aan haar in afdeeling II 
bedoelde verplichtingen. Deze herinnering ge
schiedt bij openbare kennisgeving, waarvan 
het formulier wordt vastgesteld door Onzen 
Minister. 

Art. 113. Elk gemeentebestuur verleent op 
verzoek van andere gemeentebesturen of van 
de Inspectie, zooveel mogelijk medewerking 
bij het opsporen van de verblijfplaats van een 
persoon. 

Art. 114. 1. Het gemeentebestuur doet 
jaarlijks vóór 31 December aan de InspectiE' 
verslag van het in artikel 111 bedoelde onder
zoek. 

2. Het in het eerste lid bedoelde verslag 
geschiedt met een formulier, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vastgesteld. 
Het verslag gaat vergezeld van een opgave 
van de gemeentebesturen, die niet voldaan 
hebben aan het bepaalde in artikel 88, eerste 
lid, a lsmede van de opmerkingen, waartoe de 
toepassing van dit besluit aanleiding mocht 
geven. 

§ 2. De Inspectie van de B evolkingsregisters. 

Art. 115. Er is een Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters gevestigd te 's-Graven
hage. 

Art. 116. 1. De Inspectie is, behalve met 
de in dit besluit bepaald aangeduide werk
zaamheden, belast met het doorloopend onder
zoek van en het geregeld toezicht ter plaatse 
op de bevolkingsregisters en de verblijfregisters 
der gemeenten en met het toezicht op de 
juiste naleving van de bepalingen van dit 
besluit. 

2. De Inspectie dient desgevraagd Onzen 
Minister en den directeur van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek van advies in alle 
aangelegenheden de uitvoering van dit besluit 
betreffende. 

Art. 117. 1. Door het gemeentebestuur wor
den aan de Inspectie kosteloos alle inlichtin
gen omtrent de inrichting, het bijhouden van 
en het toezicht op het bevolkingsregister en 
het verblijfregister der gemeente verstrekt. 

2. Aan de ambtenaren der Inspectie wordt 
desverlangd terstond inzage verleend van de 
in het eerste lid bedoelde registers en van alle 
bescheiden, hulp- en bijregisters, welke betrek
king hebben op het bijhouden dier registers. 
§ 3. Het Centmal Bureau voor de Statistiek. 

Art. 118. 1. De gemeentebesturen verstrek
ken aan het Centraal Bureau voor de Statis-
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tiek kosteloos a lle inlichtingen, voor zoover 
deze noodig zijn voor de verkrijging van juiste 
gegevens ten behoeve van de bevolkingsstatis
tiek. 

2. De ambtenaren van den burgerl ijken 
stand verleenen, voor zooveel noodig, daarbij 
hun medewerking. 

3. Vóór den 15den J anua ri worden de ver
huiskaarten en andere ontvangbewijzen voor 
de in het afgeloopen jaar wegens vertrek ver
wnden persoonskaarten en/of verhuisbil jetten 
toegezonden aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De berichten van ontvangst, be
doeld in artikel 72 en de kennisgevingen, be
doeld in artikel 78 worden geleidelijk en on
middellijk na afdoening toegezonden aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
·· Art. 119. Do formulieren en voorschriften 
worden door Onzen Minister vastgesteld , na 
overleg, voor zooveel noodig, met Onze Minis
ters van H andel, ij verheid en Scheepvaart 
en van Sociale Zaken. 

H o o f d s t u k 3. 

De commûisie van advies. 

Art. 120. 1. Er is een vaste commiss ie van 
advies inzake bevolkingsboekhouding, bestaan
de uit vijf a ls zoodanig niet bezoldigde leden 
en dri e plaatsvervangende leden, wa,.rvan a ls 
lid-voorz itter optreedt het hoofd der Inspectie 
of de door dezen daartoe aan te wijzen inspec
teur dier Inspectie. 

2. De secretari s en de andere leden en 
plaatsvervangende leden der commissie worden 
benoemd en ontslagen door Onzen Minister. 

3. Het reglement van orde voor de ver
gaderingen der commissie wordt aan de goed
keuring van Onzen Minister onderworpen . 

4. De commissie vergadert tenminste üen
maal per jaar en voorts zoo vaak de voorzit
ter zulks noodi g oordeelt. 

Art. 121. 1. De commiss ie dient Onzen Mi. 
nister van advies in alle zaken, rakende de 
bevolkingsboekhouding en de uitvoering der 
bepalingen van dit beslui t. 

2. Zij is bevoegd Onzen Minister ook onge
vraagd van advies te dienen . 

Art. 122. 1. Ingeval de commissie door 
Onzen Minister wordt geroepen om te adv isee
ren in zake een geschil omtrent de toepassing 
van di t besluit, gerezen tusschen twee of meer 
gemeentebesturen of tussch en een of mèer ge
meentebesturen en een of meer personen, is de 
commissie verplicht de belanghebbenden of 
hun gemachtigden in de gelegenheid te stell en 
binnen 14 dagen hun belangen schriftelij k 
voor te staan. 

2. Bij het advies der commiss ie worden de 
bescheiden, in het vorig lid bedoeld, indien 
deze zijn ingekomen, overgelep:d. 

Ho o f d S t u k 4. 

Geschill en. 

Art. 123. 1. Indien, in verband met het 
bepaalde in artikel 110, tweede lid , opneming 
in of afvoering van het bevolkingsregister 
wordt geweigerd of gevorderd, wordt dit bin
nen drie dagen bij aangeteekend schrijven ter 
k ennis gebracht van den bel anghebbende. 

2. Tegen de in het voorgaande Jid bedoelde 
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weigering of vordering van het gemeente
bestuur of van de Inspectie kan de belang- . 
hebbende of zijn gemachtigde binnen acht 
dagen nadat die weigering of vordering te 
zijner kennis is gekomen, bij een met redenen 
omkleed bezwaarschrift in beroep komen bij 
Onzen Minister. 

3. H et bezwaarschrift wordt ingediend bij 
het gemeentebestuur, dat de weigering of de 
vordering heeft gedaan, of, zoo de weigering 
of de vordering geschiedde door de Inspectie, 
bij de Inspectie. 

4. H et gemeentebestuur of de Inspectie 
zendt het bezwaarschrift, voorzien van de dag
teekening van indiening en begele id van de 
noodige inlichtingen, binnen drie dagen aan 
Onzen Minister, die, zoo noodig, ook ten aan
zien van de dagteekening der opneming of 
afvoering bes) ist. 

5. Indien binnen acht dagen, na de ver
zending van de in het eerste lid bedoelde ken
nisgeving, een bezwaarschrift bij het gemeen
tebestuur of bij de Inspectie niet is ingekomen, 
gaat het gemeentebestuur of de ·Inspectie, met 
inachtneming van de bepalingen van afdee
ling VI, hoofdstuk 2, paragraaf 3, onverwijld 
over tot opnem ing in of afvoering van het 
be vol ki ngsregister. 

Art. 124. All e geschillen omtrent de toepas. 
sing van of voortvloeiend uit de toepassing 
van dit besluit worden beslecht door Onzen 
Minister . 

AFDEELING VIII. 

Overi ge bepalingen. 

H oofdstuk 1. 

H et persoons kaartenmateriaal. 

Art. 125. 1. Gebruik van andere persoons
kaarten dan die, welke van rijkswege worden 
uitgegeven, is verboden. 

2. De kaarten worden door het Rijk koste
loos verstrekt, voor zoover Onze Minister niet 
het voorbehoud maakt, dat de kosten voor
loopig geheel of ten deele door de gemeente 
moeten worden gedragen. 

Art. 126. 1. De verstrekking van persoons
kaarten geschiedt door tusschenkomst van de 
Inspectie. 

2. De Inspectie is bevoegd de verstrekte 
aantallen te doen controleeren met de ver
bruikte en met de ter plaatse aanwezige hoe
veelheden persoónskaarten. 

Desgewenscht geeft het gemeentebestuur de 
noodige toelichting. 

3. Bij de aanvrage van persoonskaarten 
worden desverlangd de verschreven en/o f on
bruikbare kaarten aan de Inspectie terugge
zonden. 

H o o f d s t u k 2. 

H et overschrijven van persoonskaarten en het 
. aanleggen van vervolgkaarten . 

Art. 127. Vervanging of vernieuwing van 
een persoonskaart geschiedt slechts in de ge
vallen genoemd in en volgens de regelen van 
dit beslui t. 

Art. 128. 1. Indien een persoonskaart on
bruikbaar is geworden, wordt deze niet dan 
met toestemming van de I nspectie O"erge
schreven. 
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2. De overgeschreven persoonskaart wordt, 
nadat daarop met rooden inkt is vermeld: 
,,kaart vernieuwd", toegezonden aan de In
spectie. 

Art. 129. In bijzondere gevallen kan door 
of vanwege Onzen Minister, onder daarbij te 
stellen voorwaarden, worden toegestaan of be
volen, dat een persoonskaart wordt overge
schreven zonder dat alle gegevens wordep 
overgenomen. . 

Art. 130. 1. Zoodra een vak, benevens de 
ruimte bij 35) op een persoonskaart zijn vol
geschreven, wordt daaraan een vervolgkaart 
gehecht, zoodanig, dat de beide kaarten niet 
onopzettelijl,< k)lnnen ~or.den, ge~ch1:iden, dat 
bij ,opberging andere kaarten . niet kunnen 
worden beschadigd en dat geen gegevens ver
loren gaan of onleesbaar worden. 

2. Beide kaarten moeten duidelijk naar el
kander verwijzen. 

H o o f d s t u k 3. 

H et bewaren en het verz.enden van 
persoons kaarten. 

Art. 131. H et gemeentebestuur waakt tegen 
beschadiging van persoonskaarten door onoor
deelkundige berging en/of verzending, en richt 
zich naar de aanwijzingen door de Inspec ie 
te geven. 

Art. 132. De · verzending van persoonskaar
ten geschiedt ongevouwen tusschen stevig bord
papier in een geheel gesloten omslag van 
lichtblauwe kleur. Op den omslag wordt in 
duidelijk leesbare letters vermeld 1n den 
rechterbovenhoek: ,,Niet vouwen" en in den 
1 inkerbovenhoek "Persoons kaarten" . 

Art. 133. Een persoonskaart wordt door het 
gemeentebestuur slechts afgestaan en verzon
den overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit. 

Art. 134. Binnen 24 uur, nadat hem de per
soonskaart is afgestaan, zendt de ambtenaar 
van den burgerlijken stand deze aangevuld en 
zoo noodig gewaarmerkt aan het gemeente
bestuur terug. 

Art. 135. 1. Tenzij bijzondere redenen zich 
daartegen verzetten, vol doen een gemeente
bestuur en de Inspectie, binnen 24 uur na 
ontvangst, aan een: verzoek om tóezehding van 
persoonskaarten. . ! · 

2. Is de gevraagde persoonskaart niet aan
wezig, dan wordt dit onverwijld medegedeeld 
aan het gemeentebestuur, hetwelk de persoons
kaart heeft gevraagd. Daarbij geschiedt mede
deeling van die gegevens, welke tot opsporing 
van de persoonskaart kunnen leiden. 

Art. 136. 1. Door het gemeentebestuur 
wordt aanteekening gehouden, voor wien, voor 
welke gemeente en wanneer een verhuiskaart 
is afgegeven en voor wien de persoonskaart 
of een verhuisbiljet is verzonden, alsmede voor 
welke personen persoonskaarten of verhuis
biljetten ambtshalve zijn verzonden. 
· 2. Evenzoo wordt door het gemeentebestuur 
aanteekening gehouden door wien, uit welke 
gemeente en wanneer een verhuiskaart is inge
leverd en voor wien de persoonskaart of een 
verhuisbiljet is ontvangen, dan wel voor welke 
personen aan andere gemeenten persoonskaar
ten of verhuisbiljetten zijn opgevraagd. 
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AFDEELING IX. 

Slot- en overgangsbepal,ingen. 

Art. 137. Door Onzen Minister worden ter 
uitvoering van het in dit besluit bepaalde aan 
de gemeentebesturen de noodige voorschriften 
gegeven. 
, Ar,t. 138. De afzonderlijke registers, bedoeld 
in artikel 1 van het, bij Ons besluit van 11 
Augustus 1920 (Staatsblad n°. 698-) ingetrok
ken Koninklijk besluit van 27 . Juli 188'1 
(Staatsbla,J, n°. 142) worden, voor zoover dit 
nog niet is geschied, door de tegenwoordige 
beheerders of bewaarders, vóór of uiterlijk op 
. 31 December 1940, hetzij in originali, hetzij 
in afschrift kosteloos afgestaan aan het be
stuur der gemeente ·waar het gebouw, gesticht 
of schip, tijdens de werking van laatstgenoemd 
besluit gelegen was, teneinde in het archief 
der gemeente te worden bewaard. 

Art. 139. Door het gemeentebestuur worden 
terzake van opneming in of afvoering van, dan 
wel van wijzigingen of aanvullingen van het 
bevolkingsregister of van het verblijfregister 
geen gelden geheven. 

Art. 140. 1. De inschrijving van personen, 
die bij het in werking treden van de bepalin
gen van dit besluit werkelijke woonplaats heb
ben in een gemeente krachtens de vervallen 
bepalingen van Ons besluit van 12 December 
1922 (Staatsblad n°. 670) blijft gehandhaafd 
totdat die personen wegens gewijzigde omstan
digheden overeenkomstig de bepalingen van 
Ons tegenwoordig besluit moeten worden af
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd van de bepa-
1 ing van het vorig lid afwijkiug toe te staan 
of te gelasten. 

Art. 141. Op de persoonskaarten welke na 
het in werking treden van dit besluit worden 
aangelegd van personen, die in een gezins
register staan ingeschreven, -behoeven slechts 
de in dat register voorkomende gegevens te 
worden overgenomen. 

Art. 142. Dit besluit kan worden aange
haald onder den naam van "besluit bevol
kingsboekhouding", onder bijvoeging van jaar 
en nummer van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 31sten Maart 1936. 

WILI CELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W iJ d .e. 

( Uitgeg. 14 April 1936.) 

• 
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BIJLAGE II. 

Model bedoeld in art. 1, eerste lid, 
sub k van het K.B. 
GEEL KARTON .AFMETINGEN : 125 x 176 mm. 

VERHUISKAART 
BINNEN VIJF DAGEN IN
LEVEREN BIJ BESTUUR 
NIEUWE WOONPLAATS 

Het gemeentebestuur van ____ ___ _ 
door 

verklaart, dat namens onderstaande persoon, 

laatst ingeschreven aan het adres ____ _ _ 

aangifte is gedaan van het vertrek naar __ _ 

aan het adres _ _ _ _ ________ _ 

Geslachtsnaam - -----------
Eerste voornaam en eerste letters van volgende 
voornamen 
Dag, maand en jaar van geboorte _____ _ 
Beroep 

Naar bovengenoemde gemeente zijn mede ver
trokken: 
de echtgenoote 1 en __kinderen 1, benevens 
de volgende inwonende personen 1 : 

Geslachtsnaam en I maa:ä• en 1 
voorletters. jaar van Beroep. 

geboorte. 
1 _ ______ _ 

1- 1-3 

Van het bevolkingsregister worden afgevoerd 
__ mannelijke en __ vrouwelijke personen. 

Dagteekening van ontvangst} 
der a.angifte en van uitreiking ------

Persoonskaart(en) Persoonskaart(en) 
Verhuisbiljet Verhuisbiljet 

heden verzonden. ontvangen; _personen, 
opge!1omen. m het be
volkingsregister.-

Stempel 
der 

~enw 

1 Doorhalen wat niet toepasselijk is. 
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BIJLAGE m 

Model bedoeld in art. 96, eerste lid 
va~ het K .B. 

GROEN KARTON. AFMETINGEN 126 x 176 mm. 

KENNISGEVING 

Het gemeentebestuur van 

geeft, ingevolge art. 96 van 
het besluit bevolkingsboek
houding, kennis aan de In
spectie, dat de onderstaande 
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register moeten worden op
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BIJLAGE V. 

Model, bedoeld in art. 54, derde lid, va,n het K .B. 
(Desgewenscht aan te vullen). 

Str8<at Huisnummer ........... . 
Wijk 

Hoofd van gezin I Datum I Vorige 
of samenwoning aangifte woon-

(naam, voornaam ---- plaatsof 
en voorletters). in. 1 uit. adres. 1 

Nieuwe 
woon

plaatsof 
adres. 1 

1. ____ _ -·---·-•- t-•-·--·-1--- - ----2 _____ _ 
-····--·-•-1-.... --.. ·-1--- - 1----3 _____ _ 
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7 _____ _ --,---[----[----g _____ _ 
!) _____ _ ----,---·-·-1-- --1----

-···- -•- 1----.. -1 - ---1----

1 Volstaan kan worden met een van beide 
rubrieken. 

Inwonenden (verwanten, kostgangers, dienst
personeel, enz.). 

Inw. Naam, Be- Datum 

bij voornaam trek- aangifte 
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1 
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k = kostganger. 
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woon- ·woon-
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,. 
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s. 448. 

20 Jul i 1936. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van recht voor verrichtingen aan de 
bewaringen van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen. 

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

Financiën van den 1 J uli 1936, n°. 205 af
deel ing Hypotheken en K adaster; 

Gelet op a rtikel 10, onder 1 °., letter b, der 
wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166 ); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 14 Juli 1936, n°. 20); 

Gezien het nadere rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van den 16 Jul i 1936 , 
n°. 133, afdeeling Hypotheken en Kadaster; 

Hebben goedgevonden en verstaan te . be
palen: 

Art. 1. Van de rechten, omschreven in de 
wet van 3 April 1922 (Staatsblad n°. 166), 
zij n vrijgesteld de verrichtingen, welke plaats 
vinden op verzoek van het bestuur van een 
vereeniging of instelling, welke bl ijkens hare 
statuten of reglementen zich ten doel stelt on
of minvermogenden door het verstrekken van 
geldelijke voorschotten bij te staan, mits bij 
het verzoek: 

1 °. melding wordt gemaakt van de resolu
t ie van Onzen Minister van Financiën, waar
bij deze verklaart, dat aan de volgende voor
waarden is voldaan: 

a. dat een door het bestuur der vereeniging 
of instelling gewaarmerkt exemplaar van hare 
statuten of reglementen aan Onzen Minister 
van Financiën is toegezonden; 

b. dat aan de deelnemers in het kapitaal 
der vereen ig ing of instelling of aan hun erf
genamen of rechtverkrijgenden jaarlijks niet 
meer dan vijf ten honderd van het bedrag der 
deelneming_ wegens rentegemis wordt vergoed ; 

c. dat de vereeniging of inste lling zich je
gens Onzen Minister van Financiën schrifte
lijk heeft verbonden hem van alle in hare 
statuten of reglementen aangebrachte wijzi
gingen binnen één maand nadat deze tot 
stand zijn gekomen, in kennis te stell en door 
overlegging van een door het bestuur ge
waarmerkt exemplaar van de wij zigingen ; 

2°. schriftelijk wordt verklaard, dat de ge
vraagde inlichtingen noodig zijn, ten e inde te 
kunnen beoordeelen, of aan een bij de vereeni
ging of instelling ingekomen verzoek tot het 
verstrekken van een voorschot al dan niet zal 
worden voldaan. 

2 . Indien het bestuur van een vereeniging 
of instelling handelt in strijd met de voor
waarde, in artikel 1, onder 1 ° ., letter b, ver
meld, vervalt de vrijstelling. Zij verval t even
eens, indien n iet binnen den termijn , in ar
t ikel 1 , onder 1°., letter c, gesteld , van de in 
de statuten of reglementen aangebrachte wij 
zig ingen aan Onzen Minister van Financiën 
is kennis gegeven, doch zij herleeft, zoodra 
die kennisgeving alsnog heeft plaats gehad. 

3. De bewaarders vermelden op a lle stuk
ken, waarvoor krachtens dit besluit vrij stel
ling van recht wordt genoten, de in artikel 1, 
onder 1°., bedoelde resolutie van Onzen Mi
nister van Financiën, alsmede dat de in ar
tikel 1, onder 2°. , genoemde verkl a ring is in
gediend. 



379 

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

Het Loo, den 20sten Juli 1936. 

s. 482. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 4 Augustus 1936.) 

18 Jul i 1936. BESLUIT tot uitvoering van 
art. 7, eerste lid, der wet van 4 Maart 
1935 (St-tsblad n° . 76), houdende voor
zieningen ter zake van gemeentelijke kos
ten van werkloosheidszorg. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financiën dd. 15 Juli 1936, n°. 110, Directe 
Bel astingen en Financieele Zaken; 

Gelet op art. 7, eerste lid , der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 76) , houdende 
voorzieningen ter zake van gemeentelijke kos
ten van werkloosheidszorg; 

De Rijkscommissie van advies voor de ge
meentefinanciën gehoord (advies van 1 Juli 
1936, n° . A-3-2); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De bijzondere uitkeering, ingevolge 
art. 7, eerste lid, der wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 76), te doen aan de gemeen
ten, die en voorzoover zij met ingang van het 
belastingjaar 1936 der personeele belasting in 
eene klasse zijn gerangschikt, waarbij de op
brengst lager is dan volgens de klasse, welke 
voor het belasting jaar 1935 gold, wordt inge
steld op het volgens art. 2 van dit besluit te 
bepalen gedeelte van de belasting, welke naar 
den eersten en den tweeden grondslag ten 
kohiere is gebracht in het gebied, waarvan de 
classificatie wijziging heeft ondergaan ten 
gunste van de belastingplichtigen. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
uitslui tend gelet op kohieren van het belas
ting jaar 1935, behoorende tot het boekings
tijdvak 1935/1936. 

2. H et in art. 1 bedoelde gedeelte van de 
ten kohiere gebrachte belasting naar den eer
sten en den tweeden grondsl ag in het desbe
treffende gebied wordt bepaald op het percen
tage, dat gevonden wordt bij deeling van het 
gemiddelde der belastbare huurwaarden vol
gens de kohieren voor dat gebied, op het be
drag, genoemd in art. 3 van dit besluit. 

Bij het bepalen van het gemiddelde der be
lastbare huurwaarden worden gedeelten van 
guldens verwaarloosd. 

V an het percentage worden gedeelten van 
hondersten verwaarloosd. 

3. Het bedrag, bedoeld in het slot van het 
eerste I id van art. 2, bedraagt: 

a. bij één klasse opschuiving, f 2700 of 
f 2500, al naar gelang het gebied in 1935 
was ingedeeld in de vierde of de vijfde, dan 
wel in de zesde, de zevende, de achtste of de 
negende ki asse ; 

b. bij twee klassen opschuiving, f 5400 of 
f 4600, al naar gelang het gebied in 1935 was 
ingedeeld in de zesde, dan wel in de achtste 
of de negende klasse; 
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c. bij opschuiving van de zesde naar de 
derde klasse, f 6200. 

4. De artt. 1 en 2 worden afzonderl ijk toe
gepast voor gedeelten van eene gemeente voor 
welke het volgens art. 3 in aanmerking te 
nemen bedrag niet gelijk is . 

5. Indien de uitkeering volgens de vorige 
artikelen minder bedraagt dan f 1.25, f 1.50 
of f 1. 75 per bel ast perceel bij onderscheiden
lijk één, twee en drie klassen opschuiving, 
wordt zij verhoogd tot onderscheiden lijk f 1.25, 
f 1.50 of f 1. 75 per belast perceel. 

6. Met afwijking van hetgeen in de vor ige 
artikelen is bepaald, wordt voor het gedeelte 
der voormalige gemeente Owl,heusden dat bij 
H eusden is gevoegd, het onzuivere verschil in 
belasting voor elk perceel afzonderlijk bere
kend, waarna wegens terugboekingen en kwade 
pdsten vier ten honderd wordt afgetrokken. 

7. De volgens dit besluit berekende uitkee
ring wordt naar beneden afgerond in geheele 
guldens. 

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

Het Loo, den 18den Juli 1936. 

s. 521. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 31 Jul i 1936.) 

18 Juli 1936. WET tot wijziging van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen. 

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

dat wijziging van de Wet Openbare Vervoer
middelen wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij , den Raa d van State, enz. 
Art. I. In artikel 2, vierde Jid, en in ar

tikel 13, eerste en derde lid van de W et Open
bare Vervoermiddelen, zooals deze het laatst 
is gewijzigd bij de wet van 29 November 1930 
(Staatsblad No. 455) , wordt in plaats van 
"het toezicht op de spoorwegen" gelezen: ,,de 
Rijksverkeersinspectie" . 

In bovengenoemd artikel 2, vierde lid, wordt 
voorts in plaats van "het toezicht, bedoeld bij 
artikel 10 der Spoorwegwet." gelezen: ,,dien 
tak van dienst." . 

Art. II. Artikel 15 , tweede Jid, van de 
Wet Openbare Vervoermiddelen wordt gewij 
zigd en gelezen: 

,,2. Motorrijtuigen en vaartuigen met an
dere bestemming worden voor de toepassing 
van den bij artikel 10 bedoelden a lgemeenen 
maatregel van bestuur mede als openbare 
middelen tot vervoer van personen beschouwd, 
indien zij ingericht zijn of gebezigd worden 
voor vervoer van - voorzooveel motorrijtui
gen b e treft - t e n minste acht personen buiten 
den bestuurder en - voorzooveel vaartuigen 
betreft - van ten minste dertig personen bui
ten de bemanning. 

Op militaire motorrijtuigen en vaartuigen 
is dit lid niet van toepassing." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1936. WILHELMINA. 
De Minister van Wat e,·staat, 
van Lidth de Jeude. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1936.) 
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s. 634. 

18 Juli 1936. WET, houdende oprichting van 
een naamlooze vennootschap " N. V. Maat. 
schappij voor Industrie-financiering". 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
4lzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat het in het belang van de werkverruiming 
en het behoud van werkgelegenheid in de 
Nederlandsche industrie wenschelijk is van 
Overheidswege de oprichting te bevorderen 
van een naamlooze vennootschap voor indu
strie-financiering; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Handel, Nijver

heid en Scheepvaart wordt gemachtigd om, 
met inachtneming van de bepalingen dezer 
wet, voor en namens den Staat der Neder
l anden met de N . V. Industriebank in Lim
burg, te Maastricht, een naarnlooze vennoot. 
schap op te richten, genaamd: ,,N. V . Maat
schappij voor Industrie-financiering", welke 
ten doel heeft het verstrekken van credieten 
op langen termijn aan, het deelnemen in het 
kapitaal van en het verleenen van bemidde
ling voor het verstrekken van financieelen 
steun aan bestaande of nieuw op te richten in
dustrieele ondernemingen, voor zoover werk
verruim ing en behoud van werkgelegenheid 
in de Nederlandsche industrie daardoor kan 
worden bevorderd. Verder heeft de vennoot
schap ten doel het verstrekken van credieten 
op langen termijn aan en het deelnemen in 
het kapitaal van erkende regionale industrie
en bedrij fsbanken, alsmede het overnemen 
van credieten van deze banken. 

De vennootschap is voorts bevoegd haar 
medewerking te verleenen aan de uitvoering 
van steunregelingen ten behoeve der industrie, 
welke van Regeeringswege zijn of mochten 
worden in het leven geroepen. 

2. De vennootschap zal aan,vangen op den 
dag, waarop de akte van oprichting wordt 
verleden. 

De kosten van oprichting worden gedragen 
door den Staat der Nederlanden. 

3. Het bedrag, waarvoor de Staat der Ne-
• derlanden in het maatschappelijk kapitaal der 

vennootschap deelneemt, bedraagt steeds ten 
minste 75/100 van het geheele maatschappelijk 
kapitaal. 

4. Wanneer in het bestuur der vennoot
schap een of meer hoofdambtenaren van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart of van het Departement van Fi
nanciën zitting hebben, zal, indien een dezer 
zulks verlangt, een bes! uit van het bestuur 
niet in werking treden, dan nadat .daarop de 
goedkeuring van de Ministers van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Financiën 
is" verkregen. 

5. De vennootschap z<1I gehouden zijn jaar
lijks een beredeneerd verslag omtrent den 
gang van zaken der vennootschap en het ge
voerde beheer op te maken en daarvan, zoq
mede van de balans en de winst. en verlies
rekening en van de daarbij behoorende toe-
1 ichting een door Onzen Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart te bepalen aantal 
afschriften ter beschikking te stell en van de 
Regeering en van de Staten-Generaal. 

6. Wanneer de winst. en verliesrekening 
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over eenig jaar een winst-saldo aanwijst, wordt 
dit in de eerste plaats aangewend tot dekking 
van nog niet gedekte verlies-sa ldi van vorige 
jaren. · 

Wanneer eventueele verliezen van vorige 
jaren geheel gedekt zijn, wordt een gedeelte 
van de winst, telkenjare vast te stellen door 
de jaarlij ksche a lgemeene vergadering van 
aandeelhouders, gestort in het reservefonds, 
tot dekking van eventueele latere verliezen . 

Van het overblijvende gedeelte geschiedt 
aan de aandeelhouders, in verhouding van het 
op hun aandeelen gestorte bedrag, een uitkee
ring tot een maximum van 6 pct. van het ge
storte kapitaal. 

Hetgeen daarna nog resteert, wordt gestort 
in het reservefonds . 

7. Indien, in geval van ontbinding der ven
nootschap, de liquidatie een batig saldo ople
vert, wordt dit aan de aandeelhouders uitge
keerd in verhouding van het op hun aandeelen 
gestorte bedrag; een nadeelig saldo komt ten 
laste van den Staat der Nederlanden. 

8. Ten aanzien van de vennootschap blij
ven de voorschriften van de derde afdeeling 
van Titel III van het eerste Boek van het 
Wetboek van Koophandel, welke onvereenig
baar zijn met de bepalingen dezer wet, buiten 
toepassing. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1936. 

s. 765. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 4 Augustus 1936.) 

29 J uli 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Bloembollensaneeringsplan 1935 (Han
del). 

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

Landbouw en Visscherij van 26 Juni 1936 n° . 
17639, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en op het Bloembollensaneeringsplan 
1935 (Handel); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 19 Juni 1936, n°. 675); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 7 J uli 1936, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van den 18den 
Juli 1936, n°. 19439, Afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Bloembollensaneeringsplan 1935 (Han

del) te wijzigen als volgt: 
I. in het onder B. bepaalde wordt het 

jaartal " 1936" vervangen door: ,,1937"; 
II. in de artikelen 2, 3 en 4 worden telkens 

de woorden "u it oogst 1935" vervangen door 
de woorden "uit oogst 1936"; 

B. te bepalen, dat dit bes] uit in werking 
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treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der a fkondi g ing. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met ·de uitvoering van dit bes luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarva n a fschrift zal worden gezonden 
a an den Raad van State. 

Le Hohwald, den 29sten Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D ec k ers. 

(Uitgeg. 30 Jul i 1936.) 

s. 766. 

29 Jul i 1936. BESLUIT tot wijziging van het 
Bloembollensaneeringspl an 1935 (Export). 

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

Landbouw en Visscherij van 26 J uni 1936 n°. 
17638, Afdeeling La ndbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op de arti kelen 9, 10, 13 b, onder b, 
en 14 van de Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-O rganisatiebesluit 1933, het Cr isis-Hef
fingsbesl uit 1933 en het Bloembollensanee
r ingsplan 1935 (Export) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a r t ikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 19 Juni 1936, n°. 676) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 7 Juli 1936, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 18 Juli 1936, n°. 
19438, Afdeeling Landbouw-Cri sis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Bloemboll ensaneer ingspl an 1935 (Ex

port) te wijzigen als volgt: 
I. in het onder B . bepaalde wordt het 

jaartal " 1936" vervangen door: ,,1937" ; 
II. in arti kel 2, lid 2, wordt het jaar tal 

,,1934" vervangen door "1935"; 
III. In artikel 3, lid 2, onder d, worden 

de woorden: ,,naar gelang het bloemboll en uit 
oogst 1935, dan wel ui t oogst 1936 betreft", 
vervangen door: ,,naar gelang het bloembol 
len uit oogst 1936, dan wel uit oogst 1937 
betreft" · 

B. te' bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 

Onze M inister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Le H ohwald, den 29sten Juli 1936 . 
WILHELMINA. 

De M inister van L andbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

( Uitgeg. 30 Jul i 1936.) 

s. 767. 

29 J uli 1936. BESLUIT, houdende: 
a. intrekking van het Bloemboll ensa

neeringsplan 1935 (Teelt) ; 
b. toepassing van de artikelen 9 en 14 

der Landbouw-Crisiswet 1933, van het 
Cris is-Organisatiebesluit 1933 en het Cri
sis-Heffingsbesluit 1933 op bloembollen en 
op producten van de bloementeelt. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw en Visscherij van den 16 Juni 1936, 
n°. 16831, afdeeling L andbouw-Crisis-A ange
legenheden ; 

Gelet op de artikelen 9 en 14 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Organisatie
besluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933, 
zoomede op het Bloembollensaneeringsplan 
1935 (Teelt) ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
(advies van den 8 J uni 1936, n° . 668); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 7 Juli 1936, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van L andbouw en Visscherij van den 18 
Juli 1936 n°. 19437, Afdeeling L andbouw
Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A . in te trekken het Bloembollensaneer ings

plan 1935 (Teelt); 
B . te bepalen, voor het tijdvak, ingaande 

op den dag van inwerkingtreding van dit be
sluit en eindigende den 31sten Juli 1937; 

,,Art. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van a rtikel 1 van het Cr isis-Organisa
t iebesluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
H effingsbesluit 1933 en verstaat voort onder: 

1 °. ,,bloembollen": boll en van hyacinthen, 
die van tulpen en die van narcissen; 

2°. ,,vergunning" : de vergunning bedoeld 
in artikel 2, lid 1, onder a, van dit be luit ; 

3°. ,,telen van bloembollen": het telen van 
bloembollen op den open grond, ongeacht of 
zulks geschiedt ter verkrijg ing van een oogst 
aan bloembollen dan wel aan bl oemen; 

4°. ,,teeltj aar": het jaar, loopende van 1 
Augustus van een ig kalenderjaar tot 1 Augus
tu van het daaropvolgend kalenderjaar; 

5°. ,,central e": een door Onzen Minister 
aan te wijzen crisis-organisatie; 

6°. ,,soorten": soorten, kwalite iten, varië• 
te iten en m aten van bloemboll en; 

7°. ,,aangeslotene": den gene, die a ls geor
ganiseerde is of wordt aangesloten bij de Cen
trale en is of wordt toegelaten tot de groep 
telers van bloembollen; 

8°. ,,zuivere bloemboll en)nveeker": den
gene, die van zijn oogsten aan bloembollen 
1934, 1935 en 1936 geen bloembol aanwendde 
en tevens van zijn oogst 1937 geen bloembol 
aanwendt of zal aanwenden als grondstof voor 
zijn eigen trekkersbedrijf en evenmin van zijn 
oogst aan bloemen 1933 van de door hem ge
teelde bloembollen eenige bloem verh andelde; 

9°. ,,bloemboll enkweeker in gemengd trek
kersbedrij f": dengene, die zijn oogsten aan 
bloembollen in 1934 en sindsdien gedeel telijk 
aanwendde als grondstof voor zijn e igen trek
kersbedrijf en tevens een ,gedeelte ve rhandel
de· 

1'0°. ,,bloemboll enkweeker in gemengd bloe
misterijbedrijf": dengene, die in 1933 bloem
boll en teelde en de daarbij verkregen bloemen 
gedeeltelijk verhandelde en tevens bloembol
len verhandelde. 

2. 1. H et telen van bloembollen is verbo
den, tenzij door den teler aan de navolgende 
voorwaarden is voldaan: 

a. dat hij is aangeslotene, in het bezit van 
een door of vanwege Onzen Minister te ver-
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leenen vergunning, waarvan het model door 
of vanwege Onzen Minister wordt vastgesteld; 

b. dat hij zich heeft verplicht met telers, 
exporteurs en h andelaren van bloemboll en en 
met bloemkweekers, die bloembollen als grond
stof voor hun trekkersbedrijf bezigen, voor
zoover deze zijn aanges loten bij de Centrnle 
een overeenkomst te zull en aangaan tot het 
verleenen van een korting op de verkoopnota's 
tot een door Onzen Ministe r vast te stell en 
percentage van den prijs, bedoeld in artikel 9, 
lid 1, onder b, van dit besluit, voorzoover be
treft bloemboll en, welke voldoen aan, door 
Onzen Minister, ingevolge artikel 9, lid 1, 
onder b, van dit besluit vast te stellen export
vereischten, welk percentage verschillend kan 
zijn voor de verschillende oogsten en soorten, 
terwijl voorzoover betreft mud- en kilogram
goed de korting zal worden vastgesteld door 
de Centrale; 

c. dat h ij aan de Centrale zijn achterstallige 
schulden terzake van het telen van bloembol
len heeft betaald, dan wel terzake van die 
betaling met en ten genoegen van de Cen
trale een regeling heelt getroffen. 

2. H et verbod, gesteld in het vorige l id, 
geldt niet ten aanzien van een kweeker , te 
wiens opzichte aannemelijk is, dat hetzij: 

a. hij niet teelt met het doel de te verkrij
gen producten uiteindelijk geheel of gedeel
telijk te verhandel en ; 

b. hij zijn oogsten aan bloembollen in 1934 
en sindsdien voor het geheel heel t aangewend 
a ls grondstof voor het eigen trekkersbedrij f 
en dit ook ten aanzien van den oogst 1937 
doet of zal doen ; 

c. h ij van de door hem in 1934 en sinds
dien geteelde bloemboll en uitslui tend den 
oogst aan bloemen heelt verhandeld en dit 
ook ten aanzien van den oogst 1937 doet of 
za l doen. 

3. Het model, bedoeld in het eerste l id, 
onder a, kan verschi llend zij n al naar mate 
het betreft den zuiveren bloembollenkweeker, 
den bloembollenkweeker in gemengd trekkers
bedrij f of den bloembollenkweeker in gemengd 
bloemisterijbedrijl. 

3. 1. Door of vanwege Onzen Minister 
wordt aan een aangeslotene een vergunning 
uitgere ikt, indien deze kan aantoonen, dat hij 
in het tee lt jaar 1935/1936 rech tmatig bloem
bollen heeft geteeld, dan wel van iemand, di e 
in genoemd teeltjaar rechtmatig bloemboll en 
teelde, onder goedkeuring van de Centrale 
een vergunning heelt overgenomen. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worde n 
uitgereikt, indien deze aan het in het eerste 
lid gestelde vereischte niet voldoet. 

3. In a fwijking van het in het eerste lid 
bepaalde kan door -of vanwege Onzen Minister 
worden bepaald, dat a ls vergunning, bedoeld 
in dat I id, zal gelden de over het vorige teelt
jaar van kracht geweest zijnde vergunning, 
waarvan de geldighe idsduur wordt verlengd 
voor ten hoogste den t ijd van één jaar. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een teeltjaar; 
b. voor den persoon van den aangeslotene, 

vermeld in het bewijs der vergunning; 
c. voor het perceel of de peroeelen gronds, 

vermeld in het bewijs der vergunning of in 
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eenig ander door of vanwege Onzen Minister 
uitgereikt bewijsstuk, op grond van door de 
Centrale ingevolge door of vanwege Onzen 
Minister te stellen regelen goedgekeurde op
gave van den aangeslotene; 

d . voor de soorten vermeld in het bewijs 
der vergunning. 

5. 1. De vergunning moet inh ouden de op
pervlakte, welke door den in de vergunn ing 
genoemden per oon mag worden beteeld . 

2. Deze oppervlakte wordt ten aanzien van 
een aangeslotene, behoorende tot één der in 
artikel 1 onder ten 8°., ten 9°. en ten 10°. van 
dit besluit genoemde groepen berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stellen per
centage van de oppervlakte g ronds , welke hij 
op 31 Juli 1936 ingevolge de toen geldende 
wettelijke voorschriften met onderscheidenlij k 
boll en van hyacinthen, boll en van tulpen en 
bollen van narcissen mocht betelen. 
· 3. H et percentage, bedoeld in het tweede 
lid, kan verschill end zijn voor verschillende 
soorten, alsmede naar gelang het betreft den 
zuiveren bloembollenkweeker, den bloembol
lenkweeker in gemengd trekkersbedrij f of den 
bloembollenkweeker in gemengd bloemisterij. 
bedrijf. 

6. 1. In a fwijking van het bepaalde in het 
voorgaande artikel kan door of vanwege On
zen Minister ten behoeve van dengene, die a ls 
aangeslotene bij de C~ntrale is toegetreden: 

a. de oppervla kte gronds worden vastge
steld, welke krach tens een, op grond van arti
kel 3, lid 2, uit te reiken vergunning door den 
aangeslotene zal mogen worden beteeld, welke 
oppervlakte ka n worden gespli tst in afzonder
lijk aan te duiden gedeelten, met aanwijzing 
voor elk gedeelte van de daarop te telen soort 
bloembollen; 

b. een grootere oppervlakte gronds worden 
vastgesteld dan die, waarop een vergunning, 
bedoeld in artikel 3, 1 id 1, recht geelt, welke 
oppervla kte ka n worden gesplitst in afzonder
lijk aan te du iden gedeelten, met aanwijzing 
voor elk gedeelte van de daa rop te telen soort 
bloemboll en. 

2. Bij de toepassing van het in het vorig 
lid van di t artikel bepaalde kunnen aan den 
betrokkene door de Centra le, onder goedkeu
ring van Onzen Minister, voorwaarden wor
den gesteld, welke voorwaarden mede kunnen 
inhouden het betalen van een door hem te be
palen geldsom aan de Centrale ten behoeve 
van het Fond . 

7. In afwijking van het bepaalde in artikel 
3 kan door Onzen Minister een vergunning 
worden onthouden aan dengene, die de be
langen van derden, tot den grond gerechtig
den , ernstig heeft geschaad, doordat hij a ls 
teler niet die zorg heeft in ach t genomen, 
welke redelijkerwijze mocht worden verwacht. 

8. Volgens door Onzen Mi nister nader te 
stell en regelen en onder door hem te bepalen 
voorwaarden kan: 

1. de vergunning geheel of gedeeltelij k 
worden overge chreven op een of meer andere 
perceel en dan waarvoor de vergunning geldt; 

2. de vergunning geheel of gedeeltel ijk wor
den overgedragen op naam van een anderen 
aangeslotene. 

9. 1. H et is den georganiseerden verboden 
bloemboll en te verhandelen, tenzij: 
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a. ten aanzien van groen te verhandelen 
bloembollen door de aangeslotenen een bewijs 
is verkregen van een door Onzen Minister aan 
te wijzen rechtspersoonlijkheid bezittende in
stelling, dat voldaan is aan de voorwaarden 
door deze in telling terzake van het groen ver
handelde van bloemboll en gesteld ; 

b. ten aanzien van andere dan groen te 
verhandelen bloemboll en, deze hetzij niet vo l
doen aan de door Onzen Minister te stell en 
exportvere ischten, hetzij worden verhandeld 
tegen of boven een door hem vast te stel I en 
prijs per eenheid. 

2. De exportvereischten en de prijs, be
doeld in het vorig lid, sub b, kunnen verschil
lend zijn voor verschillende oogstjaren, als
mede voo,· verschillende soorten. 

10 . 1. De aangeslotene, vermeld in het be
wijs der vergunning, is verplicht een door 
Onzen Minister vast te stell en hoeveelheid 
bloembollen per door Onzen Minister va t te 
stell en oppervla kte-éénheid over de beteelde 
oppervl a kte in te leveren of voor inlevering 
te reserveeren. Onze Minister is bevoegd om
trent de inl evering of reserveering nadere 
regelen te stell en. 

2. Onze Minister is bevoegd de hoeveel
heid, bedoeld in het vorig lid, va t te stell en 
al naar ge la ng het betreft: 

a. verschillende soorten; 
b. plantgoed of leverbaar. 
11. D it besluit kan worden aangehaald on

der den titel : ,,Bloemboll ensaneeringsplan 
1936 (Teel t)" en treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien zijner af
kondiging. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is hela t met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staats blad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raa d van State. 

Le Hohwa ld, den 29sten Juli 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. De c k ers. 

( Uitg eg. 30 J uli 1936.) 

s. 800. 

17 J uli 1936. WET tot wijziging der Onge
vallenwet 1921. 

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

dat het wenschelijk is gebleken om ter ophef
fing van een aantal ongelijkheden, welke 
door de wet van 29 December 1934, Staats
blad N °. 724, tot wijziging der Ziektewet, zij n 
ontstaan tusschen die wet en de Ongeva ll en
wet 1921, in , de Ongevall enwet 1921 eenige 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . Artikel 2a der Ongevallen wet 1921 

wordt gewijzigd als volgt: 
In het eer te I id worden de woorden: ,,die 

van werklieden in het in de ondernem ing u it
geoefende bedrijf wordt verlangd" vervangen 
door de woorden: ,,die verband houdt met 
het in de onderneming uitgeoefende bedrij f" . 
I n den tweeden volzin van het tweede I id wor
den tusschen de woorden : ,, wordt" en "ge
acht" ingevoegd de woorden: ,, , voorzoover 
niet blijkt van een andere verdeeling,". 
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Art. II. Tusschen de artikelen 2a en 3 der 
Ongevallenwet 1921 worden ingevoegd twee 
nieuwe arti kelen, luidende: 

,,A.rt. 2b . Degene, die krachtens overeen
komst met een derde tegen genot van zeker 
loon of provisie regelmatig zijn bemiddeling 
verl eent tot het tot stand komen van overeen
komsten tusschen daartoe door hem te bezoe
ken personen en dien derde, wordt voor de 
toepassing van deze wet geacht dien arbeid 
te verrichten in loondienst van dien derde, 
mjts hij de vorenbedoelde bemiddeling ui t
slui tend voor de onderneming van dien derde 
verl eent en mits het verleenen dier bemi dde-
1 ing niet een voor hem bij komstige werkzaam
heid is. 

A.rt. 2c. 1. Degenen in bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen bedrijven, 
die in den regel voor een werkgever of voor 
ten hoogste twee werkgevers buiten de werk
plaats van den werkgever persoonlijk arbeid 
verrichten, die verband houdt met het in de 
onderneming ui tgeoefende bedrij f, en die zich 
daarbij in den regel niet laten bijstaan door 
meer dan twee andere personen, worden voor 
de toepassing van deze wet geacht dien arbeid 
te verrichten in dienst van dien werkgever, 
onderscheidenlijk van die werkgevers. 

2. Ook degenen, die den vorenbedoclden 
bijstand verleenen, worden geacht hun arbe id 
te verrichten in dienst van den in het eerste 
lid bedoelden werkgever, onderscheidenlijk de 
in het eerste lid bedoelde werkgevers. 

3. Hetgeen voor de verrichting van den in 
de beide voorgaande leden bedoelden a rbeid 
wordt genoten, wordt a ls loon beschouwd. Het
geen voor den gezamenlijk verrichten a rbeid 
wordt genoten, wordt voorzoover niet blijkt 
van een andere verdeel ing, geacht doo r ieder 
dergenen die den arbe id hebben verricht, voor 
een gelijk deel te zijn genoten." . 

Art. III. In artikel 7b der Ongevall enwet 
1921 worden tusschen de woorden : ,,dagloon" 
en " moet" ingevoegd de woorden : ,, , a ls be
doeld bij arti kei 7,". 

Art. IV. Tusschen de a rtikelen i 7 en 28 
der Ongevallenwet 1921 word t een nieuw ar
tikel ingevoegd, lu idende: 

,,A. rt. 27a. H et bestuur der Bank is be
voegd de uitkeering van schadeloosstelling ge
heel of ten deele te weigeren indien de on
geschiktheid tot werken wegens het ongeval 
in verband staat met eeni ge a ls misdrijf straf
baar gestelde gedraging van den verzekerde." . 

Art. V. Tusschen de a rtikelen 28 en 29 der 
Ongevallenwet 1921 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

" A.,rt. 28a. 1. Over de dagen, waarop een 
verzekerde tengevo lge van het ongeval voor 
rekening van de Ba nk in eenige inrichting 
verblijft, wordt hem, indien hij niet gehuwd 
en geen kostwiner is, een derde gedeelte van 
de geldeHjke schadeloosstelling uitgekeerd, 
waarop hij anders recht zou hebben gehad. 

2. H et bestuur der Bank is bevoegd over 
de dagen, waarop een ve rzekerde, die kost
winner is, tengevolge van het ongeval voor re
kening van de Bank in eenige inrichting ver
blijft, de geldelijke scha deloo stelling geheel 
of ten deele uit te betalen aan de personen, 
wier kostwinner hij is.". 

Art. VI. In het eerste lid van artikel 54 



der Ongevallenwet 1921 wordt tusschen den 
voorl aa tsten en den laatsten volzin ingevoegd 
een nieuwe volzin, 1 ui den de: 

,,De in den vorigen volzin bedoelde kenni s
geving moet door den werkgever, onderschei
denlijk door het bestuur de r naamlooze ven
nootschap of vereenig ing, worden ingezonden 
binnen 2 maanden nadat de opvolging is in
gegaan, onderscheidenlij k de zetel der onder
neming is verplaatst ." . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 801. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n ge n b e r g . 
(Ui tgeg. 4 Augustus 1936.) 

17 Jul i 1936. WET · tot wij ziging der L and
en Tuinbouwongeval lenwet 1922. 

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

dat het wenschelijk is gebleken om ter ophef
fing van een aantal ongelijkheden, welke door 
de wet van 29 Decem ber 1934, Stbl . N °. 724, 
tot wijziging der Ziektewet, zijn ontstaan tus
schen die wet en de L and- en T u inbouwonge
vallenwet 1922, in de L and. en Tuinbouw
ongevall enwet 1922 eenige wijzig ingen en 
aanvullingen aan te brengen ; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State , enz . 
Art. I. Artikel la der L and- en Tuinbouw· 

ongevallenwet 1922 wordt gewijzi gd a ls volgt: 
In het eerste lid worden de woorden : ,,di e 

van arbe iders in het in de onderneming uit
geoefende bedrijf wordt verl angd" vervangen 
door de woorden : ,, di e verband houdt met 
het in de ondernemi ng uitgeoefende bedrijf" . 
In den tweeden volzin van het tweede lid 
worden tusschen de woorden : ,,wordt" en 
,,geacht" ingevoegd de woorden : ,, , voorzoo
ver niet blijkt van een andere verdeeling,". 

Art. II. Tusschen de a rtikelen la en 2 der 
Land- 011 Tuinbouwongevall enwet 1922 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd luidende: 

,,Art. lb. Degene, di e krach tens overeen
komst met een derde tegen genot van zeker 
loon of provisie regelmatig zijn bemiddeling 
verleent tot het tot stand komen van overeen
komsten tusschen daartoe door hem te bezoe
ken personen en dien derde, wordt voo r de 
toepassing van deze wet geacht dien arbeid 
te verrichten in loondienst van dien derde, 
mi ts hij de vorenbedoelde bemiddeling ui t
sluitend voor de onderneming van dien derde 
verl eent en mi ts het verleenen dier bemidde
lin_g n ie,~ een voor hem bijkomstige wer kzaam
heid 1s .. 

Art. III. In artikel 7 der L and- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 worden tusschen de 
woorden: ,, dagloon" en " moet" ingevoegd de 
woorden : ,,als bedoeld bij artikel 5" . 

Ar t . IV. A an het eerste lid van a r tikel 31 
der L and. en Tuinbouwongevallenwet 1922 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, lu idende : 

" De in dit lid bedoelde kennisgeving moet 
door den werkgever, onderscheidenlijk het . be· 
stuu r der Bedrijfsvereenig ing worden inge• 
~on_den binn~~ 2 maanden, nadat de opvolg ing 
1s ingegaan. . 
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Art. V . T usschen de artikelen 49 en 50 
de r L and. en Tuinbouwongeva ll enwet 1922 
wordt een n ieuw a rtikel ingevoegd, luidende : 

"Art . 49a. l. Over de dagen, waarop een 
verzekerde tengevolge van het ongeval voor 
rekening van het orgaan, da t het risico der 
ve rzekering draagt, in eenige inrichting ver
blijft, wordt hem, indien hij niet gehuwd en 
geen kostwinner is, een derde gedeelte van de 
geldelijke schadeloosstelling uitgekeerd, waar
op bij anders recht zou hebben geh ad. 

2. H et orgaan, dat het ri sico der verzeke
r ing d raagt, is bevoegd over de dagen waari n 
een verzekerde, die kostwinner is, tengevolge 
van het ongeval voor rekening va n bedoeld 
orgaan in eenige inrichting verblijft, de gel
delijke scha deloosstelling geheel öf ten deele 
uit te betalen aan de personen, wier kostwin
ne.r hij is.". 

Art. VI. Tnsschen de art ikelen 50 en 51 
der Land. en Tuinbouwongevallenwet 1922 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, lu idende : 

,,A rt . 50a. H et bestuur der B ank, onder
sche idenlijk het bestuur der Bedrijfsvereeni
ging, is bevoegd de uitkeering van schadeloos
stelling geheel of ten deele te weigeren indien 
de ongeschikthe id tot werken wegens het on
geval in verba nd staat met eenige als mis
drijf strafbaa r gestelde gedraging van den ver
zekerde.". 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a leize het Loo, den 17 den 

Juli 1936. 

s. 859. 

WILHELMINA. 
De M inister van S ociale Z aken, 

M. S l i n g e n b e r g . 
{Ui tgeg. 4 A u gustus 1936.) 

20 J uli 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslu it van 13 Juli 
1934 ," Staatsblad N°. 368, tot vaststelling 
van bepalingen betreffende indienstneming 
door de R aden van Arbeid van personeel 
op a rbe idsovereenkomst {Arbeidsovereen
komstenbesl u it Raden va n Arbeid), zooals 
dat is gewijzigd bij K oninklijk beslui t van 
13 M aart 1935, S taatsblad N °. 120. 

Wij WILHELMINA, en·z. ; 
Op voordracht van Onzen Mi nister van So

ciale Zaken van 29 Mei 1936, n°. 1:J85, af
deeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Arbeidsovereenkomstenbesluit R aden 
van Arbeid, gewij zigd bij Ons besluit van 13 
Maart 1935, S taatsblad n°. 120, nader te 
wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid , der Amb
tenarenwet 1929; 

Den R aad van State gehoord {advies van 
den 7 Juli 1936, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Za ken van 16 Juli 1936, n°. 
1779, afdeel ing Arbeidersverzeker ing ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
te wij zigen Ons beslui t van 13 Jul i 1934, 

Staatsblad n°. 368, tot vaststelling van bepa
lingen betreffende indienstneming door de 
R aden van Arbeid van personeel op arbeids
overeenkomst ( Arbeidsovereenkomstenbesl uit 
R aden van A1·be id) , gewijzigd bij Ons besluit 
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van 13 Maart 1935, StaatJJblad n°. 120 en te 
bepal(;ln als volgt: 

Eenig artikel. 
Artikel 52 van het Arbeidsovereenkomsten

besluit Raden van Arbeid wordt gelezerl als 
volgt: 

,,1. De straffen, welke kunnen worden toe
gepast zijn: 

a. schriftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst, op andere dagen 

dan Zondag en de voor den arbeider gel
dende K erkelijke feestdagen, zonder loon of 
tegen een lager dan het normale loon; 

c. beperking van het recht op eene jaar
lij ksche vacantie; 

d. geldboete. 
2. De toepassing van de in het vorige lid 

onder b, c en d genoemde straffen geschiedt 
met inachtneming van het navolgende: 

i O • buitengewone dienst wordt opgelegd 
voor ten hoogste 6 uren, met een m aximum 
van 3 uren pei· dag; 

2°. beperking van het recht op eene jaar
lijksche vacantie geschiedt voor ten hoogste 
1/3 van het aantal dagen, waarop per kalen
derjaar aanspraak bestaat; 

3°. geldboete bedraagt ten minste f 0.25 en 
ten hoogste f 25." 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 20sten Juli 1936. 

s. 904. 

WILHELMINA. 
De M inister van Social e Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg . 4 Augustus 1936.) 

17 J uli 1936. WET, houdende herziening van 
het Zeehaven- en Scheepvaartregime in 
N ederland oh-Indië. (Wijziging van de 
I ndische Staatsregeling .) 

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

dat de Indische Staatsregeling, voor zoover 
betreft de toelating van zeeschepen in Neder
landsch-Inilië, wijziging behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 184 van de Wet op de 

Staatsinrichting van N ederlandsch-Indië, waa r
van de tekst is bekend gemaakt bij Ons be
sluit van 13 Juli 1925 (Nederlarulsch Staats
blad 0

• 327 ; Indisch Staatsblad N°. 447), 
wordt gelezen als volgt: 

1. De bij regeeringsverordening als zeeha
ven aangewezen plaatsen in N ederlandsch
I ndië staan open voor den buitenlandschen 
handel en zijn toegankelijk voor de zeeschepen 
van alle volken, met welke het Koninkrijk der 
N ederlanden in vriendschap is , een en ander 
op voorwaarde van wederkeerighe id en be
houdens de naleving der a lgemeene en plaat
selijke verordeningen. 

2. Overigens wordt de toelating ten handel 
van zeeschepen in Nederlandsch-Indië geregeld 
bij of krachtens de wet. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen datum. 

L. & S. 1936. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H . Colijn. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De G ra e f f. 
(Uitgeg. 4 Augustus 1936. ) 

s. 905. 

17 Jul i 1936. WET, houdende herziening van 
het Zeehaven- en Scheepvaartregime in 
Nederlandsch-Indië. (Regeling van de toe
lating van zeeschepen in N ederlandsch
Indië.) 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het gewenscht is ter uitvoering van het 
tweede lid van artikel 184 der Indische Staats
regeling, zooals dat arti kel luidt ingevolge 
de wet van den 17den Juli 1936, de toelating 
van zeeschepen in N ederla:ndsch-l ndië op
nieuw te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet en in de krachtens 

haar uit te vaardigen voorschriften wordt ver
staan onder: 

zeeschip: elk vaartuig, dat gebruikt wordt 
voor de vaart op zee of daartoe bestemd is; 

zeehaven: een als zoodanig bij regeer ings
verordening aan te wijzen plaats in Neder
landsch-Indië, welke door zeeschepen kan wor
den bezocht; 

kustplaats : elke andere plaats in Neder
landsch-Indië welke door zeeschepen kan wor
den bezocht; 

kustvaart: het vervoeren met zeeschepen 
van goederen ingeladen, en/of passagiers in
gescheept, in een zeehaven of kustplaats naar 
een andere zeehaven of kustplaats, alwaar die 
goederen worden gelost, en/of die passagiers 
worden ontscheept, zulks ongeacht de gevolgde 
route. 

2. 1 . De zeehavens staan open voor den 
buitenlandschen handel voor de zeeschepen 
varende onder de Nederlandsche vlag en on
der de vlag van staten, met welke het Ko
ninkrijk der N ederlanden in vriendschap is, 
op voorwaarde van wederkeerighe id en be
houdens de naleving der a lgemeene en plaat
selij ke verordeningen. 

2. Bij of krachtens regeeringsverordening 
kunnen kustplaatsen worden aangewezen, welke 
openstaan voor den buitenlandschen handel 
voor de in het vorige I id bedoel de zeeschepen 
van de daarbij aan te geven soort of groottè. 

3. Door of narnens den Gouverneur-Gene
raal kunnen, zoo noodig onder daarbij te stel
len voorwaarden, in bijzondere gevall en, dan 
wel ten aanzien van bepaalde goederen, kust
plaatsen voor de in lid 1 bedoelde zeeschepen 
worden opengesteld voor den buitenlandschen 
handel. 

3. 1. De zeeschepen varende onder de 1 e
derlandsche vlag zijn, behoudens het bepaalde 
in het volgende lid en de naleving der alge
meene en plaatselijke verordeningen, gerech
tigd tot de kustvaart. 

25 
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2. Bij regeeringsverordening kan worden 
bepaald in welke gevallen voor de uitoefening 
van kustvaart een vergunning wordt vereischt 
van den Gouverneur-Generaal. Aan zoodanige 
vergunning kunnen voorwaarden worden ver
bonden. 

3. Door of namens den Gouverneur-Gene
raal kan, zoo noodig onder daarbij te steil en 
voorwaarden, van het vlagvereischte van lid 
1, in bijzondere gevallen dan wel voor be
paal de trajecten of het vervoeren van be
paalde goederen dispensatie worden verleend. 

4. 1. Tot handelingen, waartoe het recht 
niet kan worden ontleend aan het bepaalde in 
of krachtens de artikelen 2 en 3 zijn de zee
schepen varende onder de N ederlandsche vlag, 
behoudens de naleving der algemeene en 
plaatselijke verordeningen, gerechtigd in de 
zeehavens en kustplaatsen. 

2. Tot de in het eerste lid bedoelde han
delingen zij n de zeeschepen varende onder de 
vlag van staten, met welke het Koninkrijk der 
Nederlanden in vriendschap is, op voorwaarde 
van wederkeerigheid en behoudens de nale
ving der algemeene en plaatselijke verorde
ningen, gerecht igd: 

a. in de zeehavens; 
b. in de kustplaatsen, die krachtens het be

paal de in het tweede of derde lid van artikel 
2 ten aanzien van het betreffende zeeschip 
openstaan voor den buitenlandschen handel ; 

c. in de kustplaatsen, die krachtens het 
bepaalde in het derde lid van artikel 3 ten 
aanzien van het betreffende zeeschip open
staan voor de kustvaart. 

3. Bij regeeringsverordening kunnen kust
plaatsen worden aangewezen, welke ten aan
zien van de in het tweede lid bedoelde zee
schepen, dan wel ten aanzien van bij die re
geeringsverordening aan te geven groepen van 
zoodan ige zeeschepen, openstaan voor de in 
dit artikel bedoelde handelingen. 

4. Door of namens den Gouverneur-Gene
raal kunnen, zoo nood ig onder daarbij te stel
l en voorwaarden, in bijzondere gevallen zee
schepen, al s bedoeld in het tweede lid, in een 
kustplaats worden toegelaten tot de in dit 
artikel bedoelde handelingen. 

5. 1. Wordt gestraft m et een geldboete 
van ten hoogste f 10 000: 

a. de gezagvoerder van een zeeschip, niet 
varende onder Nederlandsche vlag, dat een 
handeling verrich t, wel ke ertoe strekt om ver
b inding te krij gen met den wal in een kust
plaats wel ke niet ten aanz ien van het betref
fend e zeeschip k rachtens h et b epaalde in h et 
tweede, derde of vierde l id van artikel 4 open
staat voor het verrichten van de in dat artikel 
l;iedoelde handel ingen; 

b. de gezagvoerder van een zeeschip, dat 
zonder daartoe krachtens het bepaalde in het 
tweede of derde lid va n artikel 2 gerechtigd 
te zij n, in een kustplaats goederen of passa
g iers ontscheept, ingeladen of ingescheept 
buiten N ederland:wh-l ndië, of goederen laadt 
of passagiers inscheept bestemd om te worden 
gelost of ontscheept buiten Nederlandsch
I ndië; 

c. de gezagvoerder van een zeeschiP. niet 
varende onder N ederlandsche vl ag, dat zonder 
daartoe krach tens het bepaalde in het derde 

386 

lid van artikel 3 gerechtigd te zijn goederen 
of passagiers ter kustvaart inlaadt of in
scheept, dan wel goederen of passagiers na 
kustvaart lost of ontscheept ; 

d . . de gezagvoerder van een zeeschi p va
rende onder Nederlandsche vl ag, dat in het 
geval bedoeld in het tweede lid van artikel 3 
zonder de vereischte vergunning of in strijd 
met de bij de betrekkelijke vergunning ge
stelde voorwaarden goederen of passagiers ter 
kustvaart inlaadt of inscheept, dan wel goede
ren of passagiers na kustvaart lost of ont
scheept. 

2. De in het vorige lid bedoelde strafbare 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

3. H et zeeschip waarmede en de goederen 
ten aanz ien waarvan de overtreding wordt ge
pleegd kunnen worden verbeurdverklaard. 

4 . Voor de betaling van de opgelegde boete 
en de kosten der gerechtelij ke vervolg ing zij n 
de zeeschepen en goederen bedoeld in het 
vorige lid verbonden en executabel . 

5. De bij regeeringsverordening aangewezen 
gezaghebbenden zijn bevoegd, ten koste en ge
vare van de overtreders, indien mogelij k en 
raadzaam na voorafgaande waarschuwing, en 
desvereischt met geweld, te doen wegnemen 
of beletten en te doen verrichten al wat in 
strij d met deze wet, een op deze wet berusten
de verordening of een krachtens deze wet of 
een zoodanige verordening uitgevaard igd be
vel, is of wordt gedaan of nagelaten. 

6. Door de bij regeeringsverordeuing aan te 
wijzen gezaghebbenden kan, ter vooi'koming 
van de strafvervolging wegens de in het eer
ste l id omschreven overtredingen, met de ver-
dachten in schikking worden getreden. _ 

6. 1. Met de handhaving va·n en het toe
zicht op de naleving van de bepa lingen dezer 
wet zijn belast de havenmeesters en de amb
tenaren der in- en uitvoerrechten en accij nzen . 

2. B ehalve de ambtenaren en beambten be
last met het opsporen van m isdrijven en over
tredingen in het al gemeen, zijn tot het opspo
ren van de in artikel 5 omschreven strafbare 
feiten mede bevoegd de in het eerste l id ge
noemde ambtenaren en de bij regeeringsveror
den ing aangewezen personen. 

7. Deze wet is niet van toepassing op: 
a. oorlogsschepen en zeeschepen varende 

onder de Nederlandsche vlag gebez igd voor 
den openbaren dienst, 

b. gevallen van zeeramp of nood. 
8. V erdere voorschriften omtrent de uitvoe

ring en naleving dezer wet worden bij of 
krach tens regeeringsverordening gegeven. 

9. Deze wet en de tot uitvoer ing daarvan 
vast te stellen regeeringsverordeningen zij n 
mede van toepassing op personen behoorende 
tot de inlandsche bevolking in rechtstreeks 
bestuurd gebied, wel ke aan de rech tsm acht 
van den Inheemschen rechter is onderworpen. 

10. 1. Deze wet treedt in werk ing met in
gang van een nader door Ons te bepalen da
tum. 

2. Alsdan verva lt de ordonnantie van 20 
September 1912 {lndisch Staatsblad N°. 479). 

3. Deze wet kan worden aangehaald als 
" I ndische Scheepvaartwet", m et vermel ding 
van den jaargang van het Staatsblad van 
N ede-rlandsch-I ndië, waarin deze is geplaatst. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

D e 

s. 906. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

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

De G ra e f f. 
(Uitgeg. 4 Augustus 1936.) 

17 J uli 1936. WET, houdende herziening van 
het Zeehaven- en Scheepvaartregime in 
N ede1·landsch-lndië. (Wijziging S cheep
vaartwet.) 

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

dat het gewenscht is de wet van 8 Augustu~ 
1850 (Nederlandsch Staatsblad ro_ 47 ; In
disch Staatsblad O

• 42) tot regeling der 
belangen van de Nederlandsche Scheepvaart 
nader te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. _ 
Art. I. De wet van 8 Augustus 1850 (Ne

derlani!Ach Staatsblail N °. 47, I ndisch Staats
blad N °. 42) tot regeling van de belangen der 
. ede~lan~_sche scheepvaart, zooals zij gewij 

zigd 1s b1J de wetten van 14 Juli 1855 (Ne
derlandsch Staatsblad N °. 105} , 15 Augustus 
1862 (Nederlandsch Staatsblad N °. 170) en 
29 Juni 1912 (Nederlandsch Staatsblad N°. 
208, I ndisch Staatsblad N °. 477) wordt nader 
gewijzigd als volgt: ' 

1 °. Artikel 6 wordt gelezen: 
De vl aggen van zoodanige Staten, die vol

doen aan de voorwaarden in artikel 1 dezer 
wet ge teld, zijn in Surinan,e en Curaçao met 
de ederlandsche vlag gelijkgesteld. 

2°. Artikel Ba wordt gelezen: 
Wij behouden Ons voor den schepen, thu is

behoorende in Staten, Koloniën, bezitt ingen, 
protectoraten, m andaatsgebieden of andere 
afhankelijke gebieden, waar de kustvaart ver
boden is aan schepen onder ederl andsche 
vlag, de kustvaart in het Rijk in Europa te 
ontzeggen. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons te bepalen 
datum. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

J uli 1936 . 
WILHELM! A. 

De M inister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Col ijn. 
D e Minister van Handel , 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
D e M inis ter van Buitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
(Uitg eg. 4 Augustus 1936.) 

s. 907. 

17 J ul i 1936. WET, houdende nadere wijzi
ging en aanvulling van de Indische Munt
wet 1912. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is de Indische Muntwet 
1~12 (N ederlandsch Staatsblail n°. 325; In
disch Staatsblad 11°. 610) nader te wij zigen en 
aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Muntwet 1912 (Neder

landsch Staatsblad n°. 325; I ndisch Staats
blad n.~- 610) , l aatstelijk gewijzigd en aange
vuld b1J de wet van 8 Juli 1932 (Nede,-landsch 
Staatsblad n°. 343, Indisch Staatsblad n°. 
419), wordt nader gewijzigd en aangevuld a ls 
volgt: 

I. In artikel 2 vervall en onder A .II.c. de 
woorden "de cent" en wordt onder A .II. in
gevoegd de letter " d." met de woorden : ,,in 
brons: 
de cent". 

II. In artikel 6 wordt de staat, voor zoo
ver deze den cent betreft, gelezen a ls volgt: 

1

950 k_oper 110 ~o-perl 4,000 1 één op 1 23,5 1 
40 t10 5 trn honderd 
10 zink 5 zink stukken 
III. In h et tweede li d van artikel 9 ver

vall en de woorden " 1 cent" benevens de ach
ter die woorden geplaatste komma. 

IV. Tusschen de artikelen 9 en 10 wordt 
een nieuw artikel 9bis ingevoegd, 1 uid nde: 

,,De beeldenaar der bronzen pasmunt is: 
op de voorzijde de waarde-aanduiding: 1 Ct, 

het opschrift N ederlandsch-l ndië, het jaarta l , 
het muntteeken en het muntmeestersteeken · 

op de keerzij de de waarde-aanduiding in' de 
M aleische taal op het veld en in de J avaan
sche taal voor het omschr ift . 

De stukken worden in den ring gemunt, 
hebben een gladden rand en ju het midden 
een ronde opening ." 

V . In artikel 11 worden achter het woord 
,, koperen" ingevoegd de woorden "en bron
zen". 

VI. In het tweede lid van artikel 12 wordt 
vóór het woord "koperen" het woord "en" 
vervangen door een komma, terwijl achter het 
woord " koperen" worden ingevoegd de woor
den "en bronzen" . 

2. De koperen centen worden op het tijd
stip en op de wijze bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen buiten omloop gesteld 
nadat tot inwisseling daarvan gedurende te~ 
minste d1·ie maanden gelegenheid is gegeven . 

~ot het tijdstip der buitenom loopstelling 
bhiven deze munten wettig betaalmiddel in 
den zin der Indische Muntwet 1912. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 908. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 
Mini6ter van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uit geg. 4 Augustus 1936.) 

17 Jul i 1936. WET, houdende nadere w1Jz1-
ging en aanvul ling van de Indi che Be
drijvenwet. 

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

da t he t wenschelijk is de Indische Bedrijven
wet (Nederlandsch Staatsblad 1927, n°. 174; 
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I ndi8ch taatsblad n°. 419) nader te wijzigen 
en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Bedrijvenwet (Ned.er

la11dsch Staatsblad 1927 n°. 174; Indisch 
Staatsblad n°. 419), laatstelijk gewijzigd en 
aangevuld bij de wet van 25 Juli 1932 (Ne
derlandsch Staatsblad n°. 391; lndi8ch Staats
blad n°. 483), wordt nader gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

I. Tusschen het vierde en vijfde lid van ar
tikel 10 wordt een nieuw lid ingevoegd, lui
dende: 

"5. De percentages, va tgesteld krachtens 
,,het eerste en vierde lid van dit artikel, 
"kunnen, wanneer daartoe, als gevolg van 
"conversie van Indische Schuld, aanleiding 
,,be taat, bij ordonnantie worden verlaagd." 

II. Het cijfer "5", geplaatst voor het laat
ste lid, wordt vervangen door het cijfer "6". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 17den 

Jul i 1936. 

s. 1202. 

WILHELMINA. 
De M ini8ter van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 4 Augu.itus 1936.) 

17 Jul i 1936. WET tot naturalisatie van Dr. 
G. F. F. Avé Lal,lemant en 20 anderen. 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Dr. Georg Friedrich Ferdinand Avé Lal,le
mant en 20 anderen, die aan Ons het verzoek 
daa rtoe hebben gedaan, met overlegging van 
de bewijsstukken, bedoel d in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het N ederlandersch ap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij paragraaf 5 
van de wet van 29 ovember 1935 (Staats
blad n°. 685) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Dr. Georg Frieàfrich F erdinand Avé 

LaJ,lemant, geboren te Coeslin (Pr·uÏ8en) den 
9 F ebruari 1886, geneesheer bij de B ataafsche 
P etroleum Maatschappij , wonende te Tjepoe 
(Nederlandsch I ndië); 

2°. 0ünther Wolfgang Bartnig, geboren te 
B erlijn (Pruisen) den 29 ovember 1889, 
werktuigkundig-electrotechnisch opzichter der 
l e klas e bij den dienst van den Mijnbouw, 
wonende te B elinjoe (N ederlandsch I ndië); 

3°. Kurt B erldey, geboren te Homberg
H ochheide ( Pruisen) den 29 Augustus 1909, 
student, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

4°. Maximiliaan Berkley, geboren te Ani
sterdam (N oordholland) den 23 ovember 
1907, student, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

5°. Friedrich B lanke, geboren te Pletten
berg (Pruisen) den 2 J anuari 1908, schoen
handelaar, wonende te Hoogeveen, provincie 
Drenthe; 

6°. Ingegärd Emilia J ose/ ina E nglund, ge-
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boren te UpsaJ,a (Zweden) den 30 Augustus 
1891, verpleegster, wonende te Ploso-K oedoes 
(N ederlandsch Indië); 

7°. Wilhelm Heinrich Fahneij, geboren te 
R otterdani (Zuidholland) den 12 Apri l 1895, 
instrumentmaker, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

8°. Max J ohann M aria Geene, geboren te 
Emmerik (Prui8en) den 5 December 1898, 
papierhandelaar, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

9°. B ernardus Antonius Grobbink, geboren 
te Alstätte (Prui8en) den 10 April 1902, land
bouwer, wonende te B oekelo, gemeente H aaks
bergen, provincie Overijssel; 

10°. Willy Karl Arthur Kr-üger, geboren 
te Söllnitz (Prui8en) den 17 December 1895, 
inspecteur van Politie 2e kla se, wonende te 
Kal,i8at (Nederlandsch Indië); 

11 °. Franz Han.'! J ohannes Kruse, geboren 
te D ietrichsdor/, gemeente Schönkirchen (P rui
sen) den 27 Oot.ober 1896, groentenhandelaar, 
wonende te Zaandam, provincie N oordhol
land; 

12°. Dr. MaJ,te J ohann Hermann August 
Ka,·l Leopold von K-ühl ewein, geboren te 
Ziegelroda (Prui8en) den 29 September 1887, 
Gouvernementsarts, wonende te S emarang 
( N ederlandsch l ndië) ; 

13°. Ern.'!t WaJ,ter Leichel, geboren te 
Frank/ort a/d Main (P rui8en), den 6 Septem
ber 1912, ambtenaar 4de klasse bij den 
Post-, Telegraaf- en Telefoondien t, wonende 
te M,eester-Cornelis (N ederlandsch Indië); 

14°. Benno Meijer, geboren te Schlochau 
( P rui8en) den 28 Juni 1879, koopman, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land · 

15d_ Curt H einrich J ohannes M eyer, ge
boren te Neurenberg (B eieren) den 6 Septem
ber 1897, boekhouder, wonende te R otterdam, 
provincie Zitidholland ; 

16°. Angela 'l'heresia Rada, geboren te 
Weenen (Oostenrijk) den 9 Maart 1906, on
derwijzeres, wonende te D eventer, provincie 
Overijssel; 

17°. Desiderius Roth, geboren te B udapest 
(H ongarije) den 24 Januari 1902, koopman, 
wonende te Anisterdam, provincie Noordhol
land; 

18°. Elisabeth Sch?nitz-Wickermann, we
duwe van J ohan Heinrich Daniels, geboren te 
Grietherbusch (Pruisen) den 28 December 
1879, landbouwster, wonende te Gendringen, 
provincie Gelderland; 

19°. Michaïl Wladi1niro//, geboren te T werj 
( Rusland) den 16/29 Maart 1886, waarnemend 
administrateur, wonende op de su ikeronder 
neming " Krian" (Nederlandsch Indië); 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezeten chap, laatstelijk gewijzigd 
bij paragraaf 5 der wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Karl Joseph Daniels, geboren te Alt
cal,car (Prui8en) den 26 Maart 1913, land
bouwer, wonende te Gendringen, provincie 
Gelderlanà; 

2°. Otto H einrich Daniels, geboren te Gen
dringen (Gelderland), den 4 October 1914, 
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student, wonende te Driebergen-Rijsenburg, 
provincie Ut,·echt. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17 den 

Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 24 Juli 1936.) 

s. 1203. 

18 Juli 1936. WET tot naturalisatie van 
H. H. Braches en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Huld,a H enriette Braches en 20 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de ar
tikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad, n° . 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685). 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Hulda H enriette Braches, geb. te Band

jermasin (Ne,derlandsch Indië) den 24 Mei 
1901, onderwijze1·es, wonende te M eester-Cor
nelis (Nederlandsch Indië); 

2°. Axel Karsten Nikolai Michailowitsch 
Brönsted, geb. te St. P ete,·sburg (Rusland) 
den 12/25 October 1891, gouvernementsarts , 
wonende te Djokjakarta (N ederlandsch Indië); 

3°. Sándor Eh?'lich, geb. te Budapest (Hon
garije) den 9 November 1908, electrotechnisch 
ingenieur, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

4°. Franz Johannes B ernhard Rudolf Gom
bault, geb. te Amsterdam (Noordholland) den 
23 Januari 1903, handelsagent, wonende te 
Amsterdam, provincie N oo,·dholland; 

5°. Fmnz Otto Hädicke, geb. te N eundorf 
( Anhalt) den 22 Februari 1885, chef-machi
nist, wonende te H endrik-Ido-A,nbacht, pro
vincie Zuidholland; 

6°. Erich H echt, geb. te Berlijn (Pruisen) 
den 9 Januari 1892, koopman, wonende te 
Haarl em, provincie Noordholland; 

7°. Gertrud Hufschlag, geb. te M echernich 
(Pruisen) den 30 Mei 1880, hoofdonderwijzer
es, wonende te L eusden, provincie Utrecht; 

8°. Leoncurdus de Jong, geb. · te Antwerpen 
( B elgië) den 26 Mei 1885, kapper, wonende te 
Dongen, provincie N oordbmbant; 

9°. Heinrich L even, geb. te Lank (Prui
sen) den 13 Juni 1883, R.K. Priester en Apos
tolisch Vicaris, wonende te Ndona b/Ende 
(Nederlandsch Indië); 

10. Richa,·d Ernst Lion, geb. te Mannheim 
(Baden) den .1 Juni 1867, procuratiehouder, 
wonende te A msterdarn, provincie N oo'l'dhol
land; 

11 °. Fritz M annheimer, geb. te Stuttgart 
(Wurtemberg) den 19 September 1890, ban
kier, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 
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12°. Jo sef Theodor Roosenboom, geb. te 
Goch (Pruisen) den 10 September 1898, fa. 
brieksarbeider, wonende te Goch (Pruisen); -

130 Anna Röttgen, geb. te Bonn (Pruisen) 
den 7 Augustus 1891, onderwijzeres , wonende 
te Swalmen, provincie Limbwrg; 

14°. Georg Schmidbauer, geb. te München 
(Beieren) den 31 December 1883, administra
teur, wonende op de onderneming "Ambaloe
toe" bij Kisaran (Nederlandsch Indië); 

15°. H endrik Schoemaker, geb. te Oster
wald (Pruisen) den 26 October 1894, land
bouwer, wonende te Bimolten (Pruisen); 

16°. Johanna Antonia Smits, geb. te Speel
berg-Emmerik (Pruisen) den 28 September 
1900, zonder beroep, wonende te Ernmerik 
(Pruisen); 

17°. Johannes Antonius Smits, geb. te 
Speelberg-Emmerik (Pruisen) den 2 Mei 1902, 
melkhandelaar, wonende te Emmerik (Prui
sen); 

18°. Wilhelm J ohann Thuis, geb. te Emc 
rnerik (Pruisen) den 12 December 1901, fa. 
brieksarbeider, wonende te Emmeri k (Prui
sen,); 

19°. Stepanka Walcher, weduwe van Karl· 
Stachow, geb. te Dymokury (Tsjecho Slowa
kije) den 12 Augustus 1872, privé-secretaresse, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaal de bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Gerhar'd Bernhard Schwieters, 
geb. te Ernmen (Drenthe) den 7 Juli 1906, 
veenarbeider, wonende te Zwartem eer, ge
meente Emmen, provincie Drenthe. 

3. M et uitbreiding van het bepaalde bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staa ts
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 (Staats
blad n°. 685), wordt bij deze de hoedanighe id 
van N ederlander verleend aan B ertha Julia de 
J ong, geb. te Antwerpen (B elgië) den 2 Fe
bruari 1914, zonder beroep, wonende te Don
gen, provincie N oordbrabant. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 18den 

Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, van Scha ik. 
( Uitge g. 24 Juli 1936.) 

s. 1204. 

18 Juli 1936. WET tot naturalisatie van 
A . Blom en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Alphonsus Blom en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij pa-
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ragraaf 5 der wet van 29 ovember 19 35 
(Staatsblad n°. 685) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Alphonsus Blom, geboren te Antwerpen 

(België) den 10 Junj 1892, scheikundige, wo
nende te H oboken hij Antwerpen ( B elgië); 

2°. M a,·ia Angela E sders, geboren te H a
ren (Pruisen) den 26 December 1881, onder
wijzeres , wonende te Venlo, provincie L i,n
burg; 

3°. P eter J ohann M artin van Hal , geboren 
te Goch ( Pruisen) den 6 Januari 1901, dienst
knecht, wonende te Winnekendonk (Pruisen); 

4°. J ohan Carel H amel, geboren te A11,
ste1·da1n ( N oordholland) den 16 September 
1897, predikant, wonende te Soerabaia (Ne
derlandsch Indië); 

5°. Carl Arthur Kriek, geboren te Schl e
busch (Pruisen) den 1 October 1882, expedi
teur, wonende te Waalwijk, provincie Noord
brabant; 

6°. Eduai·dus van Kuyk, geboren te B er
chem (B el gië) den 3 Juli 1890, diamantbe
werker, wonende te B erchem (België); 

7°. J ose/ L ebhart, geboren te Riedlingen 
( Wurten~berg) den 2 Maart 1891, kaarsen
fabrikant, wonende te Ubbergen, provincie 
Gelderland; 

8°. F,·anz Otto L eucht1nann, geboren te 
W eenen (Oostenrijk) den 18 J anuari 1895, 
koopman, wonende te A ,nsterdam, provinc ie 
N oordholland; 

9° . J ean Hub ert André Müll er, geboren te 
La Calamine ( B elgië) den 24 J uni 1870, ge
pensionneerd mijnwerker, wonende te R-eck
linghausen (Pruisen); 

10°. Anne11,arie Hilda Gerda Nau,nann, 
geboren te W esel (P ruisen) den 12 Juni 1905, 
assistente bij de administratie van het Haag
sche R oode Kruis Ziekenhu i , wonende te 
's-Gravenhage, provincie Z uidholland; 

11 °. Adrianus L ambertus Van Nederkassel, 
geboren te Schooien ( B elgië) den 26 Novem
ber 1891, koopman, wonende te Schooien 
(B elgië); 

12°. R wJ;olj Paul, Neugebauer, geboren te 
Coblenz (P ruisen) den 12 Juli 1904, brood
en banketbakker, wonende te Gouda, provin
cie Zuid holland; 

13°. Carl August Osper, geboren te Solin· 
gen (Pruisen.) den 6 April 1889, bedrijfsle ider, 
wonende te Nijmegen., provincie Gelderland; 

14°. Alardus Gerd Anton. Spormann., ge
boren te B ellingwolde (Groningen.) 13 ovem
ber 1906, handelsreiziger, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht ; 

15°. Ka,·l H ermann. Sto1·beck, geboren te 
Seehausen. ( Pruisen) den 21 M aart 1894, op
ziener-machinesteller bij het M arine-Etablis
sement te Soerabaia (Nederlandsch Indië); 

16°. J ohann Wilhel,n Uebachs, geboren te 
H orbach (P ruisen) den 4 J anuari 1875, land
bouwer, wonende te H orbach-Aken (Pruisen); 

17°. M arinus Vlijm, geboren te H ilversu,n 
(Noordholland) den 8 September 1882, r ij
wielhandelaar, wonende te H ilversu,n, provin
c ie N oordholland; 

18°. H erman. W eingarten, geboren te Do
vhoje ( T sjecho Slowakije) den 22 Ap1·il 1899, 
koopman, wonende te IJmuiden, gemeente 
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Velsen, provincie N oordholland; 
19°. J oseph Floren.z W ewerin.ke, geboren te 

Dülmen ( Pruisen) den 6 November 1904, 
winkelier, wonende te Uithuizen, provincie 
Groningen.; 

20°. Wilhel,n B ernhard W oltering, gebo
ren te Coes/ eld (Pruisen) den 11 Augustus 
1864, handelsreiziger, wonende te 's-Graven
hage, provincie Z uidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 24 J uli 1936.) 

s. 1205. 

1 Augustus 1936. WET tot naturalisatie van 
M. W. Baadjou en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura] isatie van 
Maria Wilhel,nina Baadjou en 19 a nderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelij k gewijzigd bij de wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State , enz. 
Art. l . De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aa·n: 
1 °. Maria Wilhelmina B aadjou, geb. te 

Scherpenseel (Pruisen) den 15 December 1896, 
huishoudster, wonende te Geil enkirchen ( P rui
sen); 

2°. J oannes E1nilius Camilius Gislenus Ma
ria B orms, geb. te Sint-Nicolaas (B elgië) den 
14 October 1888, handelsbediende, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Z uidholland; 

3°. Carolus Ludovicus Van den B rande, 
geb. te De Klinge (België) den 6 September 
1885, grondwerker, won.ende te De Klinge 
(B elgië); 

4° . Albert Joseph Edoua1·d Marie Dory, 
geb. te Charleroi (België) den 10 Juli 1900, 
leeraar, wonende te Amste,·dam, provincie 
N oo,·dh.olland; 

5°. Julius Feige, geb. te Schöningen 
(Brunswijk) den 3 J anuari 1887, koopman, 
wonende te A msterda,n, provincie N oordhol
land · 

6°.' Karel Gouder de B eauregard, geb. te 
Kerkrade (Li,nburg) den 8 Juli 1903, hulp
mij nopzichter, wonende te Kerk1·ade, provin
cie L i1n-burg; 

7°. Hans P eter Christian Olu/ Hansen, 
geb. te Rotter,da,n ( Zuidhollamd) den 12 Juli 
1906, boekhouder, wonende te Roft,e1·da1n, pro
vincie Zuidholland; 

8°. Dr. Elise H eckert, geb. te Denndorf 
(R umenië) den 4 Juni 1887, Gouvernements
arts, wonende te Soerabaia (N ederlandsch 
I ndië); 

9°. Caspar Paul, H erbe,·hold, geb. te Wa
dersloh (P ruisen) den 27 J anuar i 1885, fabri
kant, wonende te U t1·echt, provincie U trech.t; 
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10°. J ohan Hendrik Marie Hüttner, geb. te 
B euningen (Gelderland) den 18 October 1908, 
gemeenteambtenaar, wonende te H ilegorn, 
provincie Zuidholland; 

11°. Dr. H ein K ohly, geb. te Zaltborn1nel 
(Gelderland) den 19 September 1905, arts, 
wonende te den Ha,n , provincie Overij ssel ; 

12°. Gert1'Ud Körb itz, geb. te Neurenberg 
(Beieren) den 9 Januari 1914 , zonder beroep, 
wonende te Wassenaar, provincie Z uidhol
land; 

13°. Albert H enri L innewiel, geb. te Arn
he1n (Gelde1·land) den 7 Augustus 1904, dro
g ist, wonende te Arnhem, provincie Gelder
land; 

14°. M oses Kurt L öwenberg, geb. te M ün
ster (P,·uisen) den 3 November 1897, procu
rati ehouder, wonende te 's G,·avenhage, pro
vincie Z uidholland; 

15°. Mathias H ubert Magern,ans, geb. te 
Sirnpelveld (Li1nburg) den 24 April 1905 , 
mijnbeambte, wonende te Bocholtz, provincie 
Li,nburg ; 

16°. H e,·mann W ilhel1n M eyer, geb. te 
Hamburg (Duitschland) den 21 J anuari 1885, 
kantoorbediende, wonende te Vught, provincie 
N oordbrabant ; 

17°. Josef Theodor Sagenschneider, geb. te 
Harnborn (Pruisen) den 12 Februari 1906, 
mijnopzichter, wonende te Schaesberg, provin
cie L imburg; 

18°. Gerrit Jan Schütten, geb. te Emlich
heim (P misen) den 20 J anuari 1892, land
bouwer , wonende te Emlichheim (Pruisen); 

19°. J ohannes Gesar Stokking, geb. te 
Zwijnd,·echt (België) den 25 Maart 1901 , 
operazanger, wonende te Parijs ( Frankrijk). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederlanderschap en bet ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 29 November 
1935 (S taatsblad n°. 685) , wordt bij deze de 
hoedan igheid van Nederlander verleend aan 
Karl Alexande,· Werne,·, geb. te Zwoll e ( Over
ijssel) den 3 Mei 1895, kapper, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den l sten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, van Scha i k. 
( Uitgeg. 7 A ugus"tus 1936.) 

s. 1206. 

1 Augustus 1936. WET tot naturalisatie van 
J . R oesten en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Aizoo Wij jn overweging genomen h e bben, 

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Johann R oesten en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 ge
noemden voor zooveel do enlijk - van de be
wij sstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsb lad n°. 268), op het 
Nederl ande1·schap en het ingezetenschap , laat.. 
stelijk gewijzigd bij de wet van 29 November 
1935 (Staatsblad n°. 685) ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta te, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederl ander 

wordt bij deze verleend aan: 
1° . J ohann R oesten, geboren teWarbeyen 

(Pruisen) den 13 December 1902, fabrieks
arbeider, wonende teKellen (Pruisen); 

2°. Johannes van der Bürgt, geboren te 
Kl eef (Pmisen) den 16 Mei 1902, bode, wo
nende te K fo.e f (Pruisen); 

3°. Maria Agnes Ernst, geboren te P eckels
heim ( Pruisen) den 2 October 1878, overste 
van eene vereen ig ing van zusters, wonende te 
A erden hout, gemeente Bloemendaal, provincie 
Noordholland; 

4°. Gerhard J ohannes H eil en, geboren te 
Ahaus (Pruisen) den 1 April 1903, fabrieks
a rbe ider, wonende te Ahaus (Pruisen); 

5°. Edga,·d M ichel Joseph .Laruhneyer, ge
boren te S eraing ( B elgië) den 18 Maart 1889, 
zuiveraar van gebouwen, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland ; 

6°. W olfram Augustinw1 H errnann Lange, 
geboren te M ül hausen (Frankrijk) den 16 
September 1907, onderwijzer, wonende te 
Eindhoven, provincie N oordbrabant; 

7°. Carl B ernhard Müll er, geboren te 
's-Hertogenbosch (Noo,·dbrabant) den 5 Sep
tember 1912, repe titor, wonende te 's-H erto
genbosch, provincie N oordb,·abant; 

8°. Niels Christian Gottlieb Schaefer, ge
boren te L osse,,- (Ov erijssel) den 30 Januari 
1906, godsdienstonderwijzer, wonende te Los
ser, provincie Overij ssel; 

9°. Josef Karl Scholze, geboren te Grottau 
( Tsjecho Slowakije) den 19 J uni 1897, werk
zaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschap
pij, wonende te Nglobo (Nederlandsch Indië); 

10°. H ewrica Snijders, geboren te Antwer
pen (B elgië) den 6 Februari 1903, kantoor
bediende, wonende te B orgerhout (B elgië); 

11 °. Thomas Stam,n, geboren te 's-Graven
hage ( Zuidholland) den 11 Mei 1894, admi
nistrateur, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

12°. Mathias Theunissen, geboren te Lau
rensberg ( Pruisen) den 5 December 1894, 
voerman, wonende te Aken ( P ruisen); 

13°. Anna I sabella Vianden, geboren te 
Maastricht (Limburg) den 2 December 1897, 
zonder beroep, wonende te M aastricht, pro
v incie L i1nbu1·g; 

14°. Dr. Arth1,r W erthei,ner, geboren te 
Rastatt (Baden) den 8 Juli 1873, rustend 
geneesheer, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie ZuuMolland ; 

15°. Elisabeth Wie,ners, geboren te Lich
tenau ( Pruisen) den 17 October 1895, kloos
terbestuurster, wonende te A erdenhout, ge
meente Bloemendaal, provincie Noordholland ; 

16°. M aroaretha J osepha W ingen, geboren 
te Maastricht (Limburg) den 1 Augustus 1901, 
w inke lbediende, wonende te H eerl en, provin
cie Lirnburg; 

1 7°. A ,·tur Zinn, geboren te B ielitz ( Polen) 
den 11 December 1904, middelbaar tech nisch 
ambtenaa r bij den Post-, Telegraa f- en Tele
foondienst in N ederlandsch I ndië, wonende te 
Pale,nbang (N ederlandsch Indië) ; 

18°. Theodor H einrich E1·nst Zurlage, ge
boren te P 1·iggenhagen, gemeente B ersenbrück 
(Pruisen) den 28 M aart 1898, koopman, wo
nende te Maa:rtensdijk, provincie Utrecht. 
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2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad n°. 268), op het 

ederlander chap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 29 ovember 
1935 { taats blad n°. 685). wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Will iam Fernand Selrner A ndersen, ge
boren te H onfl eur ( F<rankrijk) den 21 Augus
tus 1895, kantoorbediende, wonende te Hil
versun,, provincie N oordholland; 

2°. Carl August Godfried Schultz, geboren 
te Amsterdam (Noordhollarul) den 18 Septem
ber 1896, werkzaam bij den Raad van Arbeid, 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na, dien harer afkond iging. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1936.) 

s. 1207. 

1 Auyustus 1936. WET tot naturalisatie van 
J. Th . A. van den B erg en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot natura] isatie van 
J ohann Theodor Aloysius van den B erg en 19 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk 
- van de bewij stukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 {Staatsblad 
n°. 268), op het ederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 29 November 1935 {Staatsblad n°. 685); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. J ohann Theodor Aloysius van den B erg, 

geb. te W ettringen (Pruisen) den 14 Februari 
1902, wever, wonende te Wettringen (P rui
sen); 

2°. Théodore J ohann B ickelmeijer, geb. te 
Sint-Joost-ten Noode ( B elgië) den 20 Novem
ber 1909, verwarmingsmonteur, wonende te 
's-Gr(Jl1)enhage, provincie Zuidholland; 

3°. Gerardus Burghardt, geb. te Water
graafsmeer, thans gem. Amsterdam (Noord
holland) den 26 Juni 1906, schoenmaker, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

4°. Maria Anna Dünhöft, geb. te Münster 
(Pruisen) den 20 April 1906, kloosterzuster, 
wonende te Bl erick-Maasbree, provi ncie Lim
burg; 

5° . Hub ert Peter J osef Erkens, geb. te 
Aken (Pruisen) den 22 April 1878, grondwer
ker, wonende te Aken (Pruisen); 

6°. Dr. H erman H euvel, geb. te Groningen 
(Groningen) den 26 J anuari 1906, leeraar, 
wonende te Kampen, provincie Overijssel; 

7°. B ernardus Jansen, geb. te B ocholt 
(Pruisen) den 24 Februari 1899, a rbeider, wo
nende te B ie,nenhorst (Pruisen); 

8° . Karl Korunlca, geb. te Weenen ( Oos
t enrijk) den 23 December 1910, kantoorbedien-
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de, wonende te Rotterdam, provincie Z uidhol
land· 

9o_' Fenna Lütke, geb. te Gölenkamp, ge
meente Uelsen (P ruisen) den 24 Juli 1895, 
landarbeidster , wonende te Itterbeek (Prui
sen,); 

10°. Alloys P eter Josef Niessen, geb. te 
Aken (Pruisen) den 6 Augustus 1909, teeke
naar, wonende te Kerkrade, provincie Lim
bu,·g; 

11 °. H einrich Paetz, geb. te Elberfeld 
(P ruisen) den 6 December 1897, procuratie
houder, wonende te Aerdenhout, gemeente 
Bloemenàaa.l, provincie N oordholland; 

12°. Arnulf Remigius P ils, geb. te K ritzen
dorf (Oostenrijk) den 23 Juli 1904, medisch 
student, wonende te Groningen, provincie Gro
ningen; 

13°. J enny Schimmelpfennig, geb. te M e
mel ( L ithauen) den 6 Februari 1869, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

14°. B ertalan J ozsef Ernö 
B udapest (H ongarije) den 
scheepsbouwkundige, wonende 
derl.andsch Indië); 

Takáts, geb. te 
11 Mei 1906, 
te Batavia (Ne-

15°. J oannes Vandenboom, geb. te Esschen 
(B elgië) den 15 Februari 1880, tuinier, wo
nende te Kessel, provincie L imbttrg; 

16°. Theresia Antonia W esselmann, geb. te . 
H opsten (Pruisen) den 23 Juli 1904, kloo ter
zuster, wonende te Blerick-Maasbree, provin
cie L imburg; 

17°. H einrich Cle,nens August Ger hard 
W ienker, geb. te Allomaar (Noordholland) 
den 11 September 1894, bedrijfsleider, wonen
de te Zaanda1n, provincie Nooidholland; 

18°. Gilbert Sisouw de Z ilwa, geb. te Co
l onibo (Ceylon) den 22 Juni 1891, sec1·etar is 
van het In tituut "Schoevers", wonende te 
's-Gravenhage, provincie Z uidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde I id, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezeten chap, . laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 29 ovember 
1935 {Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de 
hoedanigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. H ermann Aloijsius Blanke, geb. te 
Haarl em (Noordhollarul) den 19 Februari 
1896, bankwerker, wonende te Haarle1n, pro
vincie Noordholland; 

2°. Maurice Göttgens, geb. te Antwerpen 
(B elgië) den 5 November 1890, mijnopzichter, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Le Hohwa ld, den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELM! A. 

De M inister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
{Uitgeg. 7 A,tgustus 1936.) 

s. 1208. 

1 Augustus 1936. WET tot naturalisatie van 
A . B eek en 19 anderen . 

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

dat er aanl eiding is tot natura] isatie van 
Arnold B eek en 19 anderen, die aan Ons het 
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verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
g ing - wat betreft de in a rti kel 2 genoemden 
voor zoovecl doenlijk - van de bewijsstukken, 
bedoeld in a rtikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n° . 268) op het ederl an
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij paragraaf 5 der wet van 29 No
vember 1935 (Staat sblad n°. 685); 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Arnold B eek, geboren te Almelo ( Over

ijssel) den 17 Mei 1909, bankbediende, wonen
de te Almelo, provincie Overijssel ; 

2° . Franziska H ubertina Bakes, gesche iden 
echtgenoote van J oannes L eonardus Quijs, ge
boren te Niedercassel ( Pruisen) den 26 Maart 
1878, zonder beroep, wonende te München
Gladbach ( Pruisen); 

3°. J ohann B est, geboren te Deventer 
( Overijssel) den 4 Mei 1912, student, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

4°. Franz Giesen, geboren t.e W.esseling 
(Pruisen) den 20 Mei 1880, bedrijfsleider, wo
nende te lloermond, provincie Limbu,·g; 

5°. F1·édé1-ic Guillaume Halang, geboren te 
Schae,-bee k (B elgië) den 16 November 1912, 
student, wonende te Delft, provincie Z uidhol
lanà ; 

6°. J ohannes Hub ertus H ermans, geboren 
t.e Kaldenkirchen (Pruisen) den 7 Juli 1891, 
arbeider, wonende t.e H insbeck (Pruisen); 

7°. M endel · Isaac H olländer, geboren te 
K olomyja (Rumenië) den 20 April 1906, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland ; 

8° . Katharina J uling, geboren t.e H asel
stein, gemeente K irchhasel (Hessen) den 2 
Juni 1878, huismeesteres in een klooster, wo
nende t.e A erdenhout, gemeente Bloe,nendaal, 
provincie Noordholland; 

9°. A nna Kampmann, geboren te Frohlin· 
de, gemeente Castrop (Pruisen) den 6 Januari 
1868, novicenmeesteres in een klooster, wo
nende te .4. erdenhout, gem eente Bloe,nendaal, 
provincie Noordholland; 

10°. Albert van K empen, geboren te la 
Chaux-de-Fonds ( Z witserland) den 18 Augus
tus 1903, bureauchef, wonende te L evallois
P erret ( FranL-rijk); 

11 °. H ermann J oseph Lange, geboren te 
K evelaer (Pruisen) den 5 Juni 1885, bank
beambte, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant; 

12°. Maria Josepha Elisabeth Pijls, gebo
ren te L eiffarth erhof, gemeente Würm (Prui
sen) den 6 Octobcr 1885, huishoudster, wonen
de te Aken ( P ruisen); 

13°. J ohann R ijbakowski, geboren te Ham
born (P ruisen) den 7 Juni 1911, werkman, 
wone nde te Klimmen, provincie Limburg ; 

14°. Victor Emil Schaefer, geboren te Los
ser (Overijssel) den 28 Mei 1909, hulppredi
ker, wonende te A,nsterdam, provincie Noord
holland; 

15° . Arthur L eopold Otto S zo bcsik, geboren 
te B ellm ( T sjecho Slowakije) den 7 December 
1886, planter, wonende te M(JJrihat (Neder
landsch Indi ë); 

16°. Maria Clara Vantlenhövel, geboren te 
Hückelhovcn (Pruisen) den 16 D ecember 1870, 
zonder beroep, wonende t.e M ünchen-Gladbach 
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(P ruisen); 
1 7 °. H ermanus Van der V el den, geboren 

te H elden ( Limburg) den 11 Maart 1875, 
R .K. Priester, wonende te Bmsum, provincie 
N oordholland ; 

18°. Jul ius Gm tav Arthur Vick, geboren 
te Ha,nburg (Duitschland) den 19 September 
1896, administrateur van het Gemeente-Z ie
kenhuis t.e M edan, wonende te M etlan (Neder
landsch I ndië). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezet.en chap, l aat
stelijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Stan,tsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedanighe id van ederl ander 
verleend aan: 

1 °. J ohann Karl Gleisberg, geboren te 
R otterdam (Zuiàholland) den 22 Juni 1899, 
monteur-bankwerker, wonende te R otterdam, 
provincie Zuidholland; 

2°. Jan J oseph J ansen, geboren t.e K erk
rade (Limburg) den 22 Mei 1903, filiaalhou
der, wonende te Blerick, gemeente l,faasbree, 
provincie Limbu,,J; 

3. D eze wet treedt in werking m et ingang 
van den dag na dien h a rer a fkondi g ing. 

L a ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te L e Hohwald, den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van J mtitie, van S c h ai k. 
( Uitgeg . 7 Augustus 1936.) 

s. 1209. 

1 Au gustus 1936. WET tot na turalisatie van 
M . A. J. B asten en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen h boen, 

dat er aanle iding is tot natura] isatie van 
Matthias Andreas J osef B asten en 19 a nderen, 
di e aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het N ederlan
derschap en het ingezetensch ap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 ovember 1935 
(Staatsblad n°. 685); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van S tate, enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Matthias Andreas Josef B asten, geb. te 

Kohlscheui (Pruisen) den 3 Augustus 1899, 
brandstoffenhandelaa r , wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

2°. J eanne Eulalie Crahay, weduwe van 
H endrik H ompert, geb. te Luik (B elgië) den 
2 J anuari 1885, concierge, wonende te Parijs 
( Fra.nkrij k); 

3°. Gertruil El~abeth Oree,ners, geb. te 
K ,·e/ eld (Pruisen) den 2 N ovember 1902, kan. 
kantoorbediende, wonende te K,-efeld (Prui
sen,); 

4°. H endrik George van Dani, geb. te B er
lijn ( Pruisen) den 8 ovember 1906, werk
zaam in den kun t- en antiquiteitenh andel, 
wonende te 's-Gravenhage, provinc ie Z uidhol
land ; 

5°. I vonne Debacker, weduwe van Cornelius 
Marie Alfons R oza Van R oy, geb. te L ede-
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berg (België) den 19 Mei 1893, zonder be
roep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

6°. Theodor Adelbert H einrich Delbrück, 
geb. te Gross Lichterfelde (Pruisen) den 31 
Maart 1898, procuratiehouder, wonende te 
Santpoort, gemeente V elsen, provincie Noo,·dr 
hollanit; 

7°. Alexis Diakonoff, geb. te St. P etersburg 
(Rusland) den 16 Februari/1 Maart 1907, stu
dent, wonende te An,sterda,n, provincie Noord,. 
holland; 

8°. Hans Robert F eldhusen, geb. te Bre-
1nen (Duitschland} den 25 ovember 1890, 
procuratiehouder, wonende te B atavia ( N ede1·
landsch Indië}; 

9° . Lea H enie Halpern, geb. te Miku, 
liczy,n (Polen) den 8 September 1899, uotten
bakster, wonende te Amsterdan,, provincie 
N oordhollarul,; 

10°. Louis de Lange, geb. te Zwoll e (Over
ijssel) den 23 ovember 1867, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uidhol
land· 

11.J. Theodor Lochniann, geb. te W een en 
( Oostenrijk) den 10 November 1911, kantoo r
bediende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

12°. Anna Maria Portz, weduwe van Frans 
Olivie,·, geb. te Call (Pruisen) den 17 Fe
bruari 1868, zonder beroep, wonende te Keu
l en (Pruisen); 

13° . Franz R ehbach, geb. te Crefeld (P rui
sen) den 20 Augustus 1897, electrotechnicus, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelderland; 

14°. H ermann Anton Julie Josef Schär, 
geb. te Oberrosental (Tsjecho Slowakije) den 
27 Januar i 1902, koopman, wonende te H il
legersberg, provincie Zuidholland; 

15°. P eter Jakob Hub ert Scholl, geb. te 
Aken (P ruisen) den 25 April 1898, scheikun
dige, wonende te Gouda, provincie Zuidhol
land; 

16°. F anni Silbe1'Sch1nidt, geb. te Lingen 
( P ruisen) den 13 April 1877, verkoopster, wo
nende te Ernden (Pruisen) ; 

17° . Minna Silberschrnidt, geb. te Lingen 
(P,-,ûsen) den 9 Augustus 1881, verkoopster, 
wonende te Ernden (Pruisen); 

18°. Lucie Pauline Eniilie Ghislaine Thie-
1ne, geb. te Verviers (België) den 5 Augustus 
1912, leerares bij het huishoudonderwijs, wo
nende te Til burg, provinc ie N oordbrabant; 

19°. Johannes Cornelis V eenendaal, geb. te 
Arnsterdarn (Noordholland) den 10 September 
1883, koopman, wonende te A. ,nsterdan,, pro
vincie Noordholland; 

20°. Dr. Roland W ilhelm W eitzenböck, 
geb. te K,·ernsrnünster (Oostenrijk) den 26 
Mei 1 85, hoogleeraar, wonende te Blaricum, 
provincie N oo,·dholland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Le Hohwa ld , den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Justi tie, v a n S c b a i k. 
(Uitgeg. 7 Augustus 1936.) 
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s. 1366. 

8 J uli 1936. BESLUIT tot aanwlJ zmg over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van het Delftsche Hoogeschool
fonds als bevoegd om bij de afdeeling der 
algemeene wetenschappen aan de Tech
nische hoogeschool te Delft een bijzonde
ren leerstoel te vestigen in de physische 
technologie. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
Mei 1936, n°. 1798 III, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 J uni 1936, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 J uli 1936, n°. 2631, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Delftsche Hoogeschoolfonds aan te wij

zen a ls bevoegd om bij de afdeeli ng der a lge
meene wetenschappen aan de Technische 
Hoogeschool te Debft een bij zonderen leerstoel 
te vestigen, opdat door den h iervoor te be
noemen hoogleeraar onderwijs wordt gegeven 
in de physische technologie. 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 8sten J uli 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker de Bruine. 
(Uitgeg. 24 Juli 1936.) 

s. 1367. 

9 Juli 1936. BESLUIT tot hern ieuwde aan
wijzing overeenkomstig a1·tikel 157 de r 
hooger-onderwijswet van het R. K. gym
nasium te Maastricht van de Vereeniging 
,,Katholiek Onderwijs" aldaar. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
Mei 1936, n°. 10692 III, afdeel ing Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 23 October 1930 
(Staatsblad n°. 410); 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
J uni 1936, n°. 45); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 3 Jul i 1936, n°. 13224, 
afdeeling Voorbereidend H ooger en Middel
baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1936 het R. K . 

gymnasium te Maastricht van de Vereeniging 
,,Katholiek Onderwijs" gevestigd a ldaar, op
n ieuw voor een tij dvak van zes jaren aan te 
wijzen a ls bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelij ke voorschriften aan 
haar leer! ingen, die het onderwijs tot aan het 
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einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën af 
te geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gel ijkgesteld. 

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

Het Loo, den 9den Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. SI o t e m aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 24 J uli 1936. ) 

s. 1389. 

15 Juli 1936. BESLUIT, betreffende het ge
sticht voor krankzinnigen "Vogelenzang" 
te B ennebroek. 

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

Binnenlandsche Z aken van 10 Juli 1936, n°. 
7183, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
Artikel 4 van Ons besluit van 26 J anuari 

1927 (Staatsblad n°. 17 Al, zooals dat is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 21 April 
1934 (Staatsblad n°. 221), wordt vervangen 
door het volgende voorschr ift: 

"In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 397 krankzinn igen, 176 . man
nen en 221 vrouwen verpleegd worden." 

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

Het Loo, den 15den Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minist er van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 28 Juli 1936.) 

s. 1403. 

17 J uli 1936. WET, houdende goedkeuring 
van den onderh andschen verkoop aan de 
gemeente Haa,·lem van Staatsgrond te 
Haarl em en de voormalige gemeenten 
Schoten en Spaarndam . 

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

dat de gemeent!) Haarl em in koop heeft ge
vraagd eenige perceelen Staatsgrond te Haar
lem en de voormalige gemeenten Schoten en 
Spaarndam, en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente H aar
lem van eenige perceelen Staatsgrond te 
Haa,·le,n en de voormalige gemeenten Schot en 
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en Spaarndam, geconstateerd bij de in af
schrift aan deze wet gehechte akte dd. 21 J a
nuari 1936. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 
WILHELJVIINA. 

De M inis ter van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg . 7 Augustus 1936.) 

Afschrift. 

De ondergeteekenden: 
1. Casparus Sybrand Heerma van Voss, In

specteur der Domeinen te Haarlem, handelen
de namens den Staat der N edJerlanden, hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 
Registratie en Domeinen te Amsterdam dd. 6 
September 1934 n°. 8058, gegrond op de mis
s ive van den Minister van Financ iën, dd. 5 
Septem ber 1934 n°. 137, afd . Domeinen, 

2. Cornelis Maarschalk, Burgemeester der 
ge,neente Haarl em, a ls zoodanig deze gemeen
te vertegenwoordigende en tevens handelende 
ter uitvoering van het besluit van den ge
meenteraad dd. 13 Maart 1935 n°. 32, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland dd . 1 Mei 1935 n°. 137; 

Zijn overeengekomen als volgt: 

D e Staat der Nederlanden verkoopt onder 
voorbehoud van goedkeur ing bij de Wet aan 
de gemeente Haarl em, die in koop aanneemt: 

het gedeelte Rijksweg (jaagpad) met. bijbe
hoorende gronden langs het Noorder Spaarne 
in de gemeente Haarl em en de voormalige 
gemeenten Schoten en Spaarndam, aanvan
gende bij het vrouwenhek en strekkende tot 
de brug over het kanaal naar de voormalige 
Kleine- of Haarlemmerschutsluis te Spaarn
dam, kada.stmal, bekend gemeente Haarl em, 
sectie G. n°. 3169, gemeente Schoten sectie B 
nos. 12364, 12362, 12358, 12355, 12353, sectie 
A n°. 737, sectie B nos . 9797, 7442, 1222, 
1223, 1224 en 1225 en gemeente Spaa,·1ulcu,n, 
sectie A n°. 1422, totaal groot 9. 85. 00 H.A. 

D eze verkoop en koop heeft plaats voor de 
som van zestien duizend driehonderd gulden, 
f 16,300, te betal en ten kantore van voornoem
den Inspecteur binnen 8 dagen, nadat door 
dezen aan de gemeente is kennis gegeven van 
de wettelijke goedkeuring van den verkoop en 
verder onder de vol gende 

Voorwaarden: 

Art. 1. De Staat is tot geen andere vrij
war ing dan die omtrent den eigendom ge
houden. 

Art. 2. Alle navordering wegens over- of 
ondermaat wordt uitgesloten. De grond- en 
andere l aste n zijn van 1 Januari 1936 af ten 
laste van de Gemeente. 

A,·t. 3 . Met ingang van het jaar, volgende 
op dat, waarin deze acte bij de wet wordt 
goedgekeurd , wordt de Staat ontslagen van 
de verplichting, hem opgelegd bij artikel 7 
der onderhandsche acte dd. 8 Juni 1882 ge
sloten tusschen den Staat en de gemeente 
Haarlem tot het verstrekken aan de gemeente 
Haarl em van een jaarlijksche bijdrage groot 
f 300 voor het onderhoud der in die acte be
doel de kunstwerken. 
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Art. 4- D e gemeente H aarlem doet ten be
hoeve van den Staat afstand van het recht 
van gebruik haar opgekomen bij gemelde acte 
van 8 J uni 1882 van 

Genieente Schoten: 
100 c.a. uit oud n°. sectie A. n°. 236 (tha ns 
m et m eer bekend onder n°. 738) 

270 c.a. uit oud n°. sectie B. n°. 6677 (thans 
met meer bekend onder n°. 12354) 

70 c.a. uit oud n°. sectie B. n°. 6677 (thans 
met meer bekend onder n°. 12356) 

20 c .a. uit oud n°. sectie B . n°. 6677 ( thans 
met meer bekend onder n°. 12357) 

8 o.a. uit oud n°. sectie B. n°. 9799 (thans 
met meer bekend onder n°. 1 2359) 

25 c.a. uit oud n °. sectie B . n°. 9799 (thans 
met meer bekend onder n°. 12361) 

9,10 a re uit oud n°. sectie B . n°. 416 (thans 
m et meer be ke nd onder n°. 12363) 

20 c.a. uit oud n°. sectie B. n°. 432 (thans 
met meer bekend onder n°. 12365). 

Art. 5. Uitdrukkelijk wordt vermeld, dat 
door deze overeenkomst niet vervalt de ver
pl ichting tot betaling van een jaarlijksche ver
goed ing, groot f 50 wegens het hebben van 
een basal tkademuur langs den Spaarndammer
weg door de gemeente op zich genomen bij 
onderhandsche acte dd. 5 December 1930. 

Art. 6. D e kosten dezer acte komen t en 
laste der gemeente H aarlem en zull en na op
gave aan voornoemden Inspecteur worden vol 
daan tegen uitreiking van een exemplaar de
zer acte, die door den zorg van dien Inspec
teur zal worden overgeschreven ten hypotheek
kantore te Haarlem. 

Aldu in dubbel opgemaakt en geteekend te 
H aarlem , den 21en J anuari 1900 zes en dertig. 

M a a r s c h a I k, 
Burgr. 

De I nspecteur der Domeinen 
te Haarl e,n, 

s. 1405. 

v. Vo s s. 

V oor geJïkl uidend a fschrift, 
De S cretaris-Generaal 

van het Mi isterie van Financiën, 
v a n A c h v a n W ij c k. 

17 Juli 1936. WET houdende goedkeuring 
van de onderh ndsche overdracht door 
r uiling van gron en te 's-Gravenhage met 
de gemeente 's- avenhage. 

Wij WILHELMIN , enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in oven eging genomen hebben, 

dat het bela ng van d n Staat medebrengt om 
met de gemeente 's- ravenhage een ru iling 
aan te gaan van gr nden te 's-Gravenhage; 

Zoo is h et, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E eni a rti kei. 

De onderhandsche overdracht aan de ge
meente 's-Gravenhag van gronden te 's-Gra
venhage, om·schreven in de in afschrift aan 
deze wet gehech te ak van ru iling, geteekend 
27 F ebruari 1936, w rdt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, nz. ; 
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Gegeven ten P ale ize het Loo, den 17den 
J uli 1936. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Staat , 
M inister van Defensie a. i., 

H. Co 1 ij n . 
(Uitgeg. 7 Augustus 1936.) 

D e ondergeteekenden: 
l a. Otto Verhagen, waarnemend Inspec

teur der Domeinen te 's-Gravenhage, gemach
t igd bij brief van den Directeur der R egi
stratie en Domeinen te 's-Gravenhage dd. 18 
December 1935 n°. 265/14701, gegrond op de 
missive van den 1inister van Financiën dd. 
14 December 1935 n° . 46 Domeinen. 

b. C. W . van Dooden, Luitenant-Kolonel 
der Genie, E e rst-aanwezend I ngenieur in het 
2e Genie Commandement te 's-Gravenhage, 
gemachtigd bij de missive van den Minister 
van Defensie, dd. 25 April 1934, n°. 21 Ve 
a fd ., tezamen handelende namens den Staat 
der N ederlanden, 

2. M eester S . J . R. de -M onchy, Burge
meester der gemeente 's-Gravenhage, wonende 
te 's-Gravenhage, in zijne voormelde hoedanig
heid de gemeente 's-Gravenhage vertegen
woordigende en tevens handelende ter uit
voering van het beslui t van den R aad dier 
Gemeente, genomen in zijne vergadering van 
7 October 1935, goedgekeurd door Gedepu
teerde S taten van Zuid-Holland bij hun be
sluit van 16 October 1935 , G .S . n°. 4, zijn, 
wat den Staat der N ederlanden aangaat onder 
voorbehoud van goedkeur ing bij de wet, over
eengekomen als volgt: 

D e Staat der ederlanden d raagt over in 
e igendom aan de Gem een te 's-Gravenhage, 
die in eigendomsoverdracht aan neemt: 

een gedeelte, groot ongeveer 12.35 Are, van 
het perceel grond aan den Ouden Waalsdor
perweg te 's-Gravenhage, kadastraal bekend 
a ls gemeente 's-Gravenhage sectie X n°. 500, 
bosch , groot 39.15 Are, 

waartegenover de gemeente 's-Gravenhage 
in e igendom overdraagt aan den Staat der 

ederlanden (Departement van Defensie), die 
in eigendomsoverdracht aanneemt: 

een gedeelte, groot ongeveer 1 2.64 Are, van 
het perceel grond aan den Ouden Waalsdor
perweg te 's-Gravenhage, kadastraal bekend 
als gemeente 's-Gravenhage sectie X n°. 2623, 
bouwterrein, groot 12.92 A. , welke beide per
ceelsgedeel ten onderscheiden] ijk in zwarte 
kruis arceering en in enkele zwarte arceering 
nader zij n aangeduid op de aan deze a kte ge
hech te, door partijen gewaarmerkte teekening, 

tegen betaling door de Gemeente 's-Graven
hage aan den Staat eener toegift van vier 
i!Juizend drie honderd twee gulden (f 4,302), 

en onder de volgende voorwaarden en bepa
lingen: 

Art. 1. De toegift moet worden betaald ten 
kantore van den Inspecteur voornoemd of op 
diens postrekening 11° . 264024 worden gestort 
of overgeschreven, binnen eene maand, nadat 
door den voornoemden I nspecteur van het ver
leenen der goedke uring bij de wet aan de 
Gemeente zal zijn kennisgegeven . 
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Art. 2. Alle navordering wegens over- of 
ondermaat is uitgesloten. 

Art. 3. 1 . De eigendomsoverdrachten ge
schieden in vollen en vrijen eigendom, vrij 
van hypothecaire inschrijvingen en huren. 

2. De perceelen worden dadelijk na de on
derteeken ing der akte aanvaard in den toe
stand, waarin zij zich bevinden met alle daar
aan verbonden I usten en lasten, heerschende 
en lijdende erfdienstbaarheden. 

3. De grond- en andere lasten op de ge
ruilde perceelen drukkende, komen ten laste 
van de nieuwe e igenaren van 1 J anuari 1935 
af. 

Art. 4. De kosten dezer akte zijn ten laste 
van de gemeente 's -Gravenhage, daaronder 
begrepen die der overschrijving ten hypotheek
kantore, wel ke zal geschieden door de zorg 
van voornoemden Inspecteur. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te 
's-Gravenhage, den 27sten Februari 1936. 

s. 1406. 

D e fd. Inspecteur, V e r ha ge 11. 

D e Burge1neester der 
Ge,neent'e 's-G,·avenha,ge, 

de M on c h y. 
De Eerstaanwezend Ingenieur, 

C. W. v a 11 D o o d e n. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
van Asch van Wijck. 

18 Jul i 1936. WET, houdende goedkeuring 
van de overeenkomst, houdende afstand 
om niet door de gemeente Amsterdam 
aan den Staat van het Koninklijk Paleis 
aan den Dam, te Amsterdam en uitkee
ring door den Staat aan de gemeente 
Amsterdam van een bedrag groot 10 mil
lioen gulden, voor den bouw van een 
nieuw Raadhuis. 

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

dat het wenschelijk is aan den Staat het on
betwist e igendomsrecht op het Koninklijk 
Paleis aan den Dam te Amsterdam te ver
zekeren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De overeenkomst, geconstateerd bij 

onderhand che akte dd. 18 Maart 1936, waar
van een afschrift aan deze wet is gehecht, ge
sloten tusschen den Staat en de gemeente Am
sterdam, wordt goedgekeurd. 

2. De geldigheid der overeenkomst in het 
vorig artikel bedoeld, zal nimmer kunnen 
worden aangetast op grond dat eenig wette
lijk voorschrift, dat bij het sluiten daarvan 
had behooren te zijn inachtgenomen, niet is 
nageleefd. 

3. De overeenkomst, bedoeld in artikel 1, 
zal aan geenerle i belasting zijn onderworpen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den 

J uli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
{Uitgeg. 28 Juli 1936. ) 
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AFSCHRIFT. 

De Ondergeteekenden: 
1. Mr. Pieter J acobus Oud, Minister van 

Financiën, handelende namens den Staat der 
Nederlanden, 

2. Dr. Willem de Vlugt, Burgemeester van 
de Gemeente Amsterdam, als zoodanig ge
melde Gemeente vertegenwoordigende en te
vens handelende ter uitvoering van het besluit 
van den Gemeenteraad te Amsterdam dd. 19 
December 1935, n°. 845, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holl and bij 
besluit van 24 December 1935, n°. 168 , 

hebben onder voorbehoud van goedkeuring 
bij de wet, de navolgende overeenkomst aan
gegaan: 

I. 
a. de Gemeentè doet ten behoeve van den 

Staat om niet en kosteloos afstand van den 
eigendom van het voormalige Raadhuis, thans 
Kon inklijk Paleis aan den Dam te Amster
dam, kadastraal bekend als Gemeente Am
sterdam, sectie F., n°. 2749, groot 48 aren, 
3 0 centiaren. 

b. de Staat verplicht zich aan de Gemeente 
voor den bouw van een nieuw Raadhu is uit 
te keeren een bedrag van f 10,000,000, in vijf 
jaarlijksche term ijnen van f 2,000,000. 

II. 
De betaling van de uitkeering zal geschie

den door 's Rijks schatkist ten bate van de 
rekening der Gemeente Amsterdam bij de 
Nederlandsche Bank en wel voor zoover de 
eerste termijn van f 2,000,000 betreft, binnen 
een maand na de goedkeuring bij de wet en 
voor zoover betreft elk der volgende termijnen 
van f 2,000,000 vóór of op den eersten Juli 
van elk volgend jaar, voor het eerst alzoo 
vóór of op den 1 Juli 1937 en voor het laatst 
vóór of op den 1 Juli 1940. 

III. 
De kosten dezer akte a lsmede die van de 

overschrijving in de openbare registers komen 
ten laste van den Staat. 

IV. 
Voor het geval de vereischte wettelijke goed

keuring van deze overeenkomst niet mocht 
worden verkregen, verbinden partijen zich 
daarop nimmer eenig beroep te zullen doen 
ten praejudice van de rechten die zij meenen 
op het sub I a omschreven onroerend goed te 
kunnen uitoefenen. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertee
kend te 's-Gravenhage en Amsterdam, den 
18den Maart 1936. 

(get. ) 0 ud. 
(get.) de V I u g t. 

Voor gel ij kluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
v a n A s c h v a n W ij c k. 
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s. 2315. 

13 Jul i 1936. BES UIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente
L eeuwarden dd. 19 Mei 1936, n:0

• 117 
R/104, betreffen verleening van vergun
ning tot straata nleg op het perceel ka
dastraal bekend gemeente L eeuwwrden, 
sectie D, N °. 33 , voor zooveel betreft het 
bepaalde onder I, sub 12 en 13. 

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

Binnenlandsche Zak n van 7 Juli 1936, n°. 
13872, afdeeling Bi nenl andsch Bestuur, tot 
schorsing van het be aaide onder II, sub 12 en 
13, van het besluit v n den raad dei'. gemeente 
L eeuwarden, dd. 19 ei 1936, n°. 117 R/104, 
houdende verleening van een vergunning tot 
straataanleg op het perceel, kadastraal be
kend gemeente L eeu arden, Sectie D, n°. 332; 

Overwegende, dat enoemd raadsbesluit on
der II, sub 12 en 1 , de volgende voorwaar
den bevat: 

,,12 . de aanvrage, is gehouden, bij de uit
voering van genoem e werken, uitsluitend te 
werk te stellen ar eiders uit de gemeente 
L eeuwarden, te betr kken over de a ldaar ge
vestigde arbeidsbeu s. Voor deze arbeiders 
gelden de loonen en verdere arbeidsvoorwaar
den, genoemd in de andelijke Colle'?tieve Ar
beidsovereenkomst vo r de BouwbedriJven, met 
dien verstande, dat an de groepen arbeiders, 
in die overeenkomst genoemd, worden toege
voegd de straatmake s en straatmakershulpen, 
respectievelijk met urloonen van 56 en 47 
cent; 

13. bij de uit te voeren werken, mogen 
geen ongeschoolde ar eiders worden geplaatst, 
dan na overleg met è Directie van Gemeen
tewerken"; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om, 
hangende h et onder oek naar de vraag, of 
deze voorwaarden in strijd zijn met het a lge
meen bel ang, het in werking treden daarvan 
te voorkomen; 

Gelet op de arti elen 185- 187 der ge
meentewet; 

Hebben goedge onden en verstaan: 
de voorwaarden 12 en 13, vervat in het be

paalde onder II van het bovenvermel d besluit 
van den raad der meente L eeuwarden dd. 
19 Mei 1936 tot 1 anuari 1937 te schorsen . 

Onze Minister va Binnenlandsche Zaken 
is belast met de ui voering van di t besluit, 
hetwelk in het St tsblad zal worden ge
plaatst. 

H et Loo, den 13d n Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenland:sche Zaken, 
J. A . e W i I d e . 

(Uit geg . 28 Juli 1936.) 

s. 2316. 

20 Jul i 1936. BES UIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Ve n van 28 Februari 1936, 
strekkende tot b noeming van J. G. W. 
Schout en tot sec etaris-ontvanger dier ge
meente. 

V erl eng•d tot 1 Ja uari 1937. 
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s. 2323. 

11 Jul i 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
W oudrichern van 3 April 1936 , betreffen
de medewerking tot het stichten van een 
bijzondere lagere schooi te Oudendijk al
daar. 

Geschorst tot 1 J anuari 1937. 

s. 2361. 

15 Jul i 1936. BESLUIT tot vernietiging 
wegens strijd met de wet van het besluit 
van. den raad der gemeente L ernstedanà,, 
van 31 October 1935, voor zoover daarbij 
aan S . H a1·srna en K . Huit erna, beiden te 
Foll ega, in die gemeente, met ingang van 
1 October 1935, een tegemoetkoming, a ls 
bedoeld bij artikel 13 der Lager-onderwijs
wet 1920, in de kosten van vervoer van 
hun schoolgaande kinderen naar een der 
scholen te L ernrner is verleend van f 2.50 
per kind en per maand. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
22 Mei 1936, n°. 51903, afdeeling Lager On
derwijs, en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken, van 2 Juni 1936, n°. 13775, 
afdeeling Binnenl andsch Bestuur, tot vern ie
tiging wegens strijd met de wet van het be
sluit van den r aad der gemeente L ernsterland, 
van 31 October 1935, voor zoover daarbij aan 
S. Harsma en K. Hui tema , beiden te Follega, 
in die gemeente, met ingang van 1 October 
1935, een tegemoetkoming, als bedoeld bij ar
t ikel 13 der Lager-onderwijswet 1920, in de 
kosten van vervoer van hun schoolgaande kin
deren naar een der scholen te L ernrn,er is ver
leend van f 2.50 per kind per m aend; 

Overwegende, dat de overweging, waarop 
dit raadsbesluit steunt, luidt als volgt: 

,,Overwegende, dat de billijkheid r.nede
brengt, nu de school te Follega op aandringen 
der Regeering is opgeheven, aan de ouders 
der schoolgaande kinderen een tegemoetko
ming, als bedoeld bij artikel 13 der Lager
onderwijswet , toe te kennen, te meer waar 
voor bovenbedoelde 3 adressanten (nl. behalve 
S. H arsm a en K. Huitema, beiden te Follega, 
ook J. Ekhart, te Brekkervpolder, wiens wo
ning echter op een afstand van meer dan 5 
km van een voor zijn kinderen toegankelijke 
school is gelegen) de afstand tusschen hun wo
ningen en de scholen te L ernrner - welke 
scholen de ouders prefereeren boven die te 
Oost;erzee - meer dan 5 km bedraagt" ; 

Overwegende , dat met "de school te Folle
ga" is· bedoeld de openbare lagere school a l
daar · 

dat echte,· in de eerste plaats uit een door 
de leden van het Rijksschooltoezicht ingesteld 
onderzoek is gebleken, dat de ouders Harsma 
en Hui tema hun kinderen zenden naar een 
bijzonder lagere schooi te L~~nrner, die van 
dezelfde richting is als de b1Jzondere I agere 
school te Oosterzee, zoodat, althans ten aan
zien van deze ouders, de in het raadsbesluit 
opgenomen overweging omtrent de opheffing 
van de openbare lagere school te Foll ega niet 
ter zake dienende is, te minder, omdat ten 
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tijde van die opheffing (1 Januari 1934} deze 
ouders nog geen schoolgaande kinderen had
den · 

d~t .in de tweede plaats is gebleken, dat 
voor de kinderen van Harsma de afstand van 
de woning naar de bijzondere lagere school 
te Oosterzee ongeveer 4500 m en voor de kin
deren van Huitema ongeveer f 4300 m be
draagt, welke school - gelijk hiervoren opge
merkt - van dezelfde richting is als de thans 
door die kinderen bezochte en op meer dan 
5 km van de woningen gelegen bijzondere la
gere school te L e11,m,e1·; 

Overwegende, dat de woningen dier kinde
ren dus niet meer dan 5 km verwijderd zijn 
van een voor hen toegankelijke school voor 
gewoon lager onderwijs, waar het door de 
ouders gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
zoodat het raadsbesluit, voor zoover betreft 
de verleening van een tegemoetkoming, als 
daarbij omschreven, aan de twee genoemde 
personen, in strijd is met artikel 13, eerste 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 ; 

Gezien Ons besluit van 16 November 1935 
(Staatsblad n°. 656), waarbij dit raadsbesluit, 
voor zoover het betrekking heeft op S. Hars
maen K . Hu itema, tot 1 Mei 1936 is ge
schorst; en Ons besluit van 28 April 1936 
(Staatsblad n°. 2321), waarbij deze schorsing 
is verlengd tot 1 October 1936; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet en 
op artikel 13, eerste lid, der Lager-onderwijs
wet 1920; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
26 Juni 1936, n°. 44; 

Gezien het nader 1·apport van Onze voor
noemde Ministers, van 6 Juli 1936, n°. 75151, 
afdeeling Lager Ondenvijs, en van 10 Juli 
1936, n°. 17358, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bovenvermeld besluit van den raad der 

gemeente Le,nsterlanà.., van 31 October 1935, 
voor zoover het betrekking heeft op S. H ars
ma en K. Huitema, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsb lad zal 
worden geplaatst, en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 15den Juli 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
De Minister van Binnenlandsche Za,ken, 

J . A. d e W i I de. 
(Uitg eg. 4 Augustus 1936.} 

s. 2605. 

20 Juli 1936. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den raad 
der gemeente Bussum van 11 Februari 
1936, strekkende tot vaststelling van een 
verordening, houdende tijdelijk verbod van 
exploi teeren van nieuwe winkelzaken. 

V erl engd tot 1 Januari 193'1. 
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s. 2606. 

20 Juli 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hill egersbe,·g van 29 Mei 1936, tot vast
stelling van een verordening, houdende 
tijdelijk verbod tot het exploi teeren van 
nieuwe winkelzaken. 

Geschorst tot 1 Januari 193'1. 

s. 2843. 

29 J uni 1936. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van burgemeester en wethou
del'S van Krabb endijke, betreffende bouw
vergunning. 

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

Sociale Zaken en van BinnenJandsche Zaken 
van 24 April 1936, n°. 2994 I M/P .B.R., af
deeling Volksgezondheid, en van 11 Mei 1936, 
n°. 12182, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

betreffende het besluit van burgemeester en 
wethouders van Krabb endijke van 6 Maart 
1936, waarbij aan J. de Kok a ldaar vergun
ning is verleend tot verbouwing van zij n wo
ning, kadastraal bekend sectie C 988, zulks 
met vrijstelling van voorschriften van de 
bouwverordening van die gemeente; 

Overwegende dat de verbouwing, blijkens 
het onderzoek, zou bestaan in het maken van 
een vertrek, waarvan de wanden niet brand
vrij zouden zijn - zulks in strijd met artikel 
42, derde lid van de bouwverordening - en 
waarvan de zoldering niet zou voldoen aan 
het bepaalde nopens binten van balklagen, in 
artikel 60, derde lid , onder a, dier verorde
ning; en dat het besluit van burgemeester en 
wethouders in de eerste plaats strekt tot het 
vedee11en van vrijstelling van de hierbedoelde 
eischen; 

dat burgemeester en wethouders de vrij stel
ling hebben verleend uit overweging, dat 
"naar de meening van (dat) college "tegen 
,,het verleenen van de hier gevraagde vrij
,,stellingen geen overwegende bezwaren be
,,staan"; 

dat, mede blijkens deze overweging is af
geweken van het voorbehoud, waaronder -
blijkens artikel 82, derde lid, der verordening 
- burgemeester en wethouders bevoegd zijn 
tot het verleenen van vrijstelling, welke be
voegdheid namelijk a lleen geldt " indien de 
"aard of de bestemming van het gebouw zulks 
"eischt en de belangen van vei li gheid en 
"gezondheid zulks gedoogen" ; dat toch niet 
is aangetoond, noch aannemelijk is, dat de 
aard of de bestemming van het onderwerpe
lijk perceel - dat door twee pel'Sonen wordt 
bewoond - zouden nopen tot het verleenen 
van vrijstelling; 

dat de vrijstelling derhalve onbevoegd is 
verleend en mitsd ien, wegens strijd met arti
kel 9 van de Woningwet, behoort te worden 
vernietigd; 

Overwegende voorts, dat na de vernietiging 
van dit deel van het besluit, het besluit, voor
zoover daarbij bouwvergunning is verleend, 
vernietigd behoort te worden aangezien bij 
gebreke van de vrijstelling de vergunning zou 
worden verleend in strijd met de bouwveror-
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<lening en mitsdien in strijd met artikel 6, 
tweede lid, van de Woningwet; 

Gelet op de gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, adv ies van 2 

Juni 1936, n°. 28; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 17 J uni 1936, n°. 4943 M/P.B.R., 
Afdeel ing Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van burgemeester en 

wethouders van Krabbendijke te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, ·dat in het 
Sl=tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 29sten Juni 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n ge n b e r g. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 14 Juli 1936.) 

s. 2844. 

13 Juli 1936. BESLUIT tot vernietiging va11 
het besluit van den raad van Anieland 
van 24 Juni 1935, waarbij vergunning is 
verleend voor 68 zomerhuisjes te Nes. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 12 J un i 1936, n°. 3929 M/P.B.R., afdee
ling Volkshuisvesting, en van 17 J uni 1936, 
n°. 15993, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
betreffende het beslu it van den Raad van 
Ameland van 24 Juni 1935, waarbij aan de 
eigenaren ingevolge de Woningwet vergun
n ing is verleend voor 68 wmerhuisjes te Nes 
( Anieland), zulks met vernietiging van een 
besluit van burgemeester en wethouders, waar
bij de vergunning wegens strijd met die wet 
was geweigerd; 

Overwegende, dat de vergunning is ver
leend, nadat de huisjes - geruimen tijd ge
leden - zijn opgericht en het raadsbesluit 
mitsd ien in strijd komt met artikel 6 van de 
Woningwet, volgens hetwelk het verboden is 
te bouwen zonder vergunning, die dus tevoren 
moet zijn verleend; 

Overwegende voorts, dat bij onderzoek is 
komen vast te staan , dat geen van de huisjes 
voldoet aan de voorschriften, waaraan verzoe
ken om vergunning voor het bouwen van zo
merhuisjes op Ameland, ingevolge genoemd 
wetsartikel moeten worden getoetst en de ver
gunning ook o p dezen grond moest zijn ge
we igerd; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

30 J un i 1936, n°. 17; 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van B innenland
scbe Zaken van 7 J uli 1936, n°. 5814 
M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting, en van 
8 J ul i 1936, n° . 17288, afdeeling B inenlandsch 
Bestuur ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Ame

land te vernietigen wegens strij d met de wet. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
St=tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 13den Juli 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. SI i n ge n be r g. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
( Uitgeg. 24 J uli 1936.) 

s. 3403. 

17 Juli 1936. WET tot vaststelling van het 
slot van de R ijksrekening en van het slot 
der reken ingen van de afzonderlij ke fond
sen en bedrijven betreffende het d ienst
jaar 1933. 

s. 3404. 

17 Juli 1936. WET tot wijziging der wet van 
28 December 1934 (St=tsblad N° . 692), 
tot aanwijzing van de m iddelen tot dek
king van de u itgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3505. 

18 Juli 1936. WET tot w1Jz1gmg en verhoo
ging van het ach tste hoofdstuk der R ijks
begrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3701. 

18 Juli 1936. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Landbouw-Crisisfonds voor het 
d ienstjaar 1936. 

Titel A . Gewone d ienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3946. 

f 169,594,200 
24,750,000 

f 194, 344,200 

17 Juli 1936. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-l ndië tot regeli ng 
van de bestemming der voordeelige en de 
dekking der nadeel ige sloten van de re
keningen van uitgaven en ontvangsten van 
N ederlanilsch- l ndië over het tijdvak 1922 
tot en met 19 31. 
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s. 181. 

7 Juli 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum van inwerkingtreding van het 
derde lid van artikel 1 van paragraaf 7 
der wet van 22 Februari 1936 (Staats
blad n°. 100) tot verlaging van de openbare 
uitgaven voor het onderwijs. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwij , Kunsten en Weten chappen van 1 
Juli 1936, n°. 7410, afdeeling Lager Onderwijs; 

Gezien het "Eenig artikel" van paragraaf 
16 der wet va n 22 Februari 1936 (Staatsblad 
n°. 100) tot verlaging van de openbare uitgaven 
voor het onderwij ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen, dat het derde lid van artikel 1 

van paragraaf 7 der wet van 22 F ebruari 1936 
(Staatsblad n°. 100) tot verlaging van de open
bare uitgaven voor het onderwij s, waarbij in 
artikel 2 der Lager-onderwijswet 1920 een 
nieuw lid 4bis is ingevoegd, in werking zal t re
den met ingang van 1 September 1936. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit , dat in het Staat blad zal worden 
geplaatst . 

H et Loo, den 7den Juli 1936. 

s. 203. 

WILHE LMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R. LOTEMAKER DE BRUÏNE . 
( Uitgeg. 21 Juli 1936. ) 

18 J uli 1936. WET tot wijziging en aanvulling 
van de bepalingen betreffende de zeden in 
het Wetboek van Strafrecht ter betere 
bescherming van minderj a rigen . 

Bijl. Hand . 2° Kamer 1934/1935, n°. 470, 
1- 3 ; 1935- 1936, n°. 85 , 1- 6. 

Hand . id. 1935/1936, blz. 1802- 1811. 
Bijl. Hand. 1° Kamer 1935/1936, n°. 85, 

blz. 1- 5. 
Hand. id. 1935/1936, blz. 73 . 
WrJ WILHE LMINA, ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschclijk is ter betere bescherming 
van minderjarigen eenige wijzigingen en aan
vullingen aan t e brengen inde bepalingen betref
fen de de zeden in het Wetboek va n Strafrecht; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
H et Wetboek van Strafrecht wordt gewijzigd 

en aangevuld als volgt : 

A. 
Art. 1. In het tweede lid van ar t ikel 245 

wordt in plaats van "art ikel 248", gelezen : 
,,de artikelen 248 en 249" . 

2. H et eerste lid van ar t ikel 24Ster wordt 
gelezen : 

"H ij die door giften of beloften van geld of 
goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen 
voortvloeiend overwicht of misleiding een min
derjarige van onbesproken gedrag, wiens min
derj arigheid hij kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, opzettelijk beweegt ontucht ige han
delingen met hem te plegen of zoodanige hande
lingen van hem te dulden, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren." 

L. & S. 1936. 
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3. Artikel 249 wordt gelezen: 
"A rt. 249. Hij die ontucht pleegt met zijn 

minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn 
pupil, een aa n zijne zorg, opleiding of waak
zaamheid toevertrouwden minderja rige of zijn 
minderjarigen bediende of onderge chikte, 
wordt gestraft met gevangenisstraf va n t en 
hoogs te zes jaren. 

Met dezelfde straf wordt gestraft: 
1°. de ambtenaar die ontucht pleegt met een 

per oon aan zij n gezag onderworpen of aan zij ne 
waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen; 

2°. de bestuurder. geneeskund ige, onderwij
zer, beambte, opzichter of bediende in eene 
gevangenis, rijkswerkinrichting, tuchtschool, 
opvoedingsge ti cht, weeshuis, ziekenhuis, krank
zinnigengesticht of instelling van weldadigheid, 
die ontucht pleegt met een persoon daa rin op
genomen .'' 

4. H et eerste lid van art. 250 wordt gelezen : 
,,Wordt gestraft : 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier 

ja ren, hij die het ple~en va n ontucht door zijn 
minderjarig kind , stiefkind of pleegkind, zijn 
pupil, een aan zijne zorg, opleiding of waakzaam
heid toevertrouwden minderj arige of zijn min
derj arigen bediende of ondergeschikte met een 
derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert; 

2°. met gevangeni traf van ten hoog te drie 
jaren, hij die, bui ten de gevallen genoemd onder 
1°., het plegen van ontucht door een minder
jarige wiens minderjarigheid hij kent of rede
lijkerwijs moet vermoeden, met een derde 
opzettelijk t eweegbrengt of bevordert ." 

B. 
5. Artikel 240bis wordt gelezen : 
"Art. 240bis. Met gevangenisstraf van t en 

hoogste zes maanden of geldboete van ten hoog 
ste zeshonderd gnlden wordt gestraft hij die 
aan een minderj a rige van wien hij weet of rede
lijkerwijs moet vermoeden dat deze don leeftijd 
va n achttien jaar nog niet heeft bereikt, hetzij 
eenige geschrift, eenige afbeelding of eenig voor
werp, aanstootelijk voor de eerbaarheid , hetzij 
eenig middel tot voorkoming of eenig middel 
tot verstoring . van zwangerschap, aanbiedt, 
blijvend of tijdelijk afstaat, in handen geeft 
of vertoont, ind ien de inhoud van het ge chrift 
of indien de afbeelding, het voorwerp of het 
mi ddel hem bekend zij n . 

Met dezelfde straf word t gestraft hjj 'd ie in 
tegenwoordigheid van een minderjarige als 
bedoeld in het voorgaande lid , den inhoud van 
een geschrift aanstootelijk voor de eerbaarheid, 
ind ien deze hem bekend is, t en gehoore brengt . 

]\fo t gevangenis t raf of hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hij 
die aan een minderjarige als bedoeld in het 
eer te lid hetzij een ig ge chrift , eenigc afbeel
ding of eenig voorwerp, aanstootelijk voor de 
eerbaarheid, hetzij eenig middel tot voorkoming 
of eenig middel tot verstoring v!in zwangerschap, 
aanbiedt , blijvend of t ijdelijk afstaat, in handen 
geeft of vertoont , dan wel den inhoud van een 
geschrift, aanstootelijk voor de eerbaarheid, in 
tegenwoordigheid van een minderja rige als 
bedoeld in het eerste lid, t en gehoore brengt, 
indien hij ernstige reden heeft om to vermoeden, 
dat het geschrift, de afbeelding of het voorwerp 
aanstootelijk voor de eerbaarheid is, of dat 

26 
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het middel een middel tot voorkoming of tot 
verstoring van zwangerschap is." 

6. Artikel 45lbis wordt gelezen: 
"Art. 45 Ibis. Met hechtenis van ten hoogste 

twee maanden of geldboete van ten hoogste 
twee honderd gulden wordt gestraft: 

1°. hij die op of aan plaatsen , voor openbaar 
verkeer bestemd, eenig geschrift, waarvan de 
leesbaar gestelde titel, omslag of inhoud ge
schikt is om de zinnelijkheid van de jeugd te 
prikkelen, of eenige afbeelding of eenig voorwerp, 
geschikt om de zinnelijkheid van de jeugd te 
prikkelen, openlijk ten toon stelt , aanbiedt of 
aanslaat; 

20 . hij die op of aan plaatsen, voor openbaar 
verkeer bestemd, den inhoud van eenig ge
schrift, geschikt om de zinnelijkheid van de 
jeugd te prikkelen , openlijk ten gehoore brengt. 

Met dezelfde traf wordt gestraft : 
1 o. hij die eenig ge chrift, eenige afbeelding 

of eenig voorwerp, geschikt om de zinnelijkhei\l 
van de jéugd te prikkelen, aan een minderjarige 
beneden de achttien jaren aanbiedt, blijvend 
of tijdelijk afstaat, in handen geeft of vertoont; 

20. hij die den inhoud van een zoodam g ge
schrift in t egenwoordigheid van een minder
jarige beneden de achttien jaren ten gehoore 
brengt." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 18den Juli 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, VAN ScHAIK. 

(Uitgeg. 24 Juli 1936.) 

s. 204. 

1 A ugmtus 1936. WET tot herzien ing der 
voorschriften nopens de toelating om kos
teloos te prncedeeren. 

B ijl. H and. 2e K amer 1932/1933 , n°. 146, 
1- 4; 1935/1936, n°. 46, 1-5. 

Hand. id. 1935/1936, blz. 1890-1831 . 
Bijl . Hand. 1e Kamer 1935/1936, n°. 46, 

blz. 1-3. 
H and. id. 1935/1936, blz. 805-810. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de voorschriften no
pens de toelating om kosteloos te procedeeren 
te herzien en daarbij tevens bepal ingen vast 
te steil en omtrent het procedeeren tegen ver
minderd tarief; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De tiende afdeeling van den zesden 

titel van het derde boek van het Wetboek van 
Burgerlijke R echtsvordering wordt gelezen: 

" Van de toelating om kosteloos of tegen 
ve,·minderd tarief te proudeeren. 

Art. 855. Aan hem die, eischende of ver
werende in regten will ende optreden, van zijn 
onvermogen dan wel minvermogen om de pro
ceskosten te dragen doet blijken, kan door den 
regter, bij wien het regtsgeding of geschil 
moet worden aangevangen of hangende is, 
vergunning worden verleend om kosteloos dan 
wel tegen verminderd tarief te procedeeren. 

Vreemdelingen zijn hiervan uitgesloten, ten
zij bij uitdrukkelijke overeenkomst anders 
mogt zijn bedongen. 
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Art. 856. De vergunning wordt verzocht 
bij request. I ndien het request aan den hoogen 
raad is gerigt, wordt het onderteekend door 
eenen bij di en raad ingeschreven advocaat; 
indien het ger igt is aan een geregtshof of 
eene arrondissements-regtbank, wordt het on
derteekend door eenen procureur. 

Het request gaat vergezeld van een afschrift 
en bevat de voordragt der daadzaken en sum
miere opgave van de gronden der vorder ing 
of verdediging des verzoekers. H et vermeldt 
voorts den naam van de wederpartij, alsmede 
hare woonplaats in Nederl and of - bij !l'e
breke hiervan - de plaats van haar werkelijk 
verbl ij f a ldaar, dan wel - bij gebreke ook 
daarvan - hare woonplaats bui ten Neder
land; indien zij bekende woonplaats, noch 
bekend werkelij k verblijf heeft, wordt dit in 
het request vermeld. 

Art. 857. Bij het request wordt overgelegd 
eene. door het hoofd van het gemeentebestuur 
van de woonplaats des verzoekers a f te geven, 
verklaring, bevattende zoo volledig mogelijke 
gegevens omtrent het ambt, beroep of bedrij f 
en het gezin van den verzoeker en omtrent den 
stand van de inkomsten en het vermogen van 
dezen en zijn gez in. 

Voor zoover, wegens ontbreken van woon
plaats in Nederland, overlegging van de ver
kl aring niet mogelijk is, worden zooveel doen
lij k overeenkomstige bescheiden overgelegd. 

Regtspersonen leggen de noodige bescheiden 
over tot staving van haar on- of minvermogen. 

Wij behouden Ons voor ten aanzien van de 
a fgifte van verklaringen, als in het eerste lid 
bedoeld, nadere regelen te stell en. 

Art. 858. Bij de regtbank wordt het request 
behandeld door de enkelvoudige kamer voor 
de beregting van burgerl ijke zaken. 

Art. 859. De regter beslist eerst op het 
request nadat partij en zijn gehoord, al thans 
behoorlijk opgeroepen tegen eenen door hem 
te bepalen dag. 

De oproeping geschiedt door den griffier, op 
de wijze bij algemeenen maatregel van bestuur 
te bepalen, uiterlijk vij f dagen voor de compa
r itie. De oproeping van de wederpartij des 
verzoekers gaat vergezeld van het afschrift 
van het request. 

De oproeping kan achterwege bl ijven, in
dien de wederpartij sch riftelijk heeft ver
klaard, geen bezwaar tegen de toelating te 
hebben, alsmede, indien zij bekende woon
plaats, noch bekend werkelijk verblijf heeft. 

Bij den hoogen raad en het hof gesch iedt 
het hooren van partij en door eene n comn1is
saris, door het kollegie ui t zijn midden aan
gewezèn. De commissar is brengt rapport u it 
aan het kollegie. 

Art. 860. I ndien genoegzaam van het on
of minvermogen des verzoekers blijkt, staat de 
regter het verzoek toe, tenzij hij reeds bij voor
raad mogt bevinden, dat de vorder ing of ver
dediging klaarbl ijkelijk van eiken grond is 
ontbloot of het belang van den verzoeker het 
procedeeren niet regtvaardigt. 

De regter houdt bij de beslissing rekening 
met den waarschijnlijken omvang der proces
kosten in verband met den stand van de in
komsten en het vermogen. 

Alvorens over het on- of minvermogen te 
beslissen, zal de regter in de bij algemeenen 
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maatregel van bestuur t.e omschrijven gevallen 
en kan hij in de overige gevallen, met in
achtneming van de daarbij te stellen voor
schr iften, gegevens vragen aan de administra
tie der belastingen. Hetzelfde geldt voor den 
in het laatste lid van het vorige artikel be
doelden commissaris, a lvorens deze zijn rap
port uitbrengt. 

De regt.er kan, een verzoek om kosteloos te 
procedeeren afwijzende, bij dezelfde beschik
ki ng, indien daartoe t.ermen zijn, vergunning 
verleenen om te procedeeren t.egen verm in
derd tarief. 

Art. 861. Ter zake van de verkrijging der 
beschikking op het verzoek om kosteloos of 
t.egen vermmderd tarief te procedeeren kun
nen geene kosten worden berekend noch ver
haald . 

Onder kosten in dit artikel en in volgende 
artikelen zijn begrepen de salarissen van ad
vocaten, procureurs en deurwaarders. 

Art. 862. De eischer in hooger beroep of in 
cassatie, die in de vorige instantie kosteloos 
of t.egen verminderd tarief heeft geprocedeerd, 
kan n iet wederom kosteloos of tegen verm in
derd tarief procedeeren, al vorens door den 
hongeren regter daartoe opnieuw te zijn toege
laten, op dezelfde wijze a ls voor den eersten 
aanleg is voorgeschreven. 

De verweerder in hooger beroep of in cas
satie, d ie in de vorige instantie kost.eloo of 
t.egen verminderd tarief heeft geprocedeerd, 
behoeft geene nadere toelating om wederom 
kosteloos of tegen verminderd tar ief te pro
cederen. 

Art. 863. Het gevolg van de toelating om 
kosteloos of t.egen verm inderd tarief t.e proce
deren is, dat de griffieregten, aan de zijde 
van den verkrijger der toelating gevallen, in 
het eerst.e geval geheel en in het tweede geva l 
voor de helft, in debet worden gesteld, dat 
door dezen geene, onderscheidenlij k slechts 
h alve, salarissen van advocat.en, procureurs 
of deurwaarders verschuldigd zijn en dat hij 
de grosse van de regterlijke uitspraak kost.e
loos, onderscheidenlij k tegen halve kosten, kan 
ten uitvoer leggen. 

All e exploiten worden gedaan door eenen 
deurwaarder, woonachtig in het kanton, bin
nen hetwelk het exploit moet geschieden, of 
indien er geen is, door eenen deurwaarder 
u it een nabij gelegen kanton. 

Elke overeenkomst, in strij d met het be
paalde bij het eerste lid, is nietig. 

Art. 864. De vergunning om kosteloo of 
tegen vermi nderd tarief te procederen kan, 
zoolang de instantie, waarvoor zij is verleend, 
niet is geëindigd en, bij toepassing van artikel 
862, tweede lid, gedurende de volgende in
stantie, op verzoek van den verkrijger der ver
gunning of van de wederpartij , dan wel ambts
halve, worden ingetrokken door den regter, 
d ie dezelve heeft verleend: 

1°. indien blijkt, dat zij is verleend op on
juiste of onvolledige gegevens, en zij bij be
kendheid met de juiste of volledige gegevens 
niet zou zij n verleend; 

2°. indien in het request om toelating eene 
onjuiste mededeeling omtrent naam of woon
of verbl ijfplaats der wederpartij is gedaan, 
tenzij deze schriftelij k heeft verklaard geen 
bezwaar tegen de toelating te hebben dan wel 
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op de oproeping van den griffier is versche
nen; 

3°. ind ien in den stand van de inkomsten 
of het vermogen wijz iging is gekomen ten 
gunste van den verkrijger der toelating. 

De regter gaat tot de intrekking eerst over 
na verhoor, althans behoorl ij ke oproeping, 
van partijen. De oproeping geschiedt door den 
griff ier, op de wijze bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen. Artikel 860, derde Jid, 
vindt overeenkomstige toepassing. 

De intrekking heeft ten gevolge, dat over 
de geheele instantie de gr iffieregten, ook de 
1·eeds in debet gestelde, ten volle moeten wor
den voldaan en de salarissen van advocaten, 
procureurs en deurwaarders, ook d ie voor 
reeds bewezen d iensten, ten volle zij n ver
schuldigd. 

Art. 865. Indien er termen zijn om de 
wederpartij van hem, die toelating om koste
loos of tegen verminderd tar ief te procederen 
heeft verkregen, in de kosten te verwijzen, zal 
de regter ambtshalve haar veroordeelen om 
aan den gr iffier te voldoen de ingevolge ar
tikel 863 in debet gestelde griffieregten en 
aan den advocaat, procureur en deurwaarder 
hunne, onder deze kosten begrepen, salarissen, 
voorzoover de verkrijger der toelating inge
volge voormeld artikel van de voldoening 
daarvan is vrij gesteld, en verschotten. De ver
oordeel ing vermeldt het aan ieder toekomende 
bedrag afzonderlijk. 

De wederpartij wordt tot de nakoming van 
deze veroordeel ing genoodzaakt krachtens be
velschr ift van tenuitvoerlegging, af te geven 
door den president van het 1·egterlijk kollegie, 
dat, of door den kantonregter, die de veroor
deel ing heeft uitgesproken. De afgifte ge
schiedt niet voor dat de veroordeeling in 
kracht van gewijsde is gegaan. Tegen het 
bevelschrift staat geene hoogere voorziening 
open. 

Art. 866. Indien de verkrij ger der t.oela
t ing om kosteloos of t.egen verminderd tarief 
te procederen in de kosten verwezen wordt, 
staat het de wederpartij vrij om de aan hare 
zijde gevall en kosten, zoo mogelij k, op hem te 
verhalen. In het geval dat ook deze weder
partij kosteloos of tegen verminderd tarief 
heeft geprocedeerd, hebben zij , te wier be
hoeve het vorige artikel wordt toegepast, het
zelfde regt van verhaal. 

Art. 867. In geval van onverwijl den spoed 
kan de pres ident van het koll egie of, betreft 
het een regtsged ing voor den kantonregter, 
de kantonregter voorloopig vergunning ver
leenen om, in afwachting van de beschikking 
op een request, als bedoeld in artikel 856, 
ko teloos of t.egen verminderd tarief te proce
deren. 

De vergunning wordt verzocht bij request. 
Indien het request aan den hoogen raad is 
ger igt, wordt het onderteekend door eenen bij 
dien raad ingeschreven advocaat; indien het 
is gerigt aan een geregtshof of aan eene regt
bank, wordt het onderteekend door eenen 
procureur. Omtrent de noodzakelij kheid stuk
ken over te leggen tot staving van het on- of 
minvermogen beslist de president, onderschei
denlij k de kantonregter. Ter zake van de ver
krijg ing der beschikking op het request kun
nen geene kosten worden berekend. Artikel 
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860, laatste lid, vindt overeenkomstige toe
passing. 

De beschikking, waarbij de vergunni ng voor
loopig wordt verleend, bepaalt tevens den ter
mijn, binnen welken het bij artikel 85 6 be
doelde request moet zijn ingediend. Bij ge
breke van deze indiening wordt de voorloo
pige vergunning geacht niet te zijn verleend. 

De beschikking op het bij artikel 85 6 be
doelde request treedt met terugwerkende 
kracht in de plaats van de voorloopige ver
gunning. 

Wordt de voorloopige vergunning voor een 
kort geding verzocht, dan kan de president bij 
de verleening daarvan tevens bepalen, dat een 
request , als bedoeld in artikel 856, niet zal 
worden ingediend, doch dat, ter gelegenheid 
van de ui tspraak omtrent de vordering in 
kort geding, definitief zal worden beschikt 
omtrent de toelating. De regter bepaalt, voor 
zooveel noodig, welke stukken tot staving van 
het on- of m invermogen moeten worden over
gelegd. Artikel 860 en het vorige lid vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 868. Indien een on- of minvermogen
de, buiten eigenlijk regtsgeding, eenige ge
regtelijke magtiging, goedkeuring of andere 
regterlijke beschikking op eenvoudig request 
of andere aanvrage behoeft, legt hij bij zijn 
daartoe strekkend verzoek de in artikel 85 7 
bedoelde stukken over. 

De rngter bepaalt alsdan, dat ter zake van 
de verkrijging der beschikking en hare tenuit
voerlegging geene kosten dan wel slechts 
h a lve kosten worden berekend, indien genoeg
zaam van het on- of minvermogen om de kos
ten te dragen, blijkt. Artikel 860, derde en 
vierde I id, vindt overeenkomstige toepassing. 

Bij het verleenen van verlof tot beslagleg
ging aan on- of m invermogenden kan de 
president tevens eene voorloopige vergunning 
verleenen om kosteloos of tegen halve kosten 
den eisch tot van-wa.a rde verklaring van het 
bes! ag in te stellen en een afschrift van de 
dagvaarding tot van-waarde verklaring aan 
den derde gearresteerde te beteekenen. Art i
kel 867, derde en vierde lid, vindt overeen
komstige toepassing. 

Art. 869. De on- of minvermogende, die 
vergunning wil verkrij gen om eene regter
lij ke beschikking of eene grosse zonder kosten 
of tegen halve kosten ten uitvoer te leggen, 
r igt een daartoe strekkend request aan den 
president der regtbank zijner woonplaats of, 
bij gebreke van woonplaats in Nederland, der 
regtbank waar de tenuitvoerlegging zal ge
schieden, onder overlegging van de in artikel 
857 bedoelde stukken. De vergunning wordt 
verleend, indien genoegzaam van het on- of 
minvermogen om de kosten te dragen blijkt. 
Artikel 860, derde en vierde lid, vindt over
eenkomstige toepassing. Ter zake van de ver
krijging der beschikking op het request kun
nen geene kosten worden berekend. 

Art. 870 . Indien toelating verzocht wordt 
om kosteloos of tegen verminderd tarief te 
procederen : 

1 °. in een geding, uitsluitend strekkende 
tot bepaling van eene uitkeering tot onder
houd, krachtens het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek verschuldigd, daaronder be
grepen het verschuldigde voor onderhoud en 
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opvoeding van eenen m inderjarige en de in 
artikel 344/ van genoemd wetboek bedoelde 
vergoeding, dan wel tot tenuitvoerlegging, 
wijziging of intrekking van een vonnis, eene 
beschikking of eene regeling tusschen partijen 
omtrent zoodanige uitkeering. 

2°. in een geding betrekkelijk tot eene ar
beidsovereenkomst, blijft het bepaalde in de 
artikelen 856, tweede lid, 859 en 860, eerste 
lid, buiten toepass ing. De regter bepaalt zich 
tot een onderzoek of genoegzaam van het on
of minvermogen van den verzoeker blijkt. 

Betreft het een geding betrekkel ijk tot eene 
a rbeidsovereenkomst, dan kan het verzoek 
ook worden gedaan bij het inleidend verzoek
schrift, bedoeld in a r t ikel 125b, en kan daar
over beslist worden tegelijk met de bepaling 
van den dag en het uur, waarop de zaak ter 
teregtz itting zal dienen. 

Deze bepalingen gelden niet ten aanzien 
van dengene, die zijne reeds vroeger afgewe
zen vordering andermaal aanhangig maakt. 

Art. 871. De beschikkingen des regters aan
gaande de toel ating om kosteloos of tegen ver
minderd tarief te procederen of ten ui tvoer 
te leggen en aangaande de intrekking der toe
lating zijn n iet onderworpen aan hooger be
roep en cassatie. 

Art. 872. In de residentie van den hoogen 
raad, van elk geregtshof en van elke arron
dissements-regtbank bestaat een bureau van 
consultatie. 

H et bureau van consultatie onderzoekt sum
mier de zaken van de on- en minvermogen
den, die zich aanmelden, en voegt , indien het 
eene zaak niet terstond ongegrond acht, eenen 
advocaat of procureur toe, tenzij het belang 
van den aanvrager den te verr igten arbeid niet 
regtvaardigt. 

Voor zoover hierin niet reeds in de voor
gaande artikelen is voorzien, geldt, dat de 
toegevoegde a dvocaat of procureur zijnen 
raad en bijstand aan onvermogenden koste
loos en aan minvermogenden tegen tot de 
helft verminderd tar ief verleent. 

Art. 873. Indien het bureau van consultatie 
de verlangde toevoeging we igert, kan de aan
vrager binnen eene maand de tusschenkomst 
inroepen van den president der regtbank, 
binnen welker ressort h et bureau is gevestigd. 
Tegen diens besliss ing staat geenerlei voor
ziening open. 

Art. 874. H et bureau van consultatie en de 
president der regtbank kunnen, alvorens te 
besl issen, overlegging verl angen van stukken, 
als bedoeld in artikel 857 . Zij kunnen mede, 
met inachtneming van de bij algemeenen maat
regel van bestuur te stellen voorschriften, 
gegevens vragen aan de administratie der be
lastingen. 

Art. 875. Bevoegdheid, samenstelling en 
taak der bureaux van consultatie worden, met 
inachtneming van de bepalingen . van deze af
deel ing, nader geregeld bij algemeenen maat
regel van bestuur." 

Art. II. In het Burgerlijk Wetboek wordt 
de volgende wijziging aangebracht: 

In artikel 1637ij wordt na "opgemaakt," 
ingevoegd: 

,,alsmede de stukken, benoodigd tot het ver
krijgen van eenige rechterlijke beschikking 
betrekkelijk tot de arbeidsovereenkomst buiten 
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eigenlijk rechtsgeding,". 
Art. III. In de wet op het Notarisambt 

wordt de volgende wijziging aangebracht: 
Artike l 6, tweede lid, wordt gelezen: 
" Zij zijn voorts verpligt om, op I ast van 

den voorzitter der regtbank van het arron
d issement in hetwelk zij hunne bediening uit
oefenen, hunne d ienst aan onvermogenden of 
m invermogenden kosteloos, onderscheidenlijk 
tegen tot de helft verminderd tarief te ver
leenen . Zoodanige last wordt gegeven ten be
hoeve van personen d ie, onder overlegging 
van de in artikel 857 van het Wetboek van 
Burgerlijke R egtsvorder ing bedoelde stukken, 
genoegzaam van hun on- of minvermogen om 
het honorariwn te voldoen doen blijken. Ar
t ikel 860, derde en vierde l id, van genoemd 
wetboek v indt overeenkomstige toepassing." 

Art. IV. In het Tarief van justitie-kosten 
en salarissen in burgerl ij ke zaken worden de 
volgende wij zig ingen aangebracht: 

1. In het tweede lid van artikel 19 wordt 
na "vol doening" ingevoegd : ,,der rechten, 
met uitzondering van de in depet gestelde, 
welke verschuldigd worden doordien eene ver
gunn ing om kosteloos of tegen verminderd 
tarief te procedeeren wordt ingetrokken dan 
wel uit eenige andere oorzaak verval t,". 

2. Aan artikel 21 wordt toegevoegd een 
tweede lid: 

"Echter heeft, indien bij een verzoek, als 
bedoeld in artikel 868, eerste lid van het Wet
boek van Burgerlij ke Rechtsvorder ing de daar 
vermelde stuken zijn overgelegd, de voldoe
ning der gr iffierechten, voor zooveel verschul
d igd, plaats wodra de rechterlij ke beschik
king is gegeven." 

3. In het eerste l id van artikel 23 wordt 
na "kosteloos" ingevoegd: ,,of tegen verm in
derd tar ief" en vóór " in debet" ingevoegd: 
,,geheel, onderscheidenlij k voor de helft". 

Het tweede lid van di t arti kel wordt ge
lezen: 

,,Bij intrekking of afwijz ing van het ver
zoek zij n de in debet gestelde rechten terstond 
opvorderbaar, behoudens toepassing van ar
t ikel 860, laatste l id, van het Wetboek van 
B urgerlijke Rechtsvordering." 

4 . Na art ikel 24 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel : 

"Art. 24a. De griffier zijn verplicht op 
last van den voorzitter van het rechterl ijk col
lege of van den kantonrechter aan onvermo
genden of m inve rmogen den, voor het geheel , 
onderscheiden lij k voor de helft, vrijstelling 
van griffi erechten te verleenen in de geval len, 
waar in niet is voorzien in de t iende afdecling 
van den zesden t itel van het derde boek van 
het Wetboek van Burgerl ijke R echtsvordering. 
Zoodan ige last wordt gegeven ten behoeve van 
personen die, onder overlegging van de in 
artikel 857 van genoemd wetboek bedoelde 
stukken, genoegzaam van hun on- of min
vermogen om de griffierechten te voldoen 
doen blij ken. Artikel 860, derde en vierde lid, 
van dat wetboek vindt overeenkomstige toe
pass ing." 

5. In ar tikel 27 wordt na "stand" inge
voegd: ,, , voor de verkrijging van eenige 
rechterlijke beschikking betrekkelijk tot eene 
arbeidsovereenkomst buiten eigenl ij k rechts
ged ing". 
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6. Aan artikel 59 wordt toegevoegd een 
vij fde lid: 

"De in dit artikel bedoelde kosten worden 
niet berekend, wanneer de zaak strekt ter ver
krijging van eenige rechterlijke beschikking 
betrekkel ijk tot eene arbeidsovereenkomst bui
ten e igenlijk rechtsgeding." 

Art. V . In de Armenwet worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

1 . Na artikel 73 wordt ingevoegd: 
,,Art. 73a. Het verhalend lichaam wordt, 

wat betreft zegel-, registratie- en griff ierech
ten en de vergoeding voor den deurwaarder, 
met u itzondering van d ie voor het uitbrengen 
van exploiten, geacht vergunning te hebben 
verkregen om kosteloos te procedeeren." 

2. Artikel 84 vervalt. 
Art. VI. In de Zegel wet 191 7 worden de 

vo lgende wijzigingen aangebracht: 
1. In artikel 32 onder 9°. wordt na "be

nood igd om uit de gijze li ng ontslagen te wor
den," ingevoegd : 

"de stukken, benoodigd tot het verkrijgen 
van gerechtelijke machtigingen, goedkeur in
gen of andere rechterlijke beschikkingen, be
do Id in artikel 868 van het Wetboek van 
Burgerlij ke Rechtsvordering,". 

2. In artikel 32 onder 13°. wordt aan het 
slot de kommapunt vervangen door: 

,, , alsmede die opgemaakt ingevolge de 
vergunning om kosteloos ten u itvoer te leg
gen, bedoeld in artikel 869 van het Wetboek 
van Burgerlij ke Rechtsvorder ing, een en ander 
mits van de toelating om kosteloos te proce
deeren of van de vergunning in de stukken 
melding wordt gemaakt;". 

3. Aan het eerste lid van artikel 32 wordt 
toegevoegd: 

,,31 °. de akten door deurwaarders inge
volge wettelij k voorschr ift kosteloos opge
maakt, m its dat voorschrift in de akte is ver
meld; de omstandigheid, dat eene vergun
ning om ko teloos te procedeeren wordt in
getrokken of u it eenige andere oorzaak ver
val t, heeft geen invloed op de vrijstelling van 
recht voor akten, waarvoor bij de opmaking 
deze vrijste]] ing kan worden ingeroepen; 

32°. de stukken van de zijde van hem, die 
toegelaten is om kosteloos te procedeeren, in 
het geding opgemaakt, mits van de toelating 
in de stukken melding wordt gemaakt; de 
tweede zinsnede van het vorige onderdeel is 
van overeenkomstige toepass ing." 

4. In het tweede li d van artikel 32 ver
valt het onder b. geste lde. 

Art. VII. In de Registratiewet 1917 wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 101, eerste lid, onder e. wordt 
gelezen: 

"e. de akten, door deurwaarders ingevolge 
wettelijk voorschr ift kosteloos opgemaakt, 
m its dat voorschrift in de akte is vermeld; de 
om tand igheid, dat eene vergunn ing om kos
teloos te procedeeren wordt ingetrokken of 
uit eenige andere oorzaak vervalt, heeft geen 
invloed op de vrijstell ing van recht voor ak
ten, waarvoor bij de opmaking deze vrijstel
l ing kon worden ingeroepen;". 

2. In het eerste lid van artikel 101 ver
valt het onder /., g . en h . gestelde. 

Art. VIII. Waar door eenig wettelij k voor
schr ift of een ige verdragshepaling de overleg-
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ging wordt gevorderd van een bewijs of eene 
verklaring van onvermogen, wordt, voor zoo
ver van eene andere bedoeling niet blijkt, 
daaronder verstaan een bewijs of eene verkla
ring, af te geven door het hoofd van het ge
meentebestuur van de woonplaats van den 
betrokkene, of, indien hij buiten Nederland 
woont, door de bevoegde openbare macht. 

Wij behouden Ons voor ten aanzien van de 
afgifte van bewijzen en verklaringen van on
vermogen door het hoofd van het gemeente
bestuur nadere regelen te stellen. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, va n S c h a i k. 

s. 248. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 14 Augustus 1936.) 

13 Mei 1936. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 Januari 
1903, Staatsblad n°. 38, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in de artikelen 41 en 
76 der Beroepswet. 

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

Justitie van 31 Maart 1936, 2de Afdeeling A, 
n°. 909; 

Gelet op de artikelen 41 en 76 der B eroeps
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1936, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Mei 1936, 2de Af
deeling A, n°. 832; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et eerste en tweede lid van artikel 61 van 

Ons besluit van 26 J anuar i 1903, Staatsblad 
n°. 38, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de ar
tikelen 41 en 76 der Beroepswet, gelijk dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 27 
December 1933, Staatsblad n°. 724, worden 
gelezen als volgt: 

"De griff ie is op Zondagen en daarmede 
gelijkgestelde dagen gesloten. Met den Zon
dag worden te dezen gelijkgesteld de Nieuw
jaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en 
Pinksterdagen, de H emelvaartsdag, de beide 
K erstdagen en de dag, waarop de verjaardag 
des Konings wordt gevierd. . 

Overigens is de griffier verplicht open te 
houden des Zaterdags gedurende ten minste 
drie uren en op andere dagen gedurende ten 
minst.e zes uren." 

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

Het Loo, den 13den Mei 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 22 Mei 1936.) 
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s. 249. 

18 Juni 1936. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 13 der Beroep wet. 

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

Justitie van 8 Mei 1936, 2de afdeeling A, n°. 
831 · 

G~let op artikel 13 der Beroepswet, zooals 
dit is vastgesteld bij artikel II der wet van 
22 Juli 1935, Staatsblad n°. 421, houdende 
wijziging van de Beroepswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
Juni 1936, n°. 23); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juni 1936, 2de Af
deeling A, n°. 819; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De door Onzen Minister van Justitie 

aangewezen algemeen erkende centrale organi
saties van werkgevers en algemeen erkende 
vakcentralen van werknemers zijn op den 
voet van de bepalingen van dit besluit be
voegd personen voor te dragen voor plaatsing 
als lid of plaatsvervangend lid op de lijsten 
der leden van de raden van beroep, bedoeld 
in artikel 1 der Beroepswet. 

2. 1. Ten minste drie maanden vóór h.et 
eindigen van het tijdvak waarvoor de leden
lijsten gelden zenden Gedeputeerde Staten 
daarvan bericht aan de in artikel 1 bedoelde 
organisaties van werkgevers en centralen van 
werknemers, met opgave van het aantal te 
vervullen plaatsen a ls lid-werkgever en plaats
vervangend lid-werkgever of a ls lid-werkman 
en plaatsvervangend lid-werkman. Voor zoo
veel betreft de ledenlijsten voor de raden van 
beroep, die ook buiten de standplaats zitting 
houden, wordt mede opgegeven het aantal 
leden, dat voor elke gemeente waar de raad 
zitting houdt zal worden benoemd uit hen, die 
in of anders zoo dicht mogelijk bij die ge
meente gevestigd zijn . 

2. Bij dit bericht voegen Gedeputeerde Sta
ten de uitnoodiging om binnen een door hen 
te stellen termijn van ten minste een maand 
een voordracht voor plaatsing als lid of als 
plaatsvervangend lid op de lijsten der leden 
van den raad of de raden van beroep bij hen 
in te dienen. 

3. 1. In geval gedurende het tijdvak waar
voor de ledenlijsten gelden een vacature als lid 
of als plaatsvervangend lid ontstaat, zenden 
Ged. Staten daarvan zoo spoedig mogelijk 
bericht aan de in artikel 1 bedoelde organi
saties van werkgevers of aan de aldaar be
doelde centralen van werknemers - al naar 
gelang het geldt een vacature a ls I id-werk
gever (plaatsvervangend lid-werkgever) of een 
vacature als lid-werkman (plaatsvervangend 
lid-werkman) - met opgave van de stand- of 
zittingplaats van den raad van beroep, waar 
de vacature is ontstaan. 

2. Bij dit bericht voegen Gedeputeerde Sta
ten de uitnoodiging om binnen een dooc hen 
te stellen termijn van ten minste een maand 
een voordracht ter voorziening in de vacature 
bij hen in te dienen. 

4. De organisatie of centrale, die aan de 
uitnoodiging van Gedeputeerde Staten niet 
binnen den daartoe gestelden termijn gevolg' 
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heeft gegeven, wordt geacht van haar bevoegd
heid een voordracht in te dienen te hebben af
gezien. 

5. 1. De in artikel 1 bedoelde organisaties 
en centralen vermelden in de door hen in te 
dienen voordrachten den naam, de voornamen, 
het beroep en de woonplaats van elk der door 
haar voorgedragen personen en verstrekken 
daarbij ten aanzien van ieder hunner de ge
gevens, waaruit kan blijken, dat die personen 
voldoen aan de vereischten, gesteld in artikel 
10 der Beroepswet, en niet een der functies 
bekleeden, vermeld in artikel 31, derde lid, 
der Beroepswet. 

2. Zij zijn gehouden aan Gedeputeerde Sta
ten op hun verzoek, voor zoo veel zij daartoe 
in staat zijn, de inlichtingen en opgaven te 
verstrekken, welke die colleges voor het richtig 
vervullen van hun taak behoeven. 

6. Bij de vaststell ing van de ledenlijsten 
slaan Gedeputeerde Staten op de bij hen in
gediende voordrachten zoodanig acht als zij 
meenen te behooren. 

7. Gedeputeerde Staten stellen de in arti
kel 1 bedoelde organisaties en centralen in 
kennis met de door hen gedane benoemingen 
van leden en plaatsvervangende leden van de 
rade~ van beroep. 

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

Het Loo, den 18den Juni 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitg eg. 26 Juni 1936.) 

s. 250. 

1 Juli 1936. BESI,UIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 31 Januari 
1908, St,aatsblad n°. 59, tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van bestuur 
bedoeld in de artikelen 125b, derde lid, en 
126c, vijfde lid, van het Wetboek van Bur
gerlijke R echtsvordering. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van , 

Justitie van 16 Mei 1936, le Afdeeling C, no. 
856; 

Gelet op artikel 125i van het Wetboek van 
Burgerlijke R echtsvordering, gelük dit artikel 
is vastgesteld bij de wet van 23 April 1936, 
Staatsblad n°. 202, tot regeling van de overeen
komst van koop en verkoop op afbetaling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 16 
Juni 1936, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1936, 1° Afdee
ling C, no. 804; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Aan Ons besluit van 31 Januari 1908, 

St,aatsb/,ad n° . 59, tot vaststelling van den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in de 
artikelen 125b, derde lid , en 125c, vijfde lid, 
van het Wetboek van Burgerlüke Rechtsvorde
ting wordt toegevoegd: 

"Art. 3. Het in het vorige artikel vastgestelde 
model wordt mede gebezigd bij de zaken, be
doeld in artikel 125g van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering." 
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Art. II. Dit besluit treedt in werking te gelük 
met de wet van 23 April 1936, Staatsblad n°. 202, 
tot regeling van de overeenkomst van koop en 
verkoop op afbetaling. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Sf,aatsb/,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

H et Loo, den l sten Jnli 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, VAN ScHAIK. 
(Uitgeg. 10 Juli 1936.) 

s. 284. 

13 Juli 1936. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van het 
Rijkspolitiebeslui t, Staatsblad 1935, n°. 497. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken van 1 Juli 1936, 5°Afdeeling, 
n°. 823, en van 8 Jnli 1936, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur, n°. 17105 ; 

Gelet op artikel 28, tweede lid, van Ons be
sluit van 6 Augustus 1935, Staatsblad n°. 497, 
houdende bepalingen omtrent de Rijkspolitie
zorg en de Rijkspolitie, alsmede ter uitvoering 
van de artikelen 223, eerste lid, en 225, eerste 
lid, der gemeentewet (Rijkspolitiebesluit, Staats
b/,ad 1935, n°. 497) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat Ons evengenoemd besluit 

van 6 Augustus 1935, Staatsblad n°. 497, in 
werking treedt met ingang van 1 September 
1936. 

Onze Ministers van Justitie en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het S taatsb/,ad zal worden ge
plaatst. 

Het Loo, den 13den Juli 1936. 
WILHELMll A. 

De Minister van Justitie, VAN ScHAm. 
De Minister van Binnen/,andsche Zaken, 

J. A. DE WILDE. 
(Uitgeg . 24 Juli 1936.) 

s. 307. 

1 Augustus 1936. WET tot vaststelling van 
wettelij ke regelen betreffende de taak der 
openbare lichamen met betrekking tot het 
betalingsverkeer zonder gereed geld, met 
inbegrip van de daarmede verband hou
dende we1·kzaamheden. 

Bijl . Hand. /Ze Kamer 1935/1936, n°. 316, 
1-14. 

Hand. id. 1935/1936, blz. 2160-2161 ; 2164-
2186 ; 2190. 

B ijl. H and. 1e Ka1ner 1935/1936, n° . 316, 
blz . 1. 

Hand. id. 1935/1936, blz. 813 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat het wenschelijk is wettel ijke regelen vast 
te stellen betreffende de taak der openbare 
lichamen met betrekking tot het betalings
verkeer zonder gereed geld, met inbegrip van 
de daarmede verband houdende werkzaam
heden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. 1. Door middel van den Post
cheque- en Girodienst wordt van Rijkswege: 

a. de gelegenheid gegeven betal ingen te 
verrichten of te ontvangen door middel van 
over chrijvingen, stortingen en cheques; 

b . bemiddeling verleend voor de uitvoering 
van andere door Ons aan te wijzen met dit 
betalingsverkeer verband houdende werkzaam
heden, 

een en ander ten laste of ten bate van een 
door de aangeslotenen bij dien dienst aan te 
houden tegoed. 

2. De regelen ten aanzien van de organi
satie, het beheer en het gebruik van den 
dienst, de voorwaarden, waarop de handelin
gen en werkzaamheden door den dienst wor
den verricht, zoomede de rechten, welke kun
nen worden geheven, worden door of vanwege 
Ons vastgestel d. 

3. Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën stellen met inachtne
ming van de bij de wet gegeven voorschriften 
tezamen regelen vast voor de belegging van 
de gelden van den dien t en bepalen op welke 
wijze de bewaring van de beleggingen en van 
de in pand genomen waarden zal geschieden. 

2. 1. De gemeente, die een dienst wenscht . 
in te stellen, op te richten, of aan te wijzen, 
welke werkzaamheden zal verrichten, als. be
doeld in artikel 1, lid 1, behoeft hiervoor 
Onze vergunning. 

2. De gevraagde vergunning wordt door 
Ons alleen geweigerd, indien verleening in 
strijd zoude zij n met de wet of het algemeen 
belang. 

3. Behalve de voorwaarden, in elk bijzon
der geval aan de vergunning te verbinden, 
worden daarbij door Ons bepalingen gesteld, 
onder meer betreffende: 

a. de bel egging van de gelden van den 
dienst; 

b. de deelneming aan het interlokale en in
ternationale betalingsverkeer; 

c. de aan den Postcheque- en Girod ienst 
voor d iens bemoei ingen te betalen vergoedin
gen. 

4. Omtrent den inhoud van de in het vo
rige lid bedoelde bepalingen kunnen door Ons 
bij Algemeenen Maatregel van Bestuur nadere 
regelen worden gesteld. 

5. Tijdens den duur eener vergunning kun
nen Wij de voorwaarden en bepalingen aan
vullen of wijzigen. 

6. Over de saldi-tegoed, welke bij den 
dienst worden aangehouden, mag hoogstens 1 
pct. rente 's jaars worden vergoed. 

3. 1. Eene vergunning, als in het vori ge 
artikel bedoeld, is niet noodig voor een ge
meentelijken dienst, a ls bedoeld in artikel 2, 
lid 1, welke bij het in werking treden van dit 
artikel bestaat. 

2. B ij een met redenen omkleed beslui t 
kunnen door Ons aan een dienst, a ls in het 
eerste lid vermeld, voorschriften worden ge
geven ter zake van de punten, opgenomen in 
artikel 2, li d 3, onder de letters a, b en c. 

3. Over de saldi-tegoed, welke bij een 
dienst, als in het eerste lid vermeld, worden 
aangehouden, mag hoogstens 1 pct. rente 
's jaars worden vergoed. 

4. Op de gemeentelijke girodiensten, waar
voor door Ons vergunni ng is verleend, wordt 
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door of vanwege Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van F inanciën volgens 
door Ons bij Algemeenen Maatregel van Be
stuur vast te stellen regelen toezicht uitge
oefend. 

5. 1. Zijn Wij van oordeel , dat de omstan
digheden, welke t ijdens het verleenen van 
eene vergunning als bedoeld in artikel 2 be
stonden, zich zoodanig hebben gewijzigd, dat 
het voortbestaan der vergunning in strijd zoude 
zijn met de wet of het algemeen belang, of 
worden de aan eene vergunning verbonden 
voorwaarden en bepalingen geheel of gedeel
tel ijk niet nageleefd, dan kan de vergunning 
door Ons bij een met redenen omkleed be
sluit tegen een daarbij te bepalen tijdstip 
worden ingetrokken. 

2. In de gevallen, in het vorige lid bedoeld, 
wordt bij Ons besluit tevens een tijdstip be
paald, waarop de dienst zal moeten zijn be
eindigd en kunnen aan de gemeente voorzie
ningen betreffende de afwikkeling en beëin
diging van den dienst worden voorgeschreven. 
De gemeente treft met inachtneming daarvan 
de ter zake noodige maatregelen. 

6. H et samenwerken door gemeenten tot 
gemeenschappelijke verzorging van betalings
verkeer als bedoeld in deze wet of het door 
gemeenten deelnemen aan of deelhebben in 
zoodanige verzorging door of vanwege anderen 
is verboden. 

7. De bepalingen van deze wet gelden niet 
voor gemeentelijke stortings- en ophaaldien
sten en gemeentelijke spaarbanken, wanneer 
zij zich, volgens door Onze Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en van Financiën te stel
len voorwaarden, beperken tot het verrichten, 
ten behoeve van de daarbij aangeslotenen en 
ten laste van een door dezen bij die diensten 
aan te houden tegoed, van betalingen aan 
openbare lichamen en daarmede door Onze 
genoemde Ministers te dezen gelijk te stel len 
begunstigden. 

8. Voor de toepassing van deze wet kun
nen bij een met redenen omkl eed besluit, den 
Raad van State gehoord, andere met name 
aan te duiden openbare lichamen dan het Rijk 
en de gemeenten door Ons met de gemeenten 

, worden gelijkgesteld, met dien verstande, dat 
in de vergunning, welke voor deze openbare 
lichamen zal zijn vereischt, kan worden afge
weken van de bepalingen van artikel 2, lid 
3, van deze wet. 

9. l. Er wordt ingesteld eene commissie 
van advies betreffende de bemoeiingen van de 
openbare 1 ichamen met betrekking tot het be
talingsverkeer zonder gereed geld, met inbe
gr ip van de daarmede verband houdende werk
zaamheden. 

2. Deze comm issie bestaat uit vijf leden, 
waarvan twee leden, die geacht kunnen wor
den in het bij zonder de belangen van de ge
meentelijke diensten te vertegenwoordigen. Zij 
worden door Ons voor den tijd van vijf jaren 
benoemd. Wij wijzen één der leden a ls voor
zitter aan en stellen, tot regeling van de 
werkwijze der commiss ie, eene instructie vast. 

3. De commissie dient, op de wijze bij Al
gemeenen Maatregel van Bestuur te regelen, 
van advies bij de uitvoering van deze wet. 

10. Artikel 22 van de Postwet, Stbl. 1919, 
Nr. 543, verval t. 
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ll. Deze wet kan worden aangeh aald onder 
den titel " Girowet" met vermelding van het 
Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst , en 
treedt in werk ing op een nader door Ons te 
bepalen t ijdstip, da t voor verschill ende a rti 
kelen verschill end kan worden gesteld. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den l sten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van B innenlaruische Zaken , 
J. A. d e W i I d e. 

s. 321. 

De :Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 28 A u gustus 1936.) 

l Augustus 1936. WET tot toela ting van be
zitters van het diploma, bedoeld in he t 
K oninkl ij k beslui t van 21 December 1923, 
n°. 16, tot de examens in de vereenigde 
facul te iten der rech tsgeleerdheid en der 
letteren en wijsbegeer te. 

B ijl . H and. /de Kam er 1935/1936, n° . 397, 
1- 6. 

H and. id. 1935/1936, blz. 2124- 2126. 
H and. 1e Ka1ner 1935/1936, blz . 804. 

Wij WILHELMINA," enz . ... doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is den termij n, genoemd in 
de wet van 7 December 1934 (Staatsblad n°. 
640 ) te verl engen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig artikel. 

I n het eenig artikel der wet va n 7 Decem
ber 1934 (Staatsblad n°. 640) wordt in plaats 
van "1 September 1936" gelezen: 1 Septem
ber 1937. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te L e H ohwald, den l sten A ugustus 

1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onde1·wij s, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. S I o t e m a k e r d e B r uïn e. 
(Uitgeg. 21 A ugustus 1936.) 

s. 347. 

15 Augustus 1936. BESLUIT, houdende VL)()r
sch r iften ter ui tvoer ing van de artikelen 
1 , eerste en tweede lid , en 6, eerste ]i (l , 
der wet van 23 Apr il 1936 (Staatsblail r 0

• 

302), bet reffende bescherming tegen luch t. 
aanvall en. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken, va n Defens ie a . i. en 
van Socia le Za ken, van 20 April 1936, n°. 
115 95 , a fd . B in ne n1 a ndsch B estuur, van 29 
Ap ri l 1936, Ile afd . B, n°. 39, en van 25 Mei 
1936, n°. 4461 M, a fd. Volkshuisvesting; 

Gelet op de a rt ikelen 1, eerste en tweede 
1 id, en 6, eerste I id , der wet van 23 April 
1936 (Staatsblad n°. 302) , betreffende beschPr
mi ng tegen I uchtaanval I en; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1936, n°. 43 ) ; 

Gez ien het n ader rapport va n Onze voor
noemde Ministers van 6 J uli 1936, n° . 16832, 
a fd . B innenlandsch Bestuur, van 20 Juli 1936, 
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IIe a fd. B , n° . 104, en van 31 Ju li 1936, n°. 
6478 M , a fd. Volkshuisvesting ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
V ast te stell en de navolgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Door Ons worden de gemeenten 
naa r den graad, wa ar in zij aan luch taanvall en 
zij n blootgesteld, in dr ie gevarenklassen in
gedeeld. 

2. Tot de derde Id a se behooren de gemeen
ten, welke het minst aan luchtaanvall en zij n 
bl ootgesteld. 

2. l. Voor all e gevarenklassen behooren 
de in di t en het vo lgende ar t ikel genoemde 
maatregelen toepass ing te vinden . 

Organisatie. 
a. het voorbere iden van de inr ich t ing van 

een d ienst ter u itvoe ring van de m aatregelen, 
in d it besluit genoemd; 

b. het aanwijzen van een hoofd va n dienst 
en het vaststellen va n zijn instructie; 

c. het voorbere iden van de inrich t ing van 
hu l pdiensten en het aanwijzen van hoofden 
daarvan · 

d. het vaststell en va n voorsch r iften nopens 
de taak en de werkwijze van, a \smede de sa
menwerking tusschen de bij de besche rming 
betrokken d iensten en bedrijven ; 

e. het vaststell en van instructiën voor het 
personeel van de diensten en bedrijven; 

/. het aanleggen en bijhouden van registers 
beva ttende de namen van het personeel tot de 
onderscheidene d iensten en bedrij ven behoo
rende. 

Waarschuwing en alarmeering. 
H et vaststellen van bepal ingen nopens : 
a. de plaa ts en de bed iening van rad io

ontvangtoestell en ; 
b. den uitkijk- en luiste rd ienst ; 
c. het geven van een sein luchtalarm en 

van een se in luchtalann geëindigd ; 
d. het tot stand brengen van tel fonische 

en optische ve rb ind ingen tusschen het hoofd 
van dienst en de hoofden van de bij de be
scherming betrokken diensten en bedrijven ; 

e. het gebruik van het plaa tselijk te lefoon
net. 

P olitie . 
H et vaststell en van bepalingen nopens de 

taak van de politie in geval de openbare ver
l ich t ing gedoofd is, bij alarmeer ing en voorts 
t ij dens en na l uchtaanvallen. 

B1·andweer. 
I. H et treffen van voorbere idingen om in 

geval van gevaar voor luchtaanvall en te be
schi kken over mater iee l en personee l. 

II. H et oefenen van brandweerpersoneel , in 
verband met de in geval van luchtaanvall en 
te verwachte n taak. 

III. H et vaststell en va n bepali ngen nopens : 
a. het gebruik van de brandweer, ook bij 

versche idene branden tegelij k; 
b . het u itbreiden, oprich ten en inr ich ten 

van brandweerposten en brandala rm posten, 
het vormen van snel verplaatsbare bra ndweer
patrouill es, alsmede het plaa tsen van brand
wach tposten ; 

c. het bi usschen van bra nden , waarbij tegen 
de oorspronkelij ke vuurhaarden geen water 
kan worden gebru ikt; 
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d. het tijdelijk verhoogen van den druk in 
het waterle id ingnet; 

e. het t ijdelijk afsluiten van den toevoer 
van gas en electricite it . 

Geneeskundige dienst. 
H et vaststell en van bepalingen nopens : 
a. het samenwerken van den gemeentelijken 

geneeskundi gen dienst met de daarvoor in aan
merking komende plaatselij ke ·organisaties : 

b. het vormen van reddings- en transport
ploegen en de werkwijze daarvan; 

c. het inrichten van geneeskundige hulp
posten, het vermeerderen van het aantal bed
den in bestaande zieken inr icht ingen en het 
opr ichten van noodzieken inricht ingen; 

d. het ui tbre iden van het aantal transport
middelen voor vervoer van gewonden en gas
zieken · 

e. het verplegen van gasz ieken. 

R einigingsdienst . 
Voor zooveel over een reinigingsdienst wordt 

beschikt, het vaststellen van bepalingen no
pens he t vormen van verkennings-, ontsmet
t ings- en opruim ingsploegen. 

Dienst van Gemeentewerken. 
H et vaststell en van bepal ingen nopens : 
a. het verwijderen van merkteekens vuor 

luchtvaarders, aangebracht op gashouders e. cl .; 
b. het beschermen tegen vernieling van, 

naar h et oordeel van den burgemeester, daar
voor in aanmerking komende gemeentelij ke 
e igendommen. 

W aterleiding-, Gas- en Electriciteitsbe
d1-ijf. 

Voor zoover ter plaatse een net aanwez ig is, 
het vaststellen van bepali ngen nopens : 

a. het beschermen van de belangrij kste ,, n
derdeelen van het bedrij f; 

b. het vormen van werkploegen, uelast met 
het herstellen van beschad ig ingen iu het net; 

c. de wijze van voorzien ing, wannn.e r do 
toevoer op normale wij ze niet meer mogelijk is. 

Opleiding van personeel. 
H et geven van onder r icht aan personeel , dat 

tot de onderscheidene diensten en bedrijven be
hoort. 

Verlichting. 
H et vaststell en van m aatregelen nopens : 
a. het binnen den kortst mogel ijken tijd 

voll ed ig dooven van de openbare verl ichting; 
b. het handhaven van het verbod van I icht

u itstraling ui t gebouwen; 
c. de verplicht ing tot het dooven van all e 

reclame- en buitenl ichten en van etalagever
licht ingen en tot het beperken van de ver
licht ing van voer- en vaartuigen; 

d. de ve rzorging van het verkeer te land 
en te water in geval de openbare verlicht ing 
gedoofd is; 

e. het gaande houden van daarvoor in aan
merking komende d iensten en bedrijven. 

Voorlichting. 
H et geven van voorl ichting aan de bevol

king. 
Openbare bekendmaking. 

H et vaststellen van een openbare bekend-
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making en het gereedmaken van de nood ige 
exemplaren ter verspreid ing daarvan, waarin 
worden vermeld de a lgemeene of bij zondere 
gedragsregels voor de bevolking . 

Middelen van bescherming en ontsmet
ting. 

H et treffen van voorbere idingen om in geval 
van gevaar voor luchtaanvallen te besch ikken 
over gasma ker en andere beschermingsm id
delen, ten behoeve van het personeel , tot de 
onderscheidene d iensten en bedrijven behoo
rende, a lsmede voor het verkr ijgen van mid
delen van ontsmetting. 

Verplichtingen · van bedrijven, diensten 
en instellingen. 

H et vaststellen en neerleggen in instructiën 
van de verplichtingen van bijzondere bedrij 
v~n, diensten en instelli ngen. 

Schatten van geschiedenis, kunst en we
tenschap. 

H et vaststellen van bepal ingen voor bescher
ming of het in ve ili gheid brengen van schat
ten van gesch iedenis, kunst en wetenschap, 
welke naar het oordeel van den burgemeester 
daarvoor in aanmerking komen. 

3. 1. Voor zooveel na het in werking tre
den van dit beslu it voorzieningen worden ge
tro ffen, hetzij ter uitbre iding van de bestaan
de openbare verli chting, hetzij ter vernieuwing 
van onderdeelen daarvan, zullen deze zoodanig 
moeten zijn, dat geen licht naar boven uit
straal t en dat weerkaatsing in water zooveel 
mogelij k wordt voorkomen. 

2. Onder vernieuwing, bedoeld in het vorig 
lid, wordt n iet gerekend te behooren het nor
male onderhoud van de lichtbronnen. 

4. Voor de tweede en eerste gevarenklasse 
behooren boven en beh alve de in de artikelen 
2 en 3 genoemde, de in di t a r t ikel aangegeven 
maatregelen toepass ing te vinden. 

Waarschuwing en alarmeering. 
H et ontwerpen en inrichten van een alar

meeringssysteem en het aanleggen van de ver
e ischte verbindingen met inbegrip van die 
voor den uitkij k- en luisterdienst. 

Brandweer. 
De zorg voor de aanwezigheid van brand

bl uschmater ieel , voor zooveel dit u itsluitend 
met het oog op de bescherm ing tegen lucht
aanvallen noodzakelijk is. 

Diens t van gemeentewe1·ken. 
H et voorbereiden van maatregelen voor de 

bescherm ing tegen vernieling van gebouwen, 
welke naar het oordeel van Onzen Minister 
van B innenlandsche Zaken daarvoor in aan
merking komen. 

Verlichting. 
H et treffen van maatregelen voor het van 

centrale punten uit kunnen dooven van de 
openbare verlichting. 

Schatten van geschiedenis, kunst en we
tenschap. 

H et t reffen van m aatregelen voor bescher
m ing van schatten van geschiedenis, kunst en 
wetenschap, welke naar het oordeel van Onzen 
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Minister van Binnenlandsche Zaken daarvoor 
in aanmerking komen. 

5. Voor de tweede gevarenklasse, behooren 
boven en behalve de in de artikelen 2, 3 en 4 
genoemde maatregelen, de in dit artikel aan
gegeven maatregelen toepassing te vinden. 

Reinigingsdienst. 
Voor zooveel geen ontsmettingsinrichtingen 

aanwezig zijn, het voorbereiden van de inrich
ting daarvan. 

Middelen van besche,·ming en ontsmet
ting. 

I. De zorg voor de aanwezigheid van gas
maskers ten behoeve van het personeel, tot de 
onderscheidlme diensten en bedrijven behoo
rende, tot een aantal van ten hoogste 0,5 pct. 
der bevolking en voorts de overige naar het 
oordeel van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken noodig geachte beschermingsmid
delen. 

II. Het treffen van een regeling, waardoor 
te a llen tijde over de naar het oordeel van 
Onzen voornoemden Minister noodig geachte 
hoeveelheid middelen van ontsmetting kan 
worden beschikt. 

6. Voor de eerste gevarenklasse behooren 
boven en behalve de in de artikelen 2, 3 en 4 
genoemde, de bij dit artikel aangegeven maat
rege len toepassing te v inden. 

Reinigingsdienst. 
De zorg voor de aanwezigheid van ontsmet

tingsinrichtingen, voor zooveel deze .uitslui tend 
met het oog op de bescherming tegen lucht
aanvallen noodzakelijk zijn. 

Middelen van bescherming en ontsm.et
ting. 

I. De zorg voor de aanwezigheid van gas
maskers ten behoeve van het pe1·soneel, tot de 
onderscheidene diensten en bedrijven behoo
rende, tot een aantal van ten hoogste 2 pct. 
der bevolking en voorts de overige naar het 
oordeel van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken noodig geachte beschermingsmiddelen. 

II. H et treffen van een regeling, waardoor 
te a llen tijde over de naar het oordeel van 
Onzen voornoemden Minister noodig geachte 
hoeveelheid middelen van ontsmetting kan 
worden beschikt. 

7. 1. Als grenzen, bedoeld in artikel 6 van 
de wet betreffende bescherming tegen I ucht
aanvallen, worden aangewezen: 

a. in gemeenten met ten hoogste 10 000 in
woners, gerangschikt onderscheidenlijk: 

in de eerste klasse: 80 m2 grondoppervlak; 
in de tweede klasse: 100 m2 grondopper

vlak; 
b. in gemeenten boven 10 000, doch met ten 

hoogste 50 000 inwoners, gerangschikt onder
scheidenlijk: 

in de eerste klasse: 150 m2 grondoppervlak; 
in de tweede klasse: 18() m2 grondopper

vlak; 
c. in gemeenten boven 50 000 inwoners ge

rangschikt onderscheidenlijk: 
in de eerste klasse: 250 m2 grondoppervlak; 
in de tweede klasse: 280 m2 grondopper

vlak ; 
met dien verstande, dat voor de gemeenten 
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Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam (be
halve Hoek van Holland) a ls grens wordt 
aangewezen 280 m2 grondoppervlak. 

2. Voor woveel Onze Minister van Binnen
landsche Zaken het noodzakelijk acht in ge
meenten, gerangschikt in de derde klasse, ge
bruik te maken van de bevoegdheid, hem ge
geven bij artikel 6 van vorengenoemde wet, 
worden als grenzen, bedoeld in dat artikel, 
aangewezen : 

a. in gemeenten met ten hoogste 10 000 in
woners: 120 m2 grondoppervlak; 

b. in gemeenten boven 10 000, doch met ten 
hoogste 50 000 inwoners: 220 m2 grondopper
vlak· 

c. 'in gemeenten boven 50 000 inwoners : 
350 m2 grondoppervlak. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Defensie en van Sociale Zaken zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

s. 369. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie, a.i., 

H . Colijn. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g. 
(Uitgeg. 4 September 1936.) 

18 Juli 1936. BESLUIT tot wijziging van de 
Koninklijke besluiten van 28 Aue:ustus 
1934 (Staatsbladen nos. 484 tot en met 487) 
met betrekking tot de schrijfwijze van de 
Nederlandsche taal. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1936, n°. 29301, afdeeling L ager Onder, 
wijs, en n°. 110531, afdeeling Voorbereidend 
Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschel\jk is Onze 
besluiten van 28 Augustus 1934 (Staatsbladen 
nos. 484 tot en met 487) met betrekking tot 
de schrijfwijze van de Nederlandsche taal te 
wijzigen; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het be

. waarschoolonderwijs gehoord, advies van 13 
Mei 1936, n°. 145-70 ; · 

Den Raad van State gehoord, advies van 2 
Juni 1936, n°. 31; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Juni 1936, n°. 6553, 
afdeeling . Lager Onderwjjs, en n°. 12336, af
deeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de toevoeging, vervat in elk van Onze beslui

ten van 28 Augustus 1934 (Staatsbladen nos. 484 
tot en met 487) wordt gelezen als volgt: 

"Bij het schriftelijk werk volgt de adspirant 
de schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel, 
met de navolgende afwijkingen : 

1. De e wordt aan het eind van open letter
grepen niet verdubbeld. De ee blijft echter 
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aan het einde van een woord, alsmede in aflei
dingen en samenstellingen van woorden op -ee ; 

2. De o word t aan het eind van open letter
grepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en samen
stellingen ; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar de 
cft gesproken wordt . Echter behoudt het achter
voegsel -isch de thans gangbare spelling; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van het 
lidwoord een van geen en van de bijvoeglijk 
gebruikte bezittelijke voornaamwoorden mijn, 
uw, zijn, hun, haar, mogen worden weggelaten. 
beha!ve in staande uitdrukkingen a ls Hare 
Hoogheid, t e zijnen huize, en in bijzondere 
taal en bijzonderen stijl ; 

5. De naamvalsuit~ang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, biJvoeglijke naamwoorden 
of daarmede gelijkstaande verbuigbare woorden 
mag worden weggelaten, behalve: 

a. in staande uitdrukkingen en in bijzondere 
taal en bijzonderen stij l; 

b. in het enkelvoud bij de na men van· ma nne
lijke personen, bij de namen van dieren , die 
óf uitsluitend een mannelijk individu aanduiden , 
óf een gebruikelijk afleidsel op -in ter aanduiding 
van het vrouwelijk individu naast zich hebben; 
benevens bij woorden, die een kennelij k man
nelijke zelf tandigheid aanduiden ; 

6. Onverminderd hetgeen geldt- voor staande 
uitdrukkingen, bijzondere taal en bijzonderen 
stijl. richt men zich bij de voornaamwoorde
lijke aanduiding van zelfstandigheden en' bij het 
gebruik van den tweeden naamva enkelvoud 
naar het beschaafde taalgebruik, met dien ver
stande, dat zij, haar, der, dezer, enz. niet ge
bruikt mogen worden met betrekking tot de 
namen van mannelijke personen, van dieren, die 
óf uitsluitend een mannelijk individu aanduiden, 
óf een gebruikelijk afleidsel op -in ter aandui
ding van het vrouwelijk ind ividu naa-st zich 
hebben , benevens met betrekking tot de woor
den, èlie een kennelijk mannelijke zelfstandigheid 
aanduiden ; en dat hij, zijn, hen, hun, des, 
dezes, enz. niet gebruikt mogen worden met 
betrekking tot d" namen van vrouwelijke per
w nen en de namen van dieren difl uitslui tend 
een vrouwelijk individu Aanduiden." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en " aarvan afsch rift zal worden 
gezonden aan der. Raad van State. 

H et Loo, -:!.en 18den Juli 19~fi 
WILHELMINA. 

s. 370. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . R . P,.,nTEMAKER flE HR IIÏNE. 
IUitgeg. 22 J uli: 1936.) 

15 Augustus 1936. BESLUIT tot aanvulling 
van het K oninklijk beslui t van den 6den 
September 1919 (Staatsblad n°. 557}, 
waarbij is vastgesteld de algemeene maat
regel van bestuur, bedoeld in de artikelen 
16 en 23 der Archiefwet 1918 (Staatsblad 
n°. 378), zooals dat is aangevuld bij het 
Koninklijk besluit van den 15den April 
1929 (Staatsblad n°. 160). 
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Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de .voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
November 1935, n°. 5866 III, afdeeling Kun
sten en Weten chappen; 

Overwegende, dat de wenschelij kheid is ge
bleken, Ons besluit van den 6den September 
1919 (Staatsblad n°. 557), aangevuld bij Ons 
besluit van den 15den April 1929 (Staatsblad 
n°. 160) opnieuw aan te vullen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
23 December 1935, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 8 Augustus 1936, n°. 3629, af
deeling Kunsten en Wetenschappen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat achter ar t i kei 6 van Ons 

bovenaangehaald besluit een artikel 6bis zal 
worden ingevoegd, luidend a ls volgt : 

De besturen van gemeenten, van waterschap
pen, van veenschappen, van veenpolders en 
onderdeel en ervan zijn verplicht hun plannen 
betreffende de inrichting van arch iefbewaar
plaatsen en de wijzig ing daa rvan te onder
werpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten, die hierover het advies inwinnen van 
den provincialen inspecteur of, bij ontstenten is 
van dezen, dat van den Rijksarchivari s in de 
provincie. Van plannen tot verplaats ing hun
ner archieven, doen deze besturen m ededeeling 
aan Gedeputeerde Staten . 

Onze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit be&luit, hetwelk in het Staatsblail zal 
worden gepl aatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Al gemeene Rekenkamer. 

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

D e ~Minister van Onderwijs, 
I(unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k e r cl e B ru ïn e. 
( Uitgeg . 1 S epternber 1936.) 

s. 371. 

22 Augustus 1936. BESLUIT tot uitsluiting 
van de toepassel ijkheid van a rtikel 6, 
tweede lid , van het Al gemeen Rijksamb
tenarenreglement op enkele groepen per
soneel aan de Rijksuniversiteiten en de 
Technische hoogeschool. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 30 
Augustus 1936, 11° . 30463, afdeeling Hooger 
Onderwijs, en van Binnenl andsche Zaken van 
7 September 1935, n°. 23820, afdeeli ng Amb
tenarenzaken; 

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en 6 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Maart 1936, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 Augustus 1936, n°. 
30761, afdeeling Hooger Onderwijs, en van 
12 Augustus 1936, n°. 28817, a fdeeling Amb
tenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. uit te slui ten de toepasse lijkheid van 

artikel 6, tweede lid , van het Al gemeen Rij ks-
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ambtenarenreglement op de volgendn groepen 
ambtenaren, werkzaam bij het hooger onder
wijs: 

a. de conservatoren, prosectoren en obser
vatoren aan de Rijksuniversiteiten; 

b. de assistenten bij laboratoria of bij kli
nieken of met bijzondere bestemming, behulp
zaam bij het onderwijs, aan de Rijksuniversi
teiten en de Technische hoogeschool; 

c. de hoofdass istenten bij laboratoria of bij 
ki inieken of met bi-jzondere bestemming, be
hulpzaam bij het onderwijs, aan de Rijksuni
versiteiten en de Technische Hoogeschool; 

2°. te bepalen, dat Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen. de . reg_~
len vaststelt, volgens welke benoemmg m tlJ
delijken of vasten dienst plaats heeft. 

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

Het Loo, den 22sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o tem a k e 1· de B ruïne. 
De Minister van Binnenland.sche Zaken, 

J. A . de W i 1 de. 
( Uitgeg . 4 S epte1nb er 1936.) 

s. 385. 

15 Augustus 1936. BESLUIT, houdende be
paling van de in artikel 36, tweede hd, 
artikel 42, eerste lid, artikel 136, eerste 
lid, en artikel 158, tweede lid, der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240) be
doelde rente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1936, 
n°. 1672, afdeeling Pensioenen en Wachtgel
den· 

G~let op artikel 36, tweede lid, artikel 42, 
eerste lid, artikel 136, eerste lid, en artikel 
158, tweede lid, der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n° . 240) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Over de bedragen, welke krachtens 
artikelen 36 40, 135 en 158 der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n° . 240) zijn verschul
digd en na den in · de artikelen 36, 42, 136 
en 158 vastgestelden tlatum worden betaald, 
is van dien datum tot den dag der betaling 
een rente verschuldigd van vijf ten honderd 
's-jaars. 

2. Ons besluit van 10 December 1925 
(Staatsblad n°. 467 A) wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Binnenl andsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Binnenland.sche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg. l S eptemb er 1936.) 

1936 

s. 401. 

l Augustus 1936. WET tot wijziging van de 
beperking van den schuldenaftrek voor de 
belasting van de doode hand. 

Bijl . Hand. 2e Ka,n-er 1935/1936, n°. 258 , 
1--0. 

Hand. id. 1935/1936, blz . 2139-2145. 
Bijl. Hand. 1e Karn e,· 1935/1936, n°. 253, 

blz. 1. 
Hand. id. 1935/1936, blz. 813. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, de beperking van den 
schuldenaftrek voor de belasting van de doode 
hand op andere wijze te regelen dan zij thans 
is geregeld in artikel 4, eerste lid, letter h, 
der W et op de belasting van de Doode Hand 
1934 (Staatsblad n°. 528) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 4 der Wet op de belas

ting van de Doode Hand 1934 (Staatsblad n°. 
528) worden de volgende wijzigingen gebracht : 

a. in het eerste lid wordt de kommapunt 
aan het slot van letter g vervangen door eene 
punt· letter h vervalt; 

b. ' na het derde lid wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

Ter zake van schulden waarvan de rente 
behoort tot de kosten van instandhouding van 
in dit artikel bedoelde inri chtingen, verzame
lingen of na tuurmonumenten is geen a ftrek 
toegestaan. 

Art. Il. In artikel 3 der Wet op de belas
ting van de Doode H and 1934 (Staatsblad n° . 
528) worden, aan het slot van het tweede lid , 
de woorden " is bepaald" vervangen door: en 
in het vierde lid van a1·tikel 4 is bepaald. 

Art. III. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van het belasting
jaar 1936. 

Lasten en bevelen enz. ; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augustus 

1936. 

s. 446. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 28 Augustus 1936.) 

29 M ei 1936. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent de weging van ingevoerd 
ruw zout. 

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

Financiën van 30 April 1936, n°. 152, Afd. 
Accijnzen; 

Gelet op de artikelen 5, 6, 8 en 83 der wet 
van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), 
l aatstelijk gewijzigd bij artikel 41 van de Ta-
r iefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Mei 1936, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Mei 1936, n°. 1, 
Afd. Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 
H et gewicht van het met schepen ingevoer

de ruwe zout kan met inachtneming van de 
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door of vanwege Onzen Minister van Finan
ciën ter verzekering van een juiste opneming 
te stellen voorwaarden worden bepaald door 
ijkopneming van de vaartuigen waarmede het 
wut is aangevoerd of waarin het wordt over
geladen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de ui tvoer ing van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblrul, zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 29sten Mei 1936. 

s. 547. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. • 4 September 1936. ) 

17 Juli 1936. BESLUIT, houdende wijziging 
van het R eglement rechtstoestand mi litai
ren zeemacht, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1931 (Staatsblrul, 
n° . 377) en laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklij k besluit van 26 J anuar i 1935 
(Staatsblad n°. 30}. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
4 Juni 1936, IIIe Afdeeling A, n°. 12; 

Gelet op artikel 12 van de Milita ire Amb-
tenarenwet 1931 ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 30sten Juni 1936, n°. 15}; 

Gezien het nader rapport van Onzen M inis
ter van Staat, Minister van Defensie ad inte
rim van 9 Juli 1936, IIIe Afdeeling A , n°. 14 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. de volgende wijzigingen van het Regle

ment rechtst.oestand militairen zeemacht (Stbl. 
1931, n°. 377) vast te stell en. 

Art. 20. A a n het artikel wordt t,oegevoegd: 
1. wegens het sluiten van een huwelijk 

vóór het bereiken van den leeftijd van 25 
jaar. 

Art. 25. De leden 2 en 3 worden vervangen 
door dri e nieuwe leden, luidende: 

2. Schepelingen worden eervol ontslagen: 
a. indien ontslag wordt verleend op eigen 

verzoek; 
b. indien ontslag wordt verleend in de ge

vallen genoemd in artikel 20 van dit besluit , 
sub a, b, c, d, i, j en l, wat sub b betreft, be
houdens het bepaalde in het vierde lid. 

3. Schepelingen worden niet-eervol ontsla
gen in de gevallen genoemd in artikel 20 van 
dit besluit sub g en h. 

4- Schepelingen worden ontslagen zonder 
de aanduiding "eervol" of "niet-eervo1", in
dien ontslag wordt verleend in de gevallen 
genoemd in artikel 20 van dit beslu it, sub e, 
/ en k, zoomede in de gevall en van onbe
kwaamheid of ongeschiktheid niet ten gevolge 
van gebreken, indien Onze Minister, gelet op 
het advies van de commissie van onderzoek, 
bedoeld in artikel 22 van dit besluit, de on
bekwaamheid of ongeschiktheid van den sche
peling om in de verkregen kwali teit te die
nen, heeft aangenomen op grond van hande-
1 ingen of gedragingen in strijd met de waar
digheid van den militairen stand. 

De leden 4 en 5 worden onderscheidenlijk 
5 en 6. 
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Art. 28. De woorden " niet eervol" worden 
vervangen door : niet-eervol. 

Art. 29. In den eersten volzin worden de 
woorden "niet eervol" vervangen door : niet. 
eervol. 

Art. 30. De woorden " niet eervol" en "zes 
maanden" worden onderscheidenl ijk vervan
gen door "niet-eervol" en "1 jaar en zes 
maanden". 

B. Te bepalen, dat de wijziging van arti
kel 20 zal in werking treden op 1 J anuari 
1937, m. d. v. dat deze wijziging buiten t.oe
passing blijft ten aanz ien van schepelingen, 
die op genoemd tijdstip reeds gehuwd zijn of 
het 21e levensjaar reeds hebben volbracht. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blrul, zal worden geplaatst en waarvan a f
chrift zal worden gezonden aan den Raad 

van State. 
H et Loo, den 17den Juli 1936. 

s. 548. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

M inister van D efensie a. i., 
H. Col ij n. 

(Uitgeg. 21 Augustus 1936.) 

1 Augustus 1936. BESLUIT t,ot regel ing van 
het militair geneeskundig onderzoek en 
van het herhaald militair geneeskundig 
onderzoek naar het bestaan van onge
schiktheid voor de waarnem ing van den 
militairen dienst, naar het ontstaan, den 
aard en de gevolgen van de verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, welke 
aanleiding kunnen geven t,ot toekenning 
of wijziging van een milita ir pensioen, 
dan wel naar het ontstaan, den aard en 
de gevolgen van de tij del ijke ongesteld
heid, welke, overeenkomstig het bepaalde 
bij de artikelen 70, onder 5°, en 71 der 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
reden geeft om een officier op non-activi
teit te stellen of om diens non-activiteit te 
vedengen. 

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

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
9 Juni 1936, IIIe Afdeeli ng B, n°. 64; 

Overwegende, dat herziening wenschelijk is 
van de be taande regelen nopens het instell en 
van een militair geneeskundig onderzoek en 
van een herhaald militair geneeskundig onder
zoek naar het bestaan van ongeschiktheid 
voor de waarneming van den milita iren dienst, 
naar het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van de verwond ing, verminking, ziekten of 
gebreken, welke aanleiding zouden kunnen 
geven t.ot t.oekenning of wijziging van een mi
li tair pensioen, dan wel naar het ontstaan, 
den aard en de gevolgen van de tijdel ijke on
gesteldheid, welke, overeenkomstig het be
paal de bij de a rtikelen 70, onder 5°, en 71 
der Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
reden geeft om een officier op non-activitei t 
te stellen of om diens non-activite it te ver
lengen ; 

Gelet op het bepaalde bij : 
artikel 28 der Bevorderingswet voor de zee

macht 1902 ; 
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de artikelen 39, 70 en 71 der B evorderings
wet voor de landmacht 1902 ; 

a rtikel 12 der M ilitaire Ambtenarenwet 
1931 ; 

de artikelen 25 der P ensioenwet ten voor de 
zee- en landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 
en 66) ; 

artikel 30 van de Wet voor de Kon inklij ke 
marine-1·eserve (S taatsbla,d 1924, n °. 369) ; 

a rt ikel 36 van de Wet voor het reserve
personeel der landmacht 1905 , en 

de a rt ikelen 23 der P ensioenwetten voor het 
personeel der Kon inklij ke marine-reserve en 
het reserve-personeel der l andmacht (Staats
bla/4 1923, nos. 355 en 356) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 Juni 1936, n°. 14); 

Gezien het nader rappor t van Onzen voor
noemden Minister van 13 J uli 1936, IIIe Af
deel ing B, n°. 58; 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
pal en : 

Art. 1. W anneer een mi lita ir geneeskundig 
onderzoek of een herhaald m il ita ir geneeskun
dig onderzoek moet pla ats hebben naar het 
bestaan van ongesch iktheid voor de waa rne
mïng van den mi l ita iren d ienst, of naar het 
ontstaan, den aard en de gevolgen van ve r
wondi ng, verminking, ziekten of gebreken, 
welke aanl eiding zouden kun nen geven tot 
toekenning of wijzi g ing van een mi l itair pen
sioen, da n wel naar het ontstaan, den aard 
en de gevolgen van eene tij delij ke ongesteld
heid, op grond waarvan een officier op non
activite it gesteld of diens non-activ ite it ver
lengd zoude kunnen worden, gesch iedt zulks 
met inachtneming van het bepaalde bij de 
volgende artikelen. 

2. 1. Zoowel een mil itair geneeskundig 
onderzoek a ls een herhaald militair genees
kundi g onderzoek, a ls in art ikel 1 bedoeld, 
wordt ingesteld door eene commiss ie, bestaan
de ui t, ten minste, drie officieren van gezond
heid in werkelij ken dienst of oud-officieren 
van gezondheid; in gevallen, waar in daartoe 
aanleiding bestaat, worden aan zoodanige 
commiss ie een of meer burger-geneeskundi gen
specia list a ls adv iseerend lid toegevoegd ; in
d ien het een herh aald geneeskund ig onderzoek 
betreft, moet daaraan in elk geval worden 
deel genomen door een of meer specia listen 
voor de ziekten of gebreken, waaraan de te 
onderzoeken persoon bij het eerste onderzoek 
lijdende is bevonden, waartoe, zoo noodig een 
of meer burger-geneeskund igen-specia list a ls 
adviseerend l id aan de commissie worden toe
gevoegd, terwijl zich bij zooda ni g herhaald 
geneeskundig onderzoek onder de leden der 
commis ie, ind ien mogelijk, een offi cier van 
gezondheid met den rang van hoofdoff icier 
moet bev inden . 

2. De aanwijzing van de leden eener com
miss ie, van het adviseerend lid of adviseerende 
leden en c.q. van de eventueele plaatsvervan
gers ge chiedt, indi en het in te stellen onder
zoek betreft een tot de zeemacht behoorend 
of behoord hebbend mi li tair , door den chef 
van den geneeskundigen dienst der zeemacht, 
en, zoo da t onderzoek betreft een tot h et leger 
hier te I ande behoorend of behoord hebbend 
milita ir, door den inspecteur van den genees
kundi gen dienst der landmacht. 
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3. Als lid van eene comm1ss1e tot het in
stellen va n een herhaald mili ta ir geneeskun
dig onderzoek zal geen geneeskundige mogen 
worden aangewezen, die aan het geneeskundig 
onderzoek in eersten aanleg heeft deelgeno
men ; officieren van gezondheid, leden eener 
commiss ie tot het instell en van een herhaald 
geneeskundig onderzoek, behoeven niet steeds 
hooger of ouder in rang te zijn dan d ie, welke 
deel hebben uitgemaakt van de commissie 
voor het geneeskundig onderzoek in eersten 
aanleg. 

4. Voorzitter eener commiss ie, a ls in het 
eerste Jid bedoeld, is steeds de hoogste of oud
ste in rang van de offi c ie ren van gezondheid 
in actieven dienst, die aan het onderzoek deel
nem en. 

5. De namen van de commiss ieleden - en 
c.q. va n het adviseerend Jid of aclv iseerende 
leden - moeten bij den aanvang van elk ge
neeskundi g onderzoek door den voorzitter der 
commiss ie aan den te onderzoeken persoon 
worden bekend gemaakt . 

6. Zoowel het geneeskund ig onderzoek al s 
het herhaald geneeskund ig onderzoek wordt 
ingesteld ter standplaats van dengene, d ie a ls 
voorzitter der desbetreffende commiss ie op
treedt. Indien de toesta nd van dengene, wien 
het in te stell en onderzoek zal gelden , hem 
buiten staat stelt om te verschijnen voor de 
commiss ie in de plaats, waa r deze ze telt, is de 
autoriteit, wel ke de commiss ie samenstelde, 
bevoegd te bepalen, dat een onderzoek zal 
worden ingesteld ter plaatse, waar belang
hebbende verbl ij f t, hetzij door de commiss ie in 
haar geheel, eventueel vergezeld van het ad
viseerend lid of de adviseerende leden, hetzij 
door een of meer harer leden, c.q. adviseeren
de leden. I n dit geval zal de comm issie, zoo 
noodig, omtrent het onderzoek in overl eg moe
ten treden met den geneeskundige, die den 
belanghebbende beh andelt of laatstel ij k heeft 
behandeld. 

3. Omtrent elk geneeskundig onderzoek, als 
in a r t ikel 1 bedoeld, wordt door de commissie, 
d ie het instelde, een rapport uitgebracht, welk 
rapport zal moeten inhouden : 

a. eene verklaring of de onderzochte a l dan 
niet voor altij d ongeschikt wordt geacht voor 
de waarnem ing van den mili ta iren di enst, en, 
in eerstbedoeld geval , eene opgave van het 
(de ) op den onderzochte van toepass ing zij nde 
nummer(s) van het Mili ta ir K eur ingsregle
ment , dan wel - indien het onderzoek is in
gesteld in verband met het eventueel op non
act iv ite it stellen van een off icier of verl enging 
van diens non-activite it - eene ve rkl ar ing of 
de onderzochte al dan niet ten gevolge van 
tij del ijke ongesteldheid ongeschi kt is om dienst 
te doen ; 

b . eene nauwkeuri ge omschrijving van de 
bij den onderzoch te waargenomen verwondi ng, 
verminking, ziekten of gebreken, en van de 
stoorni ssen en bezwaren, door deze veroor
zaakt, welke omschr ij ving eene duidelijke voor
stelling moet geven van den bestaanden toe
stand ; 

c. omstand ige mededeeli ngen omtrent het 
ontstaan van de geconstateerde verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, zoowel wat 
door de mi l itaire autori teiten dienaa ngaande 
wordt verklaard, a ls wat de belanghebbende 
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zelf meent te kunnen aanvoe1·en, dit laatste, 
voor zoover mogelijk, bij e igenhandig gesch re
ven verklaring; 

d. beschouwingen omtrent het verband, dat 
op medische gronden geach t kan wo,·den a l 
dan niet te bestaan tusscben de aangegeven 
oorzaken en de waargenomen verwond ing, 
verm inking, ziekten of gebreken; mededeeling 
of op geneeskundige gronden een ande,·e wijze 
van het ontstaan der verwonding, verm inking, 
ziekten of gebreken meer aannemelijk is te 
achten dan di e, welke in de overgelegde ver
klaringen is aangegeven, en in welke m ate 
verschillende oorzaken, als bedoeld in de ar
tikelen 2, onder 2°, der Pensioenwetten voor 
de zee- en de landmacht (Staatsblad 1922, 
nos. 65 en 66 ) en der P ensioenwetten voor het 
personeel der K oninkl ijke marine-reserve en 
voor het reserve-personeel der landm acht 
(Staatsblad 1923, nos. 355 en 356), tot den 
bestaanden ziektetoestand hebben bijgedragen; 
voorts in daartoe dienende gevallen toel ich
ting, waa rom ziekten of gebreken, we lke schijn
baa r volkomen hersteld worden, zich opnieuw 
hebben geopenbaard; 

e. een overzicht van den tijd, gedurende 
welken de belanghebbende uit hoofde van de 
verwonding , verminking, ziekten of geb reken, 
welke aanl e iding hebben gegeven tot het in
stellen van het geneeskundig onderzoek, onder 
genees kundige behandeling, met verlof tot her
stel van gezondheid, wegen t ijdelijke onge-
teldhe id QP non-activiteit, dan wel met ziekte

ve rlof is geweest; 
/. voor zoover het onderzo k is ingesteld 

naar het ontstaan, den aard en de gevolgen 
van ve rwo nding, verminking, ziekten of ge
bre ken , welke aanleiding zouden kunn n geven 
tot toekenning of wijzi g ing van een militair 
pensioen, eene met redenen omkfeede verkla
ring ten minste vermeldende: 

1°. de m ate van invalidi te it, uitgedrukt in 
percen tages van ti en of veelvouden van tien; 

2°. of verandering van het inva lidi te its
percentage voor de toekomst a l dan n iet aan
nemelijk geacht wordt; 

3°. of de belang hebbende a l dan niet in 
het geva l verkeert, dat hij geheel buiten staat 
is te ach ten om in zijn onderhoud te voorzien 
en a fdoende verbetering in zijn toe tand n iet 
aannemel ijk is, een en ander in den zin van 
de artikelen 16, derde lid, der Pensioenwetten 
voor de zee- en de landmacht (Staatsblad 
1922, nos. 65 en 66); 

4°. of de belanghebbende a l dan niet ver
keert in een der geva11 en, omschreven in de 
artikelen 18 en 19 der Pensioenwetten voor 
de zee- en de landmacht (Staatsblad 1922, nos . 
65 · en 66) en in de artikelen 17 en 18 der 
P ensioenwetten voor het personeel der K o
ninkl ij ke ma rine-reserve en het re erve-perso
nee l de ,· landmacht (Staatsblad 1923, nos. 355 
en 356). 

4. Teneinde eene behoorlijke invulling van 
de genee kundige rapporten aan de hand van 
het gestel de in het voorgaande arti kei te be
vorderen, zijn de militaire autç,riteiten ver
plicht, aan den voorzitter eener commi sie, 
a ls in artikel 2 bedoeld, op diens aanvrage, 
beha] ve een staat van dienst en een uittreksel 
uit de straflij st betreffende den te onderzoeken 
militair, zooveel mogelijk en voor zoover noo-
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di g, a ll e inlicht ingen te verstrekken : 
omtrent het ont taan van de verwonding, 

verminking, ziekten o f gebreken, waaraan de 
belanghebbende lijdende is; 

omtrent de vraag of we l I icht e igen moed
w illige handelingen of ongeregeld gedrag tot 
de ongeschikthe id voor de waarneming van 
den milita iren dienst, dan wel tot de onge
schiktheid om d ienst te doen uit hoofde va n 
tijdelijke ongesteldhe id , aanle iding gegeven 
kunnen hebben; 

omtrent de bezwaren, door den belangheb
bende ten gevolge van ziekte of gebreken bij 
de u itoe fening van zijn di enst ondervonden, en 

omtrent a l hetgeen bevorderlijk kan zijn 
aan eene juiste beoordeeling van de m ate 
zijner gesch iktheid om in zijn levensonderhoud 
te voorzien. 

5. 1. D e inhoud van h et geneeskundi g 
rapport wordt geacht het gevoelen wee r te 
geven van de m eerderhe id der leden van de 
commiss1e. 

2. Elk dier leden, zoo ook een adviseerend 
lid, bij wien op een of meer punten eene van 
het gevoelen der meerderhe id afwijkende mee
ning bestaat, is bevoegd om daarvan - met 
vermelding der gronden, waarop die meening 
rust - te doen blij ke n bij afzonderlijke aan 
het rapport toe te voegen nota. 

6. Indien ten aanzien van een gewezen mi-
1 itair een geneeskundig onderzoek moet wor
den inge teld ter beoordeeling van diens aan
spraken op vernieuwde toekenning van een 
voor!oopig verleend invalid iteitspensioen, is de 
co=iss ie, we lke met dat onderzoek is belast, 
verplicht, omtrent de levensomstandigheden 
van den belanghebbende inlichtingen in te 
winnen bij den burgemeester van diens woon
plaats o f bij andere autor ite iten, dan wel bij 
daarvoor in aanm erking komende colleges, be
sturen of personen. 

7. D e beoordeel ing van ene commissie, a ls 
in artikel 2 bedoeld, aangaande de ongeschikt
hei d voor de waa rneming va n den mili ta iren 
dienst, gesch iedt met inach tneming van de 
bepalingen van het Mi li ta ir K euringsregle
ment. 

8. H et instellen van een mi litair genee. 
kundig onderzoek, al in artike l 1 bedoeld, 
gesch iedt krachtens la tgeving van den chef 
van den genee kundigen dienst der zeemacht, 
dan wel van den inspecteur van den genees
kundigen dien t der landmacht, al naar ge
lang de te onderzoeken persoon behoort of 
behoord heeft tot de zeemacht, dan wel tot 
het leger hi e r te l ande. 

9 . 1. H et rapport bet,·effende het inge
steld milita ir gen eskundig onderzoek wordt 
door den voorzitter der desbetreffende com
miss ie toegezonden aan de autori te it, op wiens 
last het onderzoek heeft p laats gehad. D eze 
autori teit is bevoegd, na ontvangst van het 
rapport opdracht te geven, dit aan te vul len, 
zoo noodig na een op zijn la t voortgezet ge
neeskundig onderzoek. 

Acht hij de zaak voldoende toegelicht, dan 
zendt hij het rapport - al dan niet van zijn 
opmerkingen voorzien en in elk geval voor 
,,gezien" geteekend - met de daarop betrek
k ing hebbende bescheiden aan Onzen Minister 
van Defens ie, en deelt den uitslag van het 
onderzoek mede aan den onderzochte, wien 
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hij tevens wijst op den termijn van 30 dagen, 
bepaald in het slot van het eerste lid van 
artikel 10. 

2. Mochten de in het rapport voorkomende 
gegevens, beschouwingen of gevolgtrekkingen 
door dien Minister onvoldoende of onvolledig 
worden geoordeeld, dan verstrekt deze, aan de 
desbet1·effende commissie, door tusschenkomst 
van de autoriteit, op wiens last het onderzoek 
heeft plaats gehad, opdracht om dat rapport 
aan te vullen, zoo noodig na voortgezet ge
neeskundig onderzoek. 

3. Inzake de ongeschiktheid voor de waar
neming van den militairen dienst wordt, ten 
aanzien van een officier, de beslissing geno
men door Ons, en, ten aanzien van een mili
tair beneden den rang van luitenant ter zee 
30 klasse of tweede-luitenant, door Onzen 
Minister van Defensie, die ten opzichte van 
een dienstplichtige deze bevoegdheid kan over
dragen aan een door hem aan te wijzen auto
riteit; in laatstbedoeld geval kan, in afwij 
king in zooverre van het gestelde in het eerste 
lid, de toezending van het geneeskundig rap
port aan Onzen Minister van Defensie achter
wege blijven. 

10. 1. De militair of gewezen militair, die 
bezwaren heeft tegen den hem medegedeelden 
uitslag van het te zijnen aanzien ingesteld 
milita ir geneeskundig onderzoek, dan wel die 
zich rechtstreeks in zijn belang· getroffen acht 
door eene beslissing, welke door Ons dan wel 
door of vanwege Onzen Minister van Defensie 
is genomen als gevolg van bedoeld geneeskun
dig onderzoek, zal worden onderworpen aan 
een herhaald militair geneeskundig onder
zoek, als in artikel 1 bedoeld, indien hij of 
zijn vertegenwoordiger daartoe aan Onzen Mi
nister van Defensi11 het verzoek doet binnen 
zes maanden nà den datum" waarop het eerst
bedoelde onderzoek heeft plaats gehad, indien 
het pensioenzaken na bekomen ontslag betreft, 
en overigens binnen 30 dagen nà de dagtee
kening van de hem gedane mededeeling, als 
in het eerste lid van artikel 9 bedoeld. 

2. Eene beslissing als in het vorig lid be
doeld, voor zoover die niet pensioenzaken na 
bekomen ontslag betreft, kan n iet op verzoek 
van den belanghebbende of diens vertegen
woordiger worden herzien, dan nadat de daar
bij betrokken militair of gewezen militair 
overeenkomstig het gestelde in meergenoemd 
lid op daartoe door hem of van zijnentwege 
gedane aanvrage is onderworpen geworden aan 
een herhaald militair geneeskundig onder
zoek. 

3. Onverminderd het bepaalde bij de voor
gaande leden, is Onze Minister van Defensie 
bevoegd om ten aanzien van een militair of 
gewezen militair, die is onderworpen geweest 
aan een militair geneeskundig onderzoek, een 
herhaald militair geneeskundig onderzoek te 
doen instellen in elk geval , waarin zulks door 
dien Minister noodig of wenschelijk wordt ge
oordeeld. 

4. Het rapport betreffende een herhaald 
militair geneeskundig onderzoek wordt door 
den voorzitter der desbetreffende commissie 
door tusschenkomst van de autoriteit, welke 
die commissie samenstelde, met alle ter zake 
betrekkelijke bescheiden toegezonden aan On
zen Minister van Defensie; bedoelde ·autori-

L. & S . 1936. 

1936 

teit is bevoegd, dat rapport met zijne opmer
kingen aan te vullen; in elk geval zal hij het 
voor "gezien" teekenen. 

5. H et bepaalde bij het derde lid van ar
tikel 9 vindt ten opzichte van den uitslag van 
een herhaald militair geneeskundig onderzoek 
ovèreenkomstige toepass ing, met uitzondering 
van de daar getroffen regeling ten aanzien 
van dienstplichtigen. 

ll. Indien in eene commiss ie, als in art. 2 
bedoeld, oud-officieren van gezondheid zitting 
hebben, dan wel indien burgerspecialisten als 
adviseerende leden aan die co=issie zijn toe
gevoegd, dan komen de eventueel aan hunne 
werkzaamheden verbonden kosten ten laste 
van het Rijk. 

12. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag nà dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

2. Met ingang van dienzelfden dag: 
vervalt Ons besluit van 11 Mei 1922 (Staats

blad n°. 279), zooals dat sedert is gewijzigd 
en aangevuld; 

wordt het gestelde in het derde lid van ar
tikel 19 van het Reglement voor de militaire 
ambtenaren der Koninklijke landmacht, vast
gesteld bij Ons besluit van 22 Augustus 1931 
(Staatsblad n°. 378) en laatstelijk gewijzigd 
en aangevuld bij Ons besluit van 21 Maart 
1936 (Staaisblaà n°. 541), vervangen door het 
volgende: 

"3. In het geval , bedoeld onder e van het 
eerste lid, wordt het ontslag uit den dienst 
niet verleend dan nadat over het ontstaan, 
den aard en de gevolgen van de verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, waarmede 
de belanghebbende behept is, een militair ge
neeskundig onderzoek heeft plaats gehad met 
inachtneming van de voor zoodanig onderzoek 
door Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur gestelde regelen.", 

en 
worden in het eerste lid van artikel 72 van 

genoemd Reglement de woorden: ,,met in
achtneming van de regelen, daarvoor gesteld 
in Ons besluit van 11 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 279)" vervangen door: 

"met inachtneming van de daarvoor door 
Ons bij a lgemeenen maatregel van bestuur ge
stelde regelen". 

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

Le Hohwald, den lsten Augustus 1936. 

s. 575. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 21 Augustus 1936.) 

22 Augustus 1936. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklij k besluit v.an 15 
October 1885 · (Staatsblad n°. 187), hou
dende- vaststelling van voorschriften om
trent het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, 
verkoop en opslag van buskruit en andere 
ontplofbare stoffen. 

27 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is het 

Koninklijk besluit van 15 October 1885 (Staats
blad n°. 187), houdende va tstelling van voor
schr iften omtrent het vervoer, den in- , uit- en 
doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en 
andere ontplofbare stoffen, het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 1001) , nader te wijzigen; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Water taat van 6 J uli 1936, n°. 481, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, van Onzen Mi
nister van Staat, Minister van Defensie a. i. 
van 6 Juli 1936, IVe Afd. B, n°. 1, van Onzen 
Minister van Justitie van 6 Juli 1936, n°. 
800, Ve Afdeeling, en van Onzen Minister 
van Financiën van 6 Jul i 1936, n°. 19, Af
deeling Invoerrechten; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 26 April 
1884 ( taatsblad n°. 81); 

Den Raad van State gehoord (advie van .21 
Juli 1936, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mini -
ter van Waterstaat van 24 Juli 1936, La. M , 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie a . i. 
van 27 Juli 1936, IVe Afd. B, n°. 191 , van 
Onzen Minister van Justitie van 3 Augustus 
1936, 5e Afdeeling, n°. 833, en van Onzen 
Minister van Financiën van 11 Augustu 1936 , 
n°. 194, Afdeeling Invoerrechten; 

H ebben goedgevonden en vers a n: 
te bepalen: 
I. dat artikel 36 van Ons bes! ui van 15 

October 1885 (Staatsblad n°. 187) , 1 oudende 
vaststelling van voorschr iften omtren het ver
voer, den in-, uit- en doorvoer, ve koop en 
op lag van buskruit en a ndere ontplofbare 
stoffen, het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
slu it van 20 Juli 1921 ( taatsblad n°. 1001) , 
wordt gel ezen als volgt: 

Art. 36. 1. Voor het vervoer worden over
dekte, aan a ll e zijden gesloten, goed a fgeveer
de, voertuigen gebezigd. 

2. Bij gebruik van motorrijtuigen moeten 
de voor chrif ten van artikel 44 in acht worden 
genomen . 

II. dat dit besluit in werking treedt met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
gepl aatst. 

Onze Ministers van Waterstaat, van De fen
s ie, van Justitie en van Financi ën zijn belat 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het taatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

H et Leo, den 22sten Augustus 1936. 

WILHELM! 1A. 
De Minister van Wat erstaal, 
van Lidth de J e ud ~ 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i ., 

H. Colij n. 
De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
( Uitgeg. 11 S eptember 1936.) 
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s_ 584. 

1 Augustus 1936. BESLUIT, betreffende den 
duur der eer te 9efening. 

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

Staat, Minister van Defensie a. i., van 25 Juli 
1936, VIIde afd., n°. 203 0; 

Gelet op art. 32, eerste en tweede I id, laat
sten volzin, van de Dienstpl ichtwet, a lsmede 
op art. 66, eerste I id , van het Dienstplicht
besl uit; 

Hebben goedgevonden en ver taan te be
palen: 

De tabel, behoorende bij het Koninklijk be
sluit van 6 September 1932 ( taatsblad n° . 
465), gewijzigd bij Koninklijk be luit van 6 
Augustus 1935 ( taats blad n°. 505), wordt 
vervangen door de bij dit besluit behoorende 
tabel. Zie blz. 419. 

Onze M inister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Le Hohwald, den l sten Augustus 1936. 

s. 626. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

Minister van Def ensie a. i., 
H . Co I ij n. 

(Uitgeg. 21 Augustu~ 1936.) 

17 Juli 1936. WET tot regeling van den in
voer van geweven ijzergaas en andere 
metaal weefsels. 

Wij WILHELM! A, enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij be luit van 22 F ebruari 1936 
0

• 180 (Nederlandsche Staatscourant van 28/ 
29 F ebruari 1936 °. 42) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 

535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staat sblad N°. 596), de invoer van ge
weven ijzergaas en andere metaalweefsels aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat be I uit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van H an
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den , aanvangende 1 Maart 1936 en eindigen
de 31 Juli 1936 of zoovee] eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Ministe r zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. geweven ij zergaas, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van den gem id
delden invoe r uit dat land gedurende de maan
den Maart tot en met Juli van de jaren 1934 
en 1935, be rekend naar het oppervlak; 

b. andere metaalweefsels, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld gedurende 
de maanden Maart tot en met Juli van de 
ja ren 1934 en 1935 uit dat land is ingevoerd. 



TABEL van den duur der eerste oefening van de gewone dienstplichtigen 1ler landmacht, die behooren tot bijzondere groepen, 
als bedoeld In art. 66, eerste lid, van het Dienstplichtbesluit, en na hun Inlijvin g in opleiding zijn genomen tot officier. 

Volg
num
mer. 

1. 

1 

2 

3 

Wapens enz . 

2. 

Infanterie 

Compagnieën 
geneeskundige 

troepen 

Bereden 
artillerie 

1 

Groepen gewone dienstplichtigen, in opleiding ·1 
genomen tot officier. 

3. 

Niet-voorgeoefenden, die in 1934 vergunning 
verkregen om de intermitteerende opleiding 
te volgen en in genoemd jaar de eerste peri
ode (twee maanden) van de eer ste oefening 
hebben volbracht. 

Duur der eerste 
oefening. 

4. 

8½ maand 

B . Niet-voorgeoefenden, die in 1935 en 1936 11 maanden 
vergunning verkregen de intermitteerende 
opleiding te volgen. 

C. Voorgeoefenden, die bij het vooroefeningsin
stituut van den vrijwilligen landstorm heb
ben voldaan aan het examen voor reserve
segeant of sergeant -titulair , zijn aangesteld 
in den rang van segeant of sergeant-titulair 
en de eerste oefening hebben aangevangen 
onmiddellijk in aansluit ing aan het eindigen 
van de verbintenis bij den vrijwilligen land
storm. 

D. Voorgeoefenden, die bij het vooroefeningsin
stituut van den vrijwilligen landstorm heb
ben voldaan aan het examen voor reserve
korporaal, zijn aangesteld in den rang van 
korporaal en de eerste oefening hebben aan
gevangen onmiddellijk in aansluiting aan het 
eindigen van de verbintenis bij den vrijwilli
gen landstorm. 

Zij, die in_ opleiding zijn genomen tot reserve
officier van gezondheid of reserve-officier
tandarts. 

A. Zij, die in opleiding zijn genomen tot reserve
officier-paar denar ts. 

B. Onberedenen, bestemd voor den triangula-
l tie-dienst. 

4 maanden 

6½ maand 

4½ maand 

2½ maand 

5½ maand 

1 Verlenging van den in kolom 4 vermelden duur 
1 der eer ste oefening. 

i 5. 

De Minister van Defensie is bevoegd, den duur 
der eerste oefening met ten hoogste 1 maand te 
verlengen voor degenen, die aan het einde van 
den in kolom 4 vermelden duur de geschiktheid 
voor benoeming tot tweede luitenant nog niet 
hebben verkregen . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1936, S. 584. Mij bekend, 
De Minister van Staat, Min. van Defensie a.i., H. Co 1 ij n. 

~ 
1-' 
<:C 



1936 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
d at besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdl,eid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat bes! uit gtl
stelde regelingen, alsmede op grond van ::i ij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijki ngen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levei·t of ten verkoop of ter a flevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. . 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden al s misdrij ven beschou'\vd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Stra fvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtena1·en der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa- , 
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N° . 535), gewijzi gd bij de wet van 
17 Novembe1· 1933 (Staatsblad N° . 596), van 
overeenkomstige toepassing. 
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9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 628. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 28 Augustm 1936.} 

17 Juli 1936. WET tot regeling van den in
voer van meubelen. 

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

dat door Ons bij beslui t van 22 F ebruari 1936, 
N°. 178 (N ederlandsche Staatscourant van 27 
Februari 1936 °. 41) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596}, de invoer van 
meubelen, wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

'.':oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A1 t. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Mi nister van H an
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 Maart 1936 en eindigende 
31 Augustus 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. meubelen van hout, a l of niet bekleed 
en onderdeelen van deze meubelen, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 20 ten honderd 
van hetgeen gemiddeld per 6 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend, 
met dien ve rstande, dat gedurende den in dit 
artikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 30 
ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 6 maanden gedurende de jaren 
1931 en 1932 uit dat l and is ingevoerd; 

b. meubelen van bamboe, rotting, r iet, teen 
of twij gen, a l of niet bekl eed, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het
geen gemiddeld per 6 maanden in de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd, naar de waarde berekend, met 
dien verstande, dat gedurende den in dit ar
tikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 45 
ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 6 maanden gedurende de ja ren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzonde.re contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 629. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
(Ui tgeg. 28 Augustus 1936.) 

17 Juli 1936. WET tot regeling van den 
invoer van veevoederkooktoestellen. 

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

dat door Ons bij besluit van 10 Maart 1936, 
N°. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 10 
Maart 1936 N°. 49) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van veevoe
derkooktoestellen aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart; 

3. ,,veevoeder kooktoestellen", veevoederke
tels, kookpotten, waschfornuizen of Buande
ries. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maan
den , aanva ngende 1 Maart en e indigende 30 
November 1936 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van veevoederkooktoestellen, waarin of waar
onder kan worden gestookt, zwaarder wegende 
dan 30 kg, alsmede de daarvoor bestemde 
onderdeelen, voorzoover deze meer bedraagt 
dan 25 ten honderd van het bruto-gewicht, 
hetwelk gem iddeld per 9 maanden in de jaren 
1934 en 1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
l en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikel en 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 
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Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. WILHELMINA. 

s. 630. 

De Ministe,· van Handel, 
Nijverheid en Schee'[Yl}aart, 

H. G e l i s s e n. 
(Uitgeg . 8 S eptember 1936.) 

17 Juli 1936. WET tot regeling van den 
invoer van nieuwe jutezakken, voorwerpen 
van jute en jutedoek. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Maart 1936, 
N°. 30 (Nederlandsche Staatscourant van 31 
Maart 1936 N°. 64) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van nieuwe 
jutezakken, voorwerpen van jute en jutedoek 
wederom aan eene tijdelij ke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorzien ing van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze :Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1936 en eindigende 
31 Maart 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van nieuwe jutezakken, voorwerpen van jute 
en jutedoek, voorzoover deze m eer bedraagt 
dan 50 ten honderd van het bruto-gewicht, 
hetwelk gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931, 1932 en 1933 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te steil en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den da/il", waar
op deze wet in werking treedt, biJzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nij1>erheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s en. 
( Uitgeg. 8 S eptember 1936.) 
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s. 631. 

17 Juü 1936. WET tot regeling van den 
invoer van linoleum. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 Maart 1936 
N °. 4 (N ederlan!lsche Staatscourant van 31 
Maart 1936, n°. 64 ) ingevolge art ikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 Tovember 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van li noleum 
wederom aan eene tijdelijke beperking i on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voor chrij ft, dat in zoodanig geval een voor
ste l van wet tot voorzien ing van het in dat 
be luit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te ver taan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanva ngende 1 April 1936 en eindigend 
30 September 1936 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van linoleum, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gedurende de maanden J uli 
tot en met D ecember 1933 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzond re contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den daf;l", waar
op deze wet in werking treedt, biJ zonde re 
contingenten van kracht zijn , waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zu ll en voor het 
nog n iet verstreken gedeelte van dien term ijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 632. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel, 
Nijv erheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s en. 
(Uitgeg. 11 September 1936.) 

17 Juli 1936. WET tot regeling van den 
invoer van triplexhout. 

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

dat door Ons bij besluit van 31 Maart 1936, 
N °. 4 (N ederlan!lsche Staatscourant van 31 
Maart 1936, N°. 64) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
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gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad 0

• 596), de invoer van triplex
hout wederom aan eene t ijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig gflval een 
voorstel van wet tot voorz ien ing van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mini ter", de Minister van H an
del , ijverheid en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 April 1936 en eindigende 
30 September 1936 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van triplex en mul tiplex, met u it
zondering van elzen-, berken-, g renen- en beu
kentriplex of multiplex, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gem iddeld per 6 maanden in 
het jaar 1934 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze M iniste r is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stel Jen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien eu in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werk ing treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog n iet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het ee rste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Mini ter kan worden vast
gesteld een lij t van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 8-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 6 f 6. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 636. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 8 September 1936. ) 

1 Augustu., 1936. WET tot regeli ng van den 
invoer van touw. 

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

dat door Ons bij bes] uit van 28 Apr il 1936, 
N°. 26 (N ederlanihJche Staatscourant van 29 
April 1936 N °. 83) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad 0

• 596), de invoer van touw 
wederom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voor chrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz 
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Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han-
del, Nijverheid en Scheepvaart. · 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1936 en e indigende 
30 April 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder l and verboden 
van : 

a. garen van hennep, ongetwijnd; 
b. koord, touw en meer dan eendraadgarens, 

geheel of gedeeltelijk van zachte hennepvezel, 
koord en touw van jute, 

telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
40 ten honderd van het bruto-gewicht, hetwelk 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1931, 
1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt. bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

·Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augustus 

1936. 

s. 639. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s en. 
( Uitgeg . 8 S eptenib e,· 1936.) 

1 Augustus 1936. WET tot regeling van den 
invoer van caustische potasch en kaliloog. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 April 1936, 
N°. 10 (Nederlandsche Staatscourant van 1 
Mei 1936, N°. 85) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van caustische 
potasch en kal il oog aan eene tij del ij ke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft , dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 
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2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den , aanvangende 1 Mei 1936 en eindigende 
31 Augustus 1936 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. caustische potasch; 
b. kaliloog, telkens voorzoover deze meer 

bedraagt dan 100 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gemiddeld gedurende 4 
maanden in de jaren 1932, 1933 en 1934 uit 
dat l and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den. dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augus

tus 1936.-

S. 639 A. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n . 
(Uitgeg. 28 Augustus 1936.) 

1 Augustus 1936. WET tot regeling van den 
invoer van lint, band en veters. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Mei 1936, N°. 
33 (Nederlandsche Staatscourant van 29/30 
Mei 1936, N°. 104) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van lint, band 
en veters wederom aan eene tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat ·wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1936 en eindigende 
31 Mei 1937 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder I and verboden 
van lint en band met twee zelfkanten en 
veters, zonder rubber, niet van wol en half
wol of van echte zijde, van kunstzijde of van 
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beide, a lsmede van elastiekband en koord
elastiek, niet breeder dan 5 c.m, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 30 ten honderd van 
de waarde, welke per 12 maanden in het jaar 
1932 aan die goederen uit dat land is inge
voerd, met dien verstande, dat gedurende den 
in dit artikel genoemden termijn uit ïeder 
land niet meer ten invoer zal worden toege
faten dan 40 ten honderd van de hoeveelheid, 
wel-ke per 12 maanden in het jaar 1932 aan 
die goederen uit dat land i ingevoerd. 

l!. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en voor zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het ee rste lid bedoelde. 

De atrtikelen 3-9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N°. 626. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augustus 

1936. 

S. 639 C. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 11 S eptemb er 1936.) 

1 Augustus 1936. WET tot regeling van den 
invoer van steenkolen . 

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

dat door Ons bij besluit van 30 Maart 1936 
N°. 5 (N ederlandsche Staatscourant van 31 
Maart 1936 N°. 64) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van steenko
len wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A1·t. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,,Onze l\llinister", de Minister van Han
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1936 en eindigende 
31 Maart 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van : 

a. steenkolen met een waarde van f 9 of 
meer per ton (huisbrandkolen) ; 

b. steen kol en met een waarde beneden f 9 
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per ton {industriekolen); 
c. cokes en cokesgruis; 
d. steenkoolbriketten, 
telkens voor zoo ver deze meer bedraagt dan 

60 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk in het jaar 1933 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 
de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De arti kel en 3- 9 zijn gelijkluidend aan die 
van Staatsblad N° . 626. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te Le Hohwald, den l sten Augustus 

1936. 

s. 768. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 11 September 1936.) 

15 Augustus 1936. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 24 Juni 1936, n°. 
17313, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op het Crisis-Waddenzeeharingbesluit 
1936; 

Gehoord de Centrale Comm issie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 15 Juni 1936, n°. 672); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
14 Juni 1936, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juli 1936, n°. 20385, 
Afdeelipg Landbouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden · en verstaan: 
A. in te tre kken het Crisis-Waddenzeeha

ringbeslui t 1936; 
B. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit bes! uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift gezonden aan den Raad van 
State. 

Weissenbürg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N . Deckers. 

(Uitgeg. 8 September 1936.} 
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s. 769. 

22 Augustus 1936. BESLUIT tot wijziging 
van het Crisis-Suikerbeslui t 1933. 

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

L andbouw en Visscherij en van Financiën d.d. 
31 Juli 1936, n°. 21861, Afdeeling L andbouw
Crisis-Aangelegenheden en d.d. 6 Augustus 
1936, n°. 192, afdeelingen Invoerrechten en 
Accijnzen; 

Gelet op het Crisis-Suikerbeslu it 1933, zoo
als dat is gewijzi gd bij Ons bes! uit van 28 
Augustus 1935; 

Gehoórd de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27, lid 1, der L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 17 Juli 1936, n°. 685) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 11 Augustus 1936, n°. 67); 

Gelet op he t nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d.d . 15 Augustus 1936, n°. 
23009, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden en d.d. 17 Augustus 1936, n °. 157, Af
deelingen Invoerrechten en Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
I. in artikel 2, lid 1, van h et Crisis-Suiker

besluit 1933 wordt in pl aats van "den eersten 
September 1936" , gelezen " den eersten Sep
tember 1937". 

II. dit _besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondig ing. 

Onze Ministers van Landbouw en Visscherij 
en van Financiën zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 22sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visscherij, 
L. N . D e c k e r s. 

s. 770. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 27 Augustus 1936.) 

26 Augustus 1936. BESLUIT tot wijzi g ing 
van het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934. 

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

L andbouw en Visscherij van 24 Juni 1936, n°. 
17202, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gelet op artikel 12 van de L andbouw-Cris is
wet 1933, op het Crisis-Monopoliebeslui t 1933, 
op het Crisis-Akkerbouwbeslui t 1934, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd, en op Ons Be
slui t van 26 Augustus 1936 n°. 26, tot aan
wijzing van cassave als crisisproduct in den 
zi n van artikel 1 , o nder 5°., van de L and 
bouw-Crisiswet 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 16 M ei 1936, n°. 663); 

Gehoord den R aad van State (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 68); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Aug. 1936, n°. 23087, 
Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 te wij

zigen in dier voege, dat in artikel 3 de woor-
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den "alfalfameel, sago, tap ioca, zetmeel" 
worden vervangen door de woorden "alfalfa
meel, cassave, sago, zetmeel"; 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in he t Stàatsblad zal worden geplaatst 
en in afschr ift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

H et Loo, den 26sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landb ouw en Visscherij, 
L . N . D ec k e r s. 

( Uit geg. 8 S eptember 1936. ) . 

s. 860. 

22 Augustus 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 
1924, n° . 315), laatstelijk gewijz igd bij 
Koninklijk besluit van 25 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 156). 

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

Sociale Zaken van 16 Juli 1936, n°. 1121 DJ 
doss ier 53, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de Warenwet (Staatsblad 1935, n° . 
793) en op het Vleeschwarenbesluit (Staats
blad 1924, n°. 315), l aatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Maart 1935 (Staatsblad 
n° . 156) ; 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der W arenwet (Staatsblad 
1935, n° . 793) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 63); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 15 Augustus 
1936, n°. 1309 D/dossier 53, afdeeling Volks
gezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan · te be
palen: 

Art. I . In artikel 3, onder 3, van het 
Vleeschwarenbesluit (Staatsblad 1924, n°. 
315), wordt in plaats van "haar gehalte aan 
zetmeel , uitgedrukt als" gelezen "haar gehalte 
aan zetmeel , in welken vorm ook toegevoegd, 
uitgedrukt als". 

Art. II. In artikel 4 wordt in plaats van 
,,alsmede" gelezen "evenmin als" . 

Art. III. I n arti kel 8, onder 3, van het 
Vleeschwarenbeslu it (Staatsblad 1924, n°. 
315) wordt de punt-komma aan het slot ver
vangen door een komma en wordt toegevoegd 
" behalve bij toebereid geh akt, waarvan het 
zetmeelgehalte ten hoogste 6 procent m ag be
dragen;". · 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teeken ing van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

H et Loo, den 22sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
M. SI i n ge n be r g. 

(Uitgeg. 11 September 1936.) 
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s. 861. 
22 Augustus 1936. BESL IT houdende na

dere wijziging van het Ko'ninklijk besluit 
van 16 April 1925 , Staatsblad n°. 145 , tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 29 
ee ,·ste I id, der Ongevallenwet 1921. ' 

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

Sociale Zaken van 21 Juli 1936, n°. 1818, 
Afdeeling Arbeidersverzeker ing· 

Gelet op artikel 29, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
den 11 Augu tus 1936, n°. 64) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden 1inister van 17 Augustus 1936, n°. 
2132 afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 16 April 1925, 

S~'!-'1:tsblad n°. ;_45, zooals dat laat telijk ge
w1Jz1gd werd b1J Ons be luit van 16 Maart 
1935, Staatsblad n°. 140, en te bepalen a ls 
vo lgt : 

A(·_t .. I. In a~tikel 3 van Ons vorengenoemd 
gew1J z1gd besluit van 16 April 1925 , Staats
blad n°. 145, worden de vol gende wijzigingen 
aangebracht: 

I. Onder volgnummer 40 wordt in plaat 
van: ,,Burgerl ij k bouwkundige werken , sloo
perswerkz~~mheden hieronder niet begrepen 
{het bedriJf van maken van), het timmer
liedenbedrijf en het met elaarsbedrijf op bouw
werken:" gelezen: ,,Burgerlijk bouwkundige 
werken (het bedrijf van maken van), hier
onder begrepen slooperswerkzaamheden in
die_,:i deze ~:lienen ten behoeve van het gedeel
tehJk vermeuwen, het veranderen of het uit
breiden van een bouwwerk, waaraan gesloopt 
wordt, het timmerliedenbedrijE en het metse
laarsbedrij f op bouwwerken:" 

IL Onder volgnummer 63 wordt in plaats 
van " Sloopen van bouwwerken {het bedrijf 
van)" gelezen : ,,sloopen van bouwwerk (het 
bedrijf van) , hieronder niet begrepen werk
zaamheden, welke dienen ten behoeve van het 
gedeeltelijk vernieuwen, het veranderen of het 
uitbre iden van een bouwwerk waaraan gesloopt 
wordt .". 

III. Onder volgnummer 455 wordt in plaats 
van " wegbrengen" gelezen: ,,wegbergen". 
_ Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
,ngang van 1 J anuari 1937. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
m et de uitvoering van dit besluit, h etwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

s. 886. 

De Minister van So ciale Zaken 
M . SI i n ge n b e r g. ' 

{ Uitgeg. 8 Septem·ber 1936.) 

15 Augustus 1936. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 7 van het Koninklijk besluit 
van 22 Februari 1936 {Staatsblad n°. 842) 
tot uitvoering van de artikelen 13 lid 2 
en 33 der Warenwet {Staatsblad 1935 n•'. 
793). ' 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Augustus 1936, n°. 1017 
D./doss. 55, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van Ons 
besluit van 22 Februari 1936, { taatsblad n°. 
842) tot uitvoering van de artikelen 13 lid 2 
en 33 der Warenwet {Staatsblad 1935 n•' 
793}; ' . 

H ebben goedgevonden en ver taan : 
te bepal en: 
Art. 1. Burgemeester en wethouders der 

centrale gemeente - bij provincial e keurings
diensten Gedeputeerde Staten de r provincie -
houden een afzonderlijke admin istratie van: 

a. de ontvangen h_eff_ingen op de bedrijven; 
_ b. de kosten van inrichting der administra

tie ten behoeve van de heffing op de bedrij 
ven; 

c . . van de jaarlijksche kosten van adm ini 
stratie en van inning der heffing. 

2 .. Als kosten van inrichting der admin i
stratie wo~~en uitsluitend in reken ing gebracht 
de werkehJke gedane uitgaven voor: 

a. aanschaffing of huur van schrijfmachine 
schrijftelmachine, ponsmachine, kaartregiste; 
en(of) andere benoodigdheden; 

b. werkzaamheden, uitsluitend verband hou
dende met de inrichting der administratie en 
het ~anleggen van een kaartregister van de 
bedr1Jven, welke voor de heffing zijn aange
wezen: 

1. van administratieven aard· 
2. van plaatselijk controleere1{den aard• 
c. contröl~ _van het register der bedri]ven 

door vergehJkrng met het bevolkingsregister· 
d. inlichting~n van de K amers van K oop

h_andel en Fabrieken en eventueel van andere 
li chamen over alle in het kaartregister behoo
rende bedrijven. 

3. _ Als jaarlijk ~he kosten van inning der 
heffing worden U1tslu1tend in rekening ge
b_~acht de ge<;Jurende het kalenderjaar werke-
1 l)k gedane uitgaven voor: 

a. druk- en_ ~indwerk voor betalingsregi s
ters, a_anslagbilJetten en verdere materieele 
benood1gdheden ; 

b. werkzaamheden uitsluitend verband hou
dende met het bijhouden der adm inistratie en 
de _aanvulling en wijziging van het kaart
register, 

1. van administratieven aard• 
2. van plaatselijk controleeren'den aard; 
c. eventueele verzendingskosten · 

_d. controle van de aanvull ing~n en wijzi
g!ngen van het kaartregister bij het bevol
kingsbureau ; 

e. inlichtin ge_n van de Kamers van Koop
h_andel en Fabrieken en van eventueel andere 
lichamen over de aanvullingen en wijzigingen 
van het kaa rtregister ; 

/. kosten _van de (n) Gemeente-Ontvanger(s) 
voor de rnmng: 

1.. ".an h_effingen voor het jaar, waarop de 
adm1mstrat1e ~etrekking heeft, 

2. van heffrn~en van _ voorafgaande jaren. 
4. De ko ten in de artikelen 2 en 3 van dit 

besluit bedoeld, worden door Burgemeester en 
w_ethouders d~r Centrale gemeente - bij pro
vinciale keuringsdiensten door Gedeputeerde 
Staten, q .q. den K euringsdienst van waren - 
betaald uit de ingevorderde heffingen. 
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5. 1. J aarlijks zendt het bestuur der cen
trale gemeente de verantwoording betreffen
de de inning der heffingen, de administratie
kosten en de inningskosten en de kosten van 
inrichting of aanvulling daarvan, voorzien 
van de noodige toelichtingen, in drie-voud, via 
Gedeputeerde Sta ten aan Onzen Minister van 
Sociale Za ken. Bij de toezending dezer ver
antwoording over het jaar 1936 wordt tege
lijkertijd die betreffende de kosten van inrich
ting, bedoeld in a rtikel 2 van dit beslui t, met 
de toelichting in drie-voud via Gedeputeerde 
Staten aan Onzen Minister van Sociale Zaken 
gezonden. 

2. Ten aanzien van provinciale keurings
diensten zenden Gedeputeerde Staten de stuk
ken, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
op de daar aangegeven wijze aan Onzen Mi
n ister van Sociale Zaken. 

6. De kosten, aan de administratie en in
ning der heffing verbonden - en, voor zoover 
het jaa r 1936 betreft, ook de kosten van in
richting der administratie - worden verre
kend door aftrek van de opbrengst der hef
fingen. 

7. D it besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, _waar in het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELM! A . 

s. 909. 

De Minister van Social e Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g . 

( Uitgeg . 11 September 1936.) 

15 Augustus 1936. BESLUIT ter bekendma
king van den tekst der Wet op de Staats
inrichting van Suriname en tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Surinaamsche Staatsregeling. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M in ister va n 

Staat, Minister van Koloniën van 3 Augustus 
1936, 7de Afdeeling n°. 17; . 

Gezien artikel 2 van de wet van 23 Apnl 
1936 (Staatsblad n° . 902) , houdende herziening 
van het R eglement op het bele id der R ege
ring in de kolonie Suriname, zoomede punt 1 
der "Overgangsbepalingen" van de Surinaam
sche Staatsregeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1°. te gelasten, dat de tekst van de Wet 

op de staats inrichting van Suriname, zooals die 
bij dit besluit is gevoegd, in het Staatsblad 
zal wo rden geplaatst; 

2° . te bepal en, dat de Sui·inaa m sche Staats
regeling in werking treedt met ingang van 1 
April 1937. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
u itvoering van di t beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Kol oniën, 

H. Co I ij n. 
( Uit'geg . 4 S eptember 1936.) 
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WET OP DE STAATSINRICHTING VAN 
SURINAME. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van Suriname en zijne inwoners. 

Art. 1. Suriname omvat het grondgebied 
bekend onder de benaming van N ederlandsch 
Guyana. 

Art. 2. All en, di e zich in Suriname bevin
den, zijn eerbied en gehoorzaamheid ve rschul
digd aan den Gouverneur en onderworpen aan 
de wettel ijke regeli ngen. 

Art. 3. De wettelijke regel ingen, in Suri
name geldig, zijn : 

1 °. de verd1·agen en andere overeenkomsten 
met vreemde Mogendheden, voor zoover zij in 
Suriname van toepa sing zijn ; 

2°. de a lgemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan : 

a. de wetten, di e, op den voet van de be
palingen der Grondwet, voor Suriname ver
bindend zijn; 

b. de a lgemeene maatregelen van bestuur, 
zijnde besluiten des Konings, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet voorgeschre ven voor al 
gemeene maatregelen van bestuur , voor zoover 
zij voor Suriname verbindend zijn ; 

c. de la ndsverorden ingen, zijnde verorde
ningen, vastgesteld door den Gouverneur" met 
goedkeuring, behoudens het bepaalde bij arti
ke l 101. van de Staten; 

3°. de besluiten, houdende a lgemeene maat
regelen, door den Gouverneur, den Raad van 
Bestuur gehoord, binnen de g renzen zijner 
bevoegdheid ui tgevaardigd ; 

4°. de keuren en reglementen, door de in 
artikel 118 genoemde besturen binnen de gren
zen hunner bevoegdheid uitgevaardigd. 

Art. 4. 1. Sl ave rnij wordt in Suriname niet 
geduld. 

2. Allen, di e zich op het g rondgebied van 
Sui'iname bevinden, hebben gelijke aanspraak 
op bescherming van persoon en goederen. 

Art. 5. Uitl eve ring van vreemdelingen ge
sch iedt niet da n krachtens verdragen, waarbij, 
voor zoover Suri name betreft, de rogelen wor
den in ach t genomen, welke, zoovee l mogelijk 
in overeenstemming met de daaromtrent in 
Nederland geldende wettelijke bepalingen, bij 
algemeenen maatrege l van bestuur worden 
vastgesteld. 

Art. 6. De regelen nopens de toelating en 
vestig ing in Suriname, zoomede die omtrent 
de ui tzetting, worden voor zooveel noodig bij 
a lgemeenen m aatregel van bestuur, en overi
gens bij l andsverorden ing vastgesteld. 

Art. 7. 1. Tot openbare bedieningen, door 
den Koning op te dragen, zijn a lleen benoem
baai· N ederl andsche onderdanen. 

2. D e benoembaarh e id tot a ndere openbare 
bedien ingen wordt bij landsverorden ing gere
geld. 

Art. 8. Niemand heeft voorafgaand ve rlof 
noodig om door de drukpers gedach ten of 
gevoelens te openbaren. De verantwoordelijk
heid van sclirijvers, ui tgevers, drukkers en ver
sp re iders en de waarborg-en, in het belang der 
openbare orde en zedelijkheid tegen het mis
bruik van de vrijheid van drukpers te nemen, 
worden geregeld bij la ndsverordening. 

Art. 9. 1. I eder heeft het recht verzoek-
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schriften in te dienen bij de bevoegde macht 
zoowel in Nederland als in Suriname. 

2. Verzoekschriften moeten persoonlijk en 
mogen niet uit naam van meer worden onder
teekend, tenzij dit geschiede door of van wege 
lichamen, wettig samenge teld of erkend, en 
in dit laatste geval niet anders dan over on
derwerpen tot hunnen bepaalden werkkring 
behoorende. 

3. E chter mogen personen, die niet schrij 
ven kunnen, verzoekschriften indienen door 
tusschenkomst van zoodanige ambtenaren, als 
hiertoe bij landsverordening zijn bevoegd ver
klaard. 

Art. 10. De uitoefening van het recht van 
vereeniging en vergadei·ing kan, in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, 
aan regel ing en beperking bij landsverorde
ning ondenvorpen worden. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van den Gouverneur. 

Eerste Af de e I ing. 

Van zijn benoeming en ontslag . 

Art. ll. De Gouverneur wordt door den 
Koning benoemd en ontslagen. 

Art. 12 . Hij moet den ouderdom van dertig 
jaren vervul d hebben. 

Art. 13. Hij legt in handen des Konings of 
van de autoriteit of den persoon, door den 
Koning hiertoe aangewezen, den eed (verkla
ring of belofte ) af : 

" Ik zweer (verkl aar), dat ik, middellij k 
noch onmiddellijk, onder wel ken naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming tot Gouverneur aan 
iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof) , dat ik om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd eenige be
lofte of geschenken aannemen zal, middel
lijk of onmiddellij k. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning 
en aan de Grondwet; dat ik de welvaart 
van Suriname naar mijn vermogen bevor
deren zal ; dat ik de Wet op de Staats
inrichting van Suriname steeds zal onder
houden en doen onderhouden, en dat ik 
mij in alles zal gedragen, woals een braaf 
en eerl ijk Gouverneur betaamt. Zoo waar
lijk helpe mij God Almachtig !" (.,D at 
verklaar en beloof ik.") 

Art. 14. 1. Indien de benoeming van den 
Gouverneur vervat is in een geheim en ver
zegeld stuk, behelst dit stuk tevens de aanwij 
zing van de auto1·iteit of den persoon, in wier 
of in wiens handen de benoemde den voorge
schreven ambtseed -moet afleggen. 

2. Zoodanig stuk wordt geopend in eene 
vergadering van den Raad van Bestuur. 

3. H et wordt, na door a l de aanwezige 
leden te zijn gewaarmerkt, in het archief van 
den R aad nedergelegd. 

Art. 15. De Gouverneur aanvaardt het be
stuur door overlegging in eene plechtige ver
gadering der Staten van een a fschrift zijner 
akte van benoeming en van het proces-verbaal 
zijner eedsaflegging, en brengt zijne aanvaar
ding van het bestuur bij proclamatie ter ken
nis der ingezetenen. 
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Art. 16. Hij is verplicht zijne waardigheid 
te blijven bekl eeden totdat h ij het bestuur aan 
zijnen opvolger hebbe overgegeven, tenzij hem 
van 's Konings wege gelast of vergund worde 
zijne waard igheid vroeger neder te leggen. 

Art. 17. Hij mag zonder verlof des Konings 
Suriname n iet verlaten . 

Art. 18. 1. De Gouverneur mag recht
streeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch 
borg zijn voor eenige onderneming, ten grond
slag hebbende eene overeenkomst, om winst of 
voordeel aangegaan met Suriname of met 
eenig deel daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuldbrie
ven, geene schuldvorderingen ten laste van 
Suriname bezi tten. 

3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel 
hebben in eenige concess ie of onderneming van 
welken aard ook, in Suriname gevestigd of 
aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

4. H et bij het eerste en het derde lid be
paalde bl ijft op hem van toepassing gedurende 
vijf jaren na zijn aftreden. 

Art. 19. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap, tot den derden graad ingesloten, mag 
niet bestaan tusschen den Gouverneur eener
zijds en den ondervoorzitter of de leden en 
buitengewone leden van den R aad van B e
stuur of een der hoofden van eene afdeeli ng 
van bestuur anderzijds. 

2. Hij , die na zijne benoeming in den ver
boden graad van zwagerschap geraakt, be
houdt zijne bediening n iet dan met vergunning 
des K onings. 

3. De zwagerschap houdt op door de ont
binding van het huwelijk, waardoor zij ont
staan is. 

Art. 20 . 1. W anneer er vermoeden bestaat, 
dat de Gouverneur krankzinnig is, belegt de 
ondervoorzitter van den Raad van Bestuur 
eene vergadering van dien R aad, opdat de 
gegrondheid van het vermoeden onderzocht 
worde. 

2. De R aad van B estuur, oordeelende da t 
daartoe termen bestaan, beveelt het instell en 
van een geneeskundig onderzoek aan eene 
commissie, te zamen gesteld u it vier genees
kundigen, waaronder zoo mogelijk twee offi
cieren van gezondheid der zee- of landmacht. 

3. Deze commiss ie is bevoegd den gewonen 
geneesheer des Gouverneurs in haar m idden 
te roepen en dient den R aad van Bestuur van 
bericht. 

4. V an het in den R aad van B estuur ver
handelde worden nauwkeurige processen-ver
baal in dubbel opgemaakt en doot· den onder
voorzitter, de leden en den secreta ris onder
teekend. 

5. Als de R aad van Bestuur oordeel t , dat 
het bericht der commissie het bestaande ver
moeden bevestigt, wordt onverwijld een der 
dubbel en van de processen-verbaal gezonden 
aan den K on ing, en belegt de ondervoorzitter 
van den Raad van Bestuur eene vergadering 
der Staten. 

6. De vergader ing wordt gehouden met ge
sloten deuren. De vergadering verklaart, na 
de personen, die inl ichtingen geven kunnen, 
onder eede gehoord te hebben, en bij vol
strekte meerderheid van stemmen der aan
wezige leden, of er termen bestaan om den 
Gouverneur tot de uitoefening zijner waardig
heid niet in staat te achten. 
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7. De verklaring, dat zoodanige termen 
bestaan, ontheft, zoolang zij niet, na gelijk 
onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken en 
in afwachting van de beslissing des Konings , 
den Gouverneur van de uitoefening zijner 
waardigheid. 
· 8. Van het in de Staten verhandelde wordt 
een nauwkeurig proces-verbaal in dubbel op
gemaakt en door al de leden en den griffier 
onderteekend. 

9. Een der dubbelen wordt onverwijld ge· 
zonden aan den Koning. 

10. Wanneer de Gouverneur door een plot
sel ingen ziektetoestand buiten staat is geraakt 
om zijne waardigheid uit te oefenen en om 
overeenkomstig artikel 28 het dagelijksch be
leid van zaken aan een ander op te dragen, 
worden de in dit artikel opgenomen bepalin
gen eveneens toegepast, met dien verstande 
echter, dat de Gouverneur, nadat hij voldoen
de hersteld is , het bestuur weder op zich neemt, 
en daarvan bij proclamatie aan de ingezetenen 
kennis geeft. 

Art. 21. 1 . De Gouvernem is naar de be• 
palingen, vervat in de wet van 22 April 1855 
(Staatsblad n°. 33}, houdende regeling der 
verantwoordelijkheid van de hoofden der mi
nisteriëele departementen, tot straf vervolg
baar: 

a. wanneer hij uitvoering geeft of doet ge• 
ven aan Koninklijke besluiten of beschikkin
gen, waarvan hem de uitvoering niet is op· 
gedragen door den Minister van Koloniën; 

b . wanneer hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, niet voorzien van de vereischte mede
onderteekening van een der hoofden van de 
ministeriëele departementen; 

c. wanneer hij beschikkingen neemt, of be· 
velen geeft, of bestaande beschikkingen of 
bevelen handhaaft, waardoor de b_epalingen 
dezer wet of andere in Suriname geldende 
wettelijke regelingen worden geschonden; 

d. wanneer hij nalaat uitvoering te geven 
of te doen geven aan de voorschriften van 
deze wet of andere in Suriname geldende wet
telijke regelingen, of aan Koninklijke besluiten 
en beschikkingen, geene wettelijke regelingen 
zijnde, doch waarvan hem de uitvoering door 
den Minister van Koloniën is opgedragen; 

De handelingen, onder de letters a, b en c, 
en de nalatigheid, onder letter d bedoeld, zijn 
alleen dan strafbaar, wanneer zij gepleegd zijn 
met opzet. 

e. indien hij zonder opzet de uitvoering, 
onder letter d omschreven, grovel ijk verzuimt. 

2. De feiten in dit artikel vermeld worden 
beschouwd als misdrijven. 

3. De feiten vermeld onder letters a, b, c 
en d worden gestraft met de straf genoemd in 
artikel 355, e n het feit, vermeld· onder letter 
e, met de straf genoemd in artikel 356 van het 
Nederlandsch Wetboek van Strafrecht. 

Art. 22. 1. De Gouverneur kan gedurende 
zijn bestuur niet voo1· den strafrechter in Su
r iname betrokken, noch aldaar in burgerlijke 
gijzeling gebracht, noch zonder zijne toestem
ming als getuige in een rechtsgeding geroepen 
worden. 

2. Hij kan, zelfs na de nederlegg ing zijner 
waardigheid, wegens feiten, gedurende zijn 
bestuur gepleegd, in Suriname niet tot straf 
vervolgd worden. 
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Art. 23. 1. Hij staat .in Nederland, behalve 
wegens ambtsmisdrijven, terecht voor · den 
rechter, die volgens de a ldaar geldende wetten 
bevoegd zou zijn geweest, naar gel"ang der 
tegen het feit bedreigde straffen, daarvan 
kennis te nemen, ware het gepleegd in de ge· 
meente, in welke de zetel der Nederlandsche 
Regeering gevestigd is. 

2. De straf, tegen het fe it bedreigd, is die, 
welke daartegen bedreigd wordt bij het straf' 
recht der plaats, waar het feit is begaan. 

Art. 24. Indien tegen den Gouverneur, het
zij in het geval voorzien in artikel 165 de, 
Grondwet, hetzij ter zake van andere straf
bare feiten, eene vervolging in Nederland 
wordt ingesteld, legt hij, op bevel des Ko
nings , zijne waardigheid neder in handen van 
dengene, die door den Koning of volgens deze 
wet is aangewezen om hem te vervangen. 

Art. 25. 1. Wanneer de Gouverneur over
eenkomstig artikel 20 tijdelijk van· de uit
oefening zijner waardigheid is ontheven, of 
wanneer hij buiten staat geraakt om haar · uit 
te oefenen zonder in de gelegenheid te zijn 
om het dagelijksch beleid van zaken, overeen
komstig artikel 28, aan den daar bedoelden 
persoon op te dragen, treedt als waarnemend 
Gouverneur op de persoon, van 's Konings 
wege daartoe aangewezen, of, bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, gelijk mede wanneer en 
zoolang de aangewezen persoon niet kan op
treden, de ondervoorzitter van den Raad van 
Bestuur. · 

2. Hetzelfde geschiedt wanneer de Gouver
neur overlijdt, verlof erlangt of zij11e betrek
king nederlegt en zijn opvolger nog niet is 
aangewezen of nog niet kan optreden. 

Art. 26. Al wat in deze wet bepaald is om
trent den Gouverneur is toepasselijk op den 
waarnemenden Gouverneur, met uitzondering 
der voorschriften in de artikelen 12, 13, 15 en 
19, en met dien verstande, dat de verbods
bepalingen van artikel 18 niet gelden voor het 
deel dat de waarnemende Gouverneur in de 
daarbij bedoelde ondernemingen had vóór dat 
hij het bestuur aanvaardde, en dat het l aatste 
lid van dat artikel niet op hem van toepas-

, sing is. 
Art. 27. De waarnemende Gouverneur brengt 

zijne aanvaarding van het bestuur bij procla• 
matie ter kennis van de ingezetenen, en legt, 
zoo spoedig mogelijk, in eene daartoe te hou
den en zoo noodig bijeen te roepen buiten
gewone vergadering der Staten, in handen van 
den voorzitter der ve rgadering, den eed (of de 
belofte} af: 

,,Ik zweer (beloof}, dat ik, om iets hoe
genaamd in de betrekking van waarne
mend Gouverneur te doen of te laten, van 
niemand hoegenaamd eenige beloften of 
geschenken aanne1ne n zal, middellijk of 
onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning en aan de Grondwet; dat ik de wel
vaart van Suriname naar mijn vermogen 
bevorderen zal; dat ik de Wet op de 
Staatsinrichting van Suriname steeds zal 
onderhouden en doen onderhouden, en dat 
ik mij in alles zal gedragen, zoo als een 
braaf en eerlijk Gouverneur betaamt. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat beloof ik.") 
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Art. 28. 1. Wanneer ziekte of korte af
wezigheid van den Gouverneur eene voorzie
ning noodzakelijk maakt, draagt hij het dage
lijksch beleid van zaken tijdelijk op aan den 
persoon, die volgens artikel 26 in de bij dat 
artikel bedoelde gevallen als waarnemend 
Gouverneur zal moeten optreden. 

2. Zoodanige opdracht wordt door den 
Gouverneur bij proclamatie ter kennis van de 
ingezetenen gebracht. 

T w eed e A f d e e I i n g. 

Van zijne rnacht en verantwoordelijkheid. 

Art. 29. 1. De Gouverneur oefent, in naam 
en als vertegenwoordiger des Konings en met 
inachtneming van de voorschriften dezer wet, 
alsmede van 's Konings aanwijzingen, het a l
gemeen bestuur uit over Suriname en is aldaar 
bekleed met de uitvoerende macht. 

2. Hij is voor zijn doen en laten verant
woordelijk aan den Koning. 

Art. 30. 1. De Gouverneur heeft het opper
bevel over de in Suriname aanwezige krij gs
macht. 

2. Hij oefent dit over de in Suriname dienst
doende zee- en landmacht niet uit dan behou
dens hare administratieve betrekkingen tot de 
ministeriëele departementen en overeenkomstig 
de bijzondere beschikki ogen des Konings . 

3. Hij beschikt over hare strijdkrachten in 
oorlog en vrede, zoodanig als hem in het be
lang van Sur iname oirbaar dunkt, en hooft het 
recht hare bevelhebbers en off icieren te schor
sen. 

4. Hij geeft terstond van de schors ing ken
nis aan den Koning. 

5. Zij is, zoolang zij niet door den Koning 
bekrachtigd is, slechts voorloopig. 

Art. 31. 1. De Gouverneur neemt, in geval 
van oorlog of opstand, alle maatregelen die 
h ij in het bel ang van den Staat in het alge
meen en van Suriname in het bijzonder door 
den nood geboden acht. 

2. Hij heeft in dergelijke omstandigheden 
de macht om Suriname, geheel of ten deele, 
in staat van oorlog of beleg te verklaren, 
bepalingen van deze wet en van alle andere 
aldaar geldende algemeene verorden ingen bui
ten werking te stellen en ambten tijdelijk op 
te heffen. 

3. Hij kan, in zoodanig geval, de plaatse
lijke burgerlijke of mi litaire gezaghebbers 
machtigen tot het voorloop ig nemen van maat
regelen van boven omschreven aard. 

4. Hij geeft van de maatregelen , door hem 
uit kracht van dit artikel genomen, onverwijld 
kennis aan den Koning. 

Art. 32. 1. Onvermi nderd het geval, voor
zien bij a rtikel 31, is de Gouverneur bevoegd 
in dringende omstandigheden, voor geheel 
Suriname of voor bepaalde gedeelten daarvan, 
achtereenvolgens onder nadere bekrachtiging 
bij wet, algemeenen maatregel van bestuur of 
landsverordening, regelingen te treffen om
trent onderwerpen, waarvan de regeling bij de 
wet, bij algemeenen maatregel van bestuur 
of landsverordening moet geschieden, zoolang 
die regeling niet heeft plaats gehad, zoomede 
wetten , behalve deze wet, algemeene maat
regel en van bestuur en landsverordeningen 
geheel of gedeeltelijk bu iten werking te stel
len of te wijz_igen. 
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2. De Gouverneur geeft van deze hande-
1 ingen onverwijld kennis aan den Koning. 

3. Wanneer de in het eerste lid bedoelde 
regelingen en andere beschikkingen niet be
krachtigd worden, blijven zij niettemin ver
bindend totdat zij zij n ingetrokken. 

Art. 33. De Gouverneur neemt alle ver
eischte maatregelen tot bescherming van de 
eer van den Staat in het algemeen en van 
Suriname in het bijzonder tegen aanranding 
van buiten. 

Art. 34. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 81 benoemt, schorst en ontslaat de 
Gouverneur de landsdienaren van Suriname, 
tenzij hun benoeming, schorsing of ontslag bij 
de wet aan den Koning is voorbehouden. 

2. Hij voorz iet, als de belangen van den 
di enst dit vereischen, in de tijdelijke waarne
ming van betre kkingen, door den Koning te 
begeven. 

3. De Gouverneur kan zijne in het eerste 
lid bedoelde bevoegdheid aan anderen over
dragen. 

Art. 35. De Gouverneur heeft het a lgemeen 
bestuur van de geldmiddelen en domeinen 
van Suriname en is deswege verantwoordelijk 
naar de bepalingen bij de wet te stellen. 

Art. 36. 1. De Gouverneur stelt de bezol
di g ingen der landsdienaren van Suriname vast, 
voor zooveel dit niet bij de wet aan den Ko
ning is voorbehouden. 

2. De aanspraken op verloven en verlof
bezoldigingen, wachtgelden en pensioenen 
worden bij I andsverordening geregeld. 

Art. 37. 1. De Gouverneur kan , na inge
wonnen bericht van den rechter door wien het 
vonnis gewezen is, aan alle burgerl ijke of 
militaire veroordeelden gratie verleenen van 
straffen, bij rechterlijk vonnis in Suriname op
gelegd. 

2. Hij kan, tenzij krachtens voorafgaande 
uitdrukkelijke machtig ing des Konings, geene 
amnestie, abolitie of generaal pardon verlee
nen, dan in zeer dr ingende gevallen, na ver
hoor van den Raad van Bestuur en onder 
voorbehoud van 's Konings bekrachtiging. 

Art. 38. Geene dispensatie kan door den 
Gouverneur verleend worden dan in de geval
len en op de wijze, bij de a lgemeene verorde
ning, waarvan dispensatie verleend wordt, om
schreven. 

Art. 39. De Gouverneur verl eent, in naam 
des Konings en overeenkomstig het desaan
gaande bij algemeenen maatregel van bestuur 
bepaalde, zeebrieven aan schepen en vaartui
gen, toebehoorende aan inwone rs van Suriname. 

Art. 40. De Gouverneur zorgt voor de af
kondiging en de uitvoering van de hem daar
toe van 's Konings wege toegezonden wetten 
en a lgemeene maatregelen van bestuur. 

Art. 41. 1. De Gouverneur kan, beha] ve 
voor zooveel betreft wetten tot goedkeuring 
van verdragen en andere overeenkomsten· met 
vreemde Mogendheden, om gewichtige rede
nen de hem bevolen afkondiging of uitvoering 
opschorten en geeft hiervan te1·stond kennis 
aan den Koning. 

2. Wanneer de afkondiging of uitvoering 
eener wet door den Gouverneur is opgeschort, 
wordt hiervan door den Koning ten spoedigste 
mededeel ing gedaan aan de Staten-Generaal. 

3. Zoodra de Gouverneur verwitt igd is, dat 
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de Koning zijne handeling niet goedkeurt, gaat 
hij onverwijld tot de afkondiging of uitvoe
r ing over. 

Art. 42. 1. De wetten en a lgemeene maat
regelen van bestuur worden afgekondigd door 
plaatsing in het Gouve1-ne1nentsblad. 

2. H et formulier van afkondiging luidt: 
,,In ' naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Suriname, 
"Van 's Konings wege den last ontvangen 

hebbende tot afkondiging van onderstaande 
wet (onderstaanden a lgemeenen maatregel van 
bestuur); 

(Mededeeling der wet of van den algemee
nen maatregel van bestuur.) 

,,H eeft de opneming daarvan in het Gou• 
verne1nentsblad bevolen. 

,,Gedaan te ....... .. ......... . , den ....... . 
(Onderteekening van den Gouverneur en van 

den gouvernements-secretaris.) 
Art. 43. Wanneer geen ander t ijdstip is 

vastgesteld, treedt de afgekondigde wet of 
a lgemeene maatregel van bestuur in werking 
met ingang van den dertigsten dag na dien 
der uitg ifte van het Gouve1·nementsblad, waar
in de afkondiging is gesch ied . 

Art. 44. 1. De Gouverneur stelt, behoudens 
het bepaalde bij het eerste lid van artikel 101, 
na verkregen goedkeuring van de Staten, 
landsverordeningen vast tot regel ing van: 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van Suriname betreffende, ten aanz ien 
waarvan in de Grondwet, in deze wet of in 
andere wettên niet anders is bepaald; 

b. andere onderwerpen, waarvan de rege
ling ingevolge eene wet of een algemeenen 
maatregel van bestuur bij landsverordening 
moet geschieden. 

2. Hij zorgt voor hare onmiddellijke afkon
diging. 

Art. 45. 1. Onverminderd de gevallen, 
voorzien in de artikelen 5, 6, 39, 100, derde 
lid , en 101 , derde l id, of bij een ige andere 
wetsbepaling, kan bij algemeenen maatrege l 
van bestuur worden geregeld a l hetgeen be
treft : 

a. de met vreemde Mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de 
uit het volkenrecht voortvloe iende rechten en 
verplichtingen in het a lgemeen ; 

b. de verdediging van het grondgebied van 
Suriname. 

2. Voorschriften ter ui tvoering van deze 
regelingen kunnen bij wet of bij a lgemeenen 
maatregel van bestuu-r worden overgelaten 
aan landsverorden ing of besluit van den Gou
verneu r als bedoeld in artikel 3, onder 3°. 

Art. 46 . De landsverordeningen mogen 
geene bepalingen inhouden omtrent punten, 
waarin voorz ien is bij wettelijke regelingen a ls 
bedoeld in artikel 3, onder 1 °. en 2°., a en b, 
tenzij daartoe vrijheid is gegeven. 

Art. 47. De bepalingen eener landsverorde
ning omtrent punten, in welker onderwerp 
wordt voorzien bij eene wettelijke regeling a ls 
bedoeld in artikel 3, onder 1° . en 2°., a en b, 
vervallen op het oogenbl ik, dat zoodanige 
regeling in Suriname begint te werken. 

Art. 48. 1. De Gouverneur zendt elke 
landsverordening, door hem vastgesteld, onver
wijld aan den K oning. 

2. De landsverordeningen kunnen, op grond 
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van strijd met de Grondwet, met de wet of 
met het a lgemeen belang, geheel of gedeelte
lijk door den Koning worden geschorst en bij 
de wet worden vernietigd. 

3. De schorsing wordt door den Koning 
bevolen bij een met redenen omkleed, in het 
Gouvernementsblad te plaatsen besluit. 

4. De schorsing stuit onmiddellijk de wer
king der geschorste bepalingen. 

5. I s binnen één jaa r na de dagteekening 
van het schorsingsbesluit geen voorstel van 
wet tot vernietiging bij de Staten-Generaal in
ged iend, dan vervalt de schorsing. Hiervan 
gesch iedt kennisgeving in het Gouvernements
blad. 

6. Indi en het wetsontwerp tot vernietig ing 
wordt verworpen, wordt de schorsing mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kenn isgeving in het Gouvernements
blad. 

7. B epalingen, die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

8. Vernietiging brengt mede vernietiging 
van a lle gevolgen der vernietigde bepalingen, 
voor zoover die nog voor vernietiging vatbaar 
zijn, met dien verstande, dat in geval van ver
nietiging op grond van strijd met het alge
meen belang, de naar het oordeel van den 
Gouverneur niet met dat belang strijdi ge ge
volgen in stand bl ijven . 

9. De Gouverneur zorgt, dat in geval van 
vernietiging zoo noodig opnieuw in het onder
werp van de vernietigde bepalingen wordt 
voorzien . 

Art. 49. 1. Behoudens in geva ll en van 
spoedeischenden aard, ter beoordeeling van 
den Koning, en behoudens ten aanzien van 
ontwerpen van a lgemeene maatregelen van 
bestuur, wannneer die voortspruiten u it het 
bepaalde bij het derde I id van arti kei 100 of 
bij het derde I iel van artikel 101, stelt de 
Gouverneur de Staten in de gelegenheid, zoo 
noodig binnen een door hem te bepalen ter
mijn, van raad te di enen nopens de ontwerpen 
van a lgemeene maatregelen van bestuur, uit
sluitend of in belangrijke mate Suriname be
treffende, vóórdat tot de vaststelling daarvan 
wordt overgegaan. 

2. Aan het hoofd van de algemeene maat
regelen van bestuur, bedoeld in het eerste lid, 
wordt vermeld , dat de Staten geraadpleegd 
zijn of waarom dat niet geschied is. 

Art. 50. 1. Behoudens in gevallen van 
poedeischenden aard, ter beoordeel i ng van 

den Koning, of, voor zoover het voorstellen 
van wet betreft, ingediend ingevolge a rtikel 
11 7 der Grondwet, ter beoordeel i ng van den 
Voorzitter van de Tweede K amer der Staten
Generaal, en behoudens ten aanzien van ont
werpen van wetten a ls bedoeld in de artikelen 
114 en 116 , en van o ntwerpe n van goedkeu
ringswetten als bedoeld in artikel 152, stelt 
de Gouverneur de Staten in de gelegenheid, 
zoo noodig binnen een door hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens de ont
werpen van wetten, uitsluitend of in belang
rijke mate Suriname betreffende, vóórdat zij 
in behandeling komen bij de Staten-Generaal. 

2. H et ingevolge het eerste lid uitgebrach t 
advies wordt bij de toezending van het wets
voorstel of, wanneer het een ingevolge artikel 
117 der Grondwet ingediend voorstel van wet 
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betreft, zoo poedig mogel ijk, aan de Tweede 
Kamer medegedeeld. 

3. Indien het advies niet binnen den be
paalden termijn is u itgebracht, wordt hiervan 
bij de toezending van het wetsontwerp of, wan
neer het een ingevolge artikel 117 der Grond
wet ingediend voorstel van wet betreft, zoo 
spoedig mogelij k, kennis gegeven aan de 
Tweede Kamer. 

Art. 51. Behoudens de stu iting in geval 
van schors ing, verbinden de bepalingen eener 
landsverordening totdat zij ten ge vol ge van 
eene latere landsverordening of ingevolge ar
tikel 47 zijn vervallen, of de wet tot ha re 
vernietiging in Suriname in werking getreden 
is. 

Art. 52. 1. De afkondiging van de lands
verordening geschiedt door hare plaatsing in 
het Gouvernernentsblad.. . 

2. H et formulier van a fkondi ging luidt: 
,,In naam des Konings ! 

,,De Gouverneur van Suriname, 
,,In overweging genomen h ebbende : 
(De beweegreden der landsverordening.) 
"Heeft, den R aad van Bestuur gehoord, na 

verkregen goedkeuring der Staten, (of, in de 
gevallen, voorzien in het eerste lid van a rtikel 
101: ,,H eeft, den Raad van Be tuur gehoord, 
en gelet op het eerste lid van artikel 101 der 
Wet op de Staatsinrichting van Suriname) , 
vastgesteld onderstaande landsverordening: 

(De landsverordening.) 
,,Gegeven te ... ............ .. . , den ....... .... .... .. . " 
(Onderteekening van den Gouverneur en van 

den gouvernements-secretaris.) 
Art. 53. Ten aanzien van de werking der 

a fgekondigde landsverordening geldt het be
paal de bij arti kei 4 3. 

Art. 54. 1. De Gouverneur is bevoegd tot 
het u itvaardigen van besluiten, houdende a l
gemeene maatregelen en strekkende om uit
voer ing te geven hetzij aan hem daartoe van 
's Konings wege toegezonden wetten en a lge
meene maatregelen van bestuur, hetzij aan 
1 andsverordeni ngen. 

2. Bepalingen, door straffen te handhaven, 
worden in die besluiten niet opgenomen dan 
krachtens algemeene verordening. De grenzen 
der straffen worden bij de algemeene veror
deningen, bedoeld in het eerste lid, vastge
steld. 

Art. 55. 1. Zoodan ige besluiten worden af
gekondigd door plaatsing in he t Gouverne
rnentsblad. 

2. H et formul ier van afkondiging luidt: 
uln naa m des I<.on ings ! 

,,De Gouverneur van Surinan1e, 
" Overwegende, dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, den algemeenen 

maatregel van bestuur of de landsverordening, 
tot welker ui tvoer ing h et besluit strekt.), 

,,het nood ig is, het navol gende vast te stel
len· 

,,Heeft, den R aad van Bestuur gehoord, 
besloten: 

(Volgt het besluit. ) 
,,Gegeven te ....... ..... ..... . , den ... ..... ....... .. . 
(Onderteekening van den -Gouverneur en van 

den gouvernements-secretaris.) 
Art. 56 . Indien in het besluit geen ander 

tijdstip bepaald is, werkt het met ingang van 
den dertigsten dag na dien der uitg ifte van 
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het Gouvernementsblad, waarin het geplaatst 
is. 

Art. 57. 1. De Gouverneur brengt e lk door 
hem uitgevaardigd besluit onverwijl d ter ken
nis des Konings. 

2. De Koning ka n, na den Raad van State 
te hebben gehoord, bij met redenen omkleed 
besluit, het besluit van den Gouverneur geheel 
of gedeel telijk vernietigen. . 

3. De Gouverneur zorgt, dat in geval van 
vernietiging zoo noodi g opnieuw in het onder
werp van de vern ietigde bepalingen wordt 
voorzien. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van den Raad van B estuur. 

E e r s te A f d e e I i n g. 

Van zijne sa1nenstelling. 

Art. 58 . 1. De Raad van Bestuur bestaat 
uit den Gouverneur a ls voorzitter, den onder
voorz itter en drie leden. 

2. De ondervoorzitter en de leden worden 
door den K oning benoemd, geschorst en ont
slagen. 

3. De rang der leden regelt zich naar den 
ouderdom van benoeming. 

Art. 59. De Koning kan buitengewone le
den benoemen, hen schorsen en ontslaan . Zij 
zijn naar ouderdom van benoem ing als plaats
vervangers werkzaam. 

Art. 60. De ondervoorz itter, leden en bui
tengewone leden leggen, a lvorens hunne be
trekking te aanvaarden, in handen van den 
Gouverneur den eed (verklaring of belofte) af: 

,,Ik zweer (verklaar), da t ik, middel
lijk noch onmiddellijk, onder welken naam 
of wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming a ls ondervoorzitter (lid, 
buitengewoon lid) va n den R aad van 
Bestuur aan iemand, wie hij ook zij, iets 
heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

I k zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd eenige 
beloften of geschenken aannemen zal, m id
dellijk of onmiddel lijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning; dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Suriname steeds zal hel pen on
derhouden en het wel zijn van Suriname 
naar mijn vermogen zal voorstaan. Zoo 
waarlij k helpe mij God Almacht ig!" (,,Dat 
verklaar en beloof ik.") 

Art. 61. De gouve rnements-secretaris staat 
den Raad van Bestuur als secretar is bij , ook a l 
is hij daarvan geen l id. 

Art. 62. 1. H et reglement van orde voor 
den Raad ,·an Bestuur wordt door den R aad 
ontworpen en vastgesteld door den Gouverneur. 

2. H et behoeft, evenals de daarin te bren
gen wijzig iî1gen, de goedkeuring des Konings. 

T w e e d e A f d e e I i n g. 

Van zijne werkzaamheden. 

Art. 63. De Raad van Bestuur wordt door 
den Gouverneur gehoord nopens: 

1 °. alle ontwerpen van landsverordeningen, 
die de Gouverneur aan de goedkeuring der 
Staten wil onderwerpen, of die de Staten aan 
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den Gouverneur ter vastste lling hebben aange
boden ; 

2°. a lle ontwerpen van wetten en van al 
gemeene maatregelen van bestuur, waarom
trent de Sta ten gehoord worden ; 

3°. aJl e ontwerpen van besluiten tot uit
voer ing van algemeene verordeningen, di e de 
Gouverneur wil uitvaardi gen ; 

4°. a lle ontwerpen van beschikkingen tot 
vaststelling en wijziging van de begrooting, 
tot vaststelling van het slot der rekening en 
tot het aangaan van geldleeni ngen ten name 
en ten laste van Sur iname; 

5°. a lle aangelegenheden, waaromtrent dit 
is voorgeschreven bij deze wet of andere alge
meene verordening; 

6°. all e a ndere zaken, waaromtrent de Gou
verneui· het gevoelen van den Raad wensch t 
te kennen. 

A rt. 64. De R aad mag niet weigeren, des
gevraagd, zijn gevoelen schriftelijk aan den 
Gouverneur mede te deelen . 

A rt. 65. De Gouverneur kan offi cieren der 
zee- en landmacht en ambtenaren, geen leden 
van den Raad zijnde, gelasten de vergader ing 
bij te wonen tot het geven van inlichtingen. 

Art. 66. De R aad van Bestuur ka n, volgens 
regels bij l andsverordening te stellen, rech ts
macht er langen in geschill en van bestuu r. 

Art. 67. Hij verrich t voor ts alle andere 
werkzaamheden, hem bij deze wet of andere 
a lgemeene verordeningen opgedragen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van de Staten . 
Eerste Afd ee l i n g . 
Van hunne samenstell ing. 

Art. 68. De Staten zijn samengesteld ui t 
vijftien 1 eden, van welke t ien rechtstreeks 
door de ki ezers worden gekozen en vijf door 
den Gouverneur, na raad pleging van den 
R a ad van B estuur , worden benoemd. 

Art. 69. l. Kiezers zijn ma nnelijke N eder
landsche onderdanen, di e : 

1 °. sedert 1 J anuari van het jaar, waar in 
de kieze rslijst wordt vastgesteld , in Suriname 
gevestigd zijn ; 

2° . den vollen ouderdom van vij f en tw in
t ig ja ren hebben volbracht vóór 1 Maart van 
het jaa r, waar in de kiezerslij st wordt vastge
steld ; 

3°. in het volle genot zijn van de burger
lijke rech ten, en 

4°. voldoen aan een der volgende voor
waarden: 

a. vervuJling van bij het kiesreglement 
vastgestelde e ischen van verstandelijke ont
wikkeling; 

b. betaling van belasting over een jaar
lijksch inkomen, waarvan het juiste bedrag, 
mits niet hooger da n dui zen d g ulden , b ij het 
kies reglement wordt bepaald. . 

2. H et kiesreglement regel t all es, wat ver
der het kiesrech t en de wijze van verk iezing 
betreft. 

Art. 70. V an de ui toefen ing van het kies
rech t zijn u itgesloten : 

a. zij , wien het ki esrecht ontzegd is bij on
herroepelijke rech terlijke ui tspraak ; 

b . zij , die rechtens van hunne v rijheid zijn 
beroofd ; 
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c. zij , die krachtens onherroepelijke rech
terlijke ui tspraak wegens krankzinni gheid of 
zwa kheid van vermogens de beschikking of 
het beheer over hunne goederen hebben verlo
ren, of van de ouderlijke macht of de voogdij 
ove r één of meer hunner kinderen ontzet zijn ; 

d. zij , die bij onherroepelijke rechterlijke 
ui tspraak tot eene gevangenisstraf van meer 
dan een jaa r zijn veroordeeld , gedurende drie 
ja ren, nadat hunne straf is volbrach t, en 
levensla ng, wanneer vcior de tweede maal zulk 
eene straf is opgelegd ; 

e. zij, di e bij onherroepel ij ke rechte rlij ke 
ui tspraak wegens bedela rij of landl ooperij zijn 
veroordeeld, gedurende dri e jaren, nadat hun
ne stra f is volbracht; gedurende zes ja ren , 
indien de straf voor de tweede maal , en 
levenslang , indien de stra f voor de derde maal 
opgelegd is ; 

/. zij , die bij onherroepelijke rech te rlijke 
ui tspraken binnen een t ijdsver loop van dri e 
ja ren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar fe it, inslu itende open
bare dronkenscha p, gedurende dri e jaren , na
da t de laatste ui tspraak onherroepelij k is ge
worden. 

Art. 71. Verkiesbaar en benoembaar zijn, 
behoudens het bepaalde bij artikel 72, ma nnen 
en vrouwen, N ederl andsche onderda nen, die 
voldoen aan de vere ischten, genoemd in a r 
t ikel 69. 

A rt. 72. U itgesloten van verkiesbaarheid en 
benoembaarheid zijn: 

a. de Gouverneur, de ondervoorzitter en de 
leden van den R aad va n Bestuur, de gouver
nements-secretar is en de milita iren van zee- of 
landmacht in werkelijken dienst; 

b. zij , die van de verkiesbaarheid ontzet 
zij n of overeenkomstig a r t ikel 70 van de uit
oefening van het kiesrech t zijn u itgesloten, 
met u itzondering va n degenen, di e van dat 
rech t zijn u itgesloten op grond van gerechte
lijke vrijhe idsberooving of van veroordeeling 
tot eene vrijhe idsst raf anders dan wegens 
bedela rij of landl ooperij of wegens een feit, 
waaruit van openbare dronkenschap blijkt . 

Art . 73. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap tot en met den tweeden graad mag niet 
bestaan tusschen de leden van de Staten. 

2. Wanneer personen, elkander in den ver
boden graad bestaande tegelijkertijd gekozen 
worden , wordt a ll een toegelaten h ij , d ie de 
meeste stemmen verkreeg, en, bij gelijk aantal 
stemmen, de oudste. Indien in laatstbedoeld 
geval ook de leeftijden gelijk zijn, besl ist h et 
lot. 

3. Hij, die na zij ne verkiez ing of benoeming 
in den verboden graad van zwagerschap met 
een der andere leden geraakt, kan op dien 
grond niet verplich t worden a f te treden vóór 
den afloop van zijnen t ijd van zitting. 

4. De zwagerschap houdt op door de ont
bind ing van het huwelijk, waardoor zij ont
staan is. 

Art. 74. l. De leden hebben zitt ing ge
durende vier jaren. Zij t reden tegelijk a f. 

2. De a ftredenden zijn dadelijk opnieuw 
verkiesbaar of benoem baar. 

3. Degene, die ter vervuili ng van eene tus
schentijds opengevallen plaats gekozen of be
noemd is, treedt a f op hetzelfde tij dstip als de 
andere leden. 

28 
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Art. 75. Het kiesreglement wordt vastge
steld bij landsverordening. 

Art. 76. De leden der Staten leggen vóór 
het aanvaarden hunner betrekking in handen 
van den Gouverneur den eed (verklaring of 
belofte) af : 

" I k zweer (verklaar), dat ik, middellij k 
noch onmiddellij k, onder welken naam of 
wat voorwendsel ook, om tot lid der Sta
ten te worden gekozen (benoemd), aan 
iemand, wie hij ook zij , iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd een ige 
beloften of geschenken zal aannemen, mid
dell ijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning; dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Suriname steeds zal helpen on
derhouden en het welzijn van Suriname 
naar mijn vermogen zal voorstaan. Zoo 
waarl ijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 

Art. 77 . 1. De leden genieten geene scha
deloos telli ng . 

2. Vergoedi ng van reis- en verblij fkosten 
kan hun bij landsverordening worden toege
kend. 

3. Zij genieten kosteloos vervoer voor hun 
persoon met de L andsvervoermiddelen in ge
regel den d ienst. 

Art. 78 . 1 . De leden zijn bevoegd te a ll en 
tijde hun ontslag te nemen. 

2. Zij zenden d it schriftelijk in aan den 
Gouverneur . 

3. H et lidmaatschap vervalt: 
1 °. door het opgeven der vestiging in 

Suriname of eene afwezigheid uit Suriname 
van 1 anger dan acht maanden; 

2°. door het verlies van het volle genot der 
burgerlij ke rechten; 

3°. door het ontstaan van omstandigheden, 
d ie ingevolge artikel 72 verk iesbaarheid en 
benoembaarheid u itslu iten. 

T w ee d e A f de e 1 i n g . 

Van hu11ne zitting en ve-rgaderingen . 

Art. 79. De zitting der Staten wordt jaar
lij ks op den eersten Dinsdag der maand Apri l 
te Paramaribo door of namens den Gouver
neur geopend . 

Art. 80. De voorzitter en de ondervoorzit
ter der Staten voor elke zitting worden uit 
hun midden benoemd door den Gouverneur . 

Art. 81. De Staten benoemen hunnen grif
fier buiten hun midden. 

Art. 82. De Staten onderzoeken de geloofs
b rieven der n ieuw ingekomen leden en beslis
sen de geschi ll en, welke aangaande die ge
loofsbr ieven of de verkiez ing zelve oprijzen . 

Art. 83. De Staten stellen het reglement 
van orde voor hunne vergaderingen vast. 

Art. 84. 1. Zij vergaderen in het openbaar. 
2. De deuren worden gesloten, a ls de voor

zittfll' het noodig keurt of vier leden het vor
deren. 

3. De vergader ing beslist of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

4. Over de punien in besloten vergadering 
behandeld kan daar in ook een besluit genomen 
worden. 
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Art. 85. De leden der Staten stemmen naar 
eed en geweten , zonder I ast van of rugge
spraak met hen, door wie zij zij n gekozen of 
benoemd. 

Art. 86. 1. De Staten mogen niet beraad
slagen noch besluiten, zoo niet ten m inste 
acht leden tegenwoordig zijn. 

2. Alle beslu iten worden door volstre kte 
meerderhe id der stemmende leden opgemaakt. 

3. Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van een besluit tot eene volgende vergader ing 
'u itgesteld. 

4. I n deze, en evenzoo in eene volta Il ige 
vergadering, wordt bij het staken van stemmen 
het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

Art. 87. Over aTie zaken wordt mondel ing 
en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen of voordrachten van per
sonen bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

Art. 88. De leden der Staten zijn, ter zake 
van hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftel ijk overgelegd hebben, niet gerechte
lij k vervolgbaar, tenzij zij daarmede openbaar 
maken wat in besloten vergadering of ond_er 
geheimhouding is gezegd of overgelegd. 

Art. 89. 1. De Gouverneur kan in persoon 
of door eenen gemachtigde de beraadslagingen 
bijwonen en eene raadgevende stem uitbrengen . 

2. De gemachtigden zij n ter zake van het
geen zij in de vergadering gezegd of schrifte
lij k overgelegd hebben, niet gerechtelij k ver
volgbaar, tenzij zij daarmede openbaar maken 
wat in besloten vergadering of onder gehe im
houding is gezegd of overgelegd. 

3. Aan den Gouverneur en zij ne gemach
t igden wordt het woord gegeven, wanneer en 
zoo dikwijl s zij dit verlangen , echter niet vóór
dat de spreker, die aan het woord is, zijne 
rede beëindigd heeft. 

Art. 90. De Gouverneur heeft het rech t de 
zitting der Staten te schorsen en te sluiten, 
a lsmede de Staten in buitengewone ve rgade
ring bijeen te roepen. 

D e r d e A f d e e I i n g. 

Van hunne macht. 

Art. 91. De Staten m aken het vertegen
woordigend lichaam van Suriname uit . 

Art. 92. 1. Zij onderzoeken de ontwerp
landsverordeningen, di e hun door den Gou
vernem· ter goedkeuring worden aangeboden . 

2. H et formulier van aanbieding luidt: 
"De Gouverneur van Suriname biedt aan de 

Staten ter goedkeur ing aan ' eene ontwerp
landsverordeni ng" 

(Vermelding van den t itel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteeken ing van den 
Gouverneur.) 

3. De Gouverneur kan te a ll en t ij de, .na 
den Raad van Bestuur te hebben gehoord, 
een termijn bepalen, binnen welken de Staten 
hem hun besluit moeten mededeelen. 

Art. 93. 1. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening goedkeuren, geven zij hier
van kennis aan den Gouverneur . 

2. Het formulier d ier kenn isgeving luidt : 
"De Staten keuren goed de hun door den 

Gouverneur van Suriname aangeboden ont
werp-landsverordening'' 

(Vermelding van den t itel der landsveror
dening. ) 
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(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier.) 

Art. 94. 1. Indien de Gouverneur de l ands
verordening, door de Staten in ontwerp goed
geke urd, heeft vastgesteld, geeft hij daarvan 
aan he n kennis. 

2. H et forrnulie'r dier kenn isgeving luidt: 
,,De Gouverneur van Suriname heeft vast

gesteld de landsverordening" 
(Vermelding van den titel der l a ndsveror

dening. ) 
(Dagteekening en onderteeken ing van den 

Gouverneurl 
Art . 95. 1. Indien de Gouverneur bezwaar 

heeft de l a ndsverordening, door de S taten in 
ontwerp goedgekeurd, vast te stell en , geeft hij 
daa rva n aan hen kennis. 

2. H et formulier dier kennisgeving luid t: 
" D e Gouverneur van Suriname heeft bezwaar 

om vast te stellen de in ontwerp door de 
Staten goedgekeurde landsverordening" 

(Vermelding van den t itel der l andsverorde-
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur . ) 

Art. 96. 1. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening n iet goedkeuren, geven zij 
hiervan kennis aan den Gouverneur. 

2. H et formulier dier kennisgeving lui dt: 
,,D e Staten hebben bezwaar tegen de goed

keuring der aan hen door den Gouverneur van 
Suriname aangeboden ontwerp-landsverorde
ning" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter e n den griffier.) 

A rt. 97. 1. De Staten hebben het recht 
van wijziging. 

2. Indien zij daarvan gebruik gemaakt 
hebben , luidt het formulier der kennisgevi ng 
van hunne goedkeuring aldus: 

" D e Staten keuren goed , zoodan ig als het 
ontwerp door hen is gewijzi gd, de hun door 
den Gouverneur van Suriname aangeboden 
ontwerp-landsverordening'' 

(Vermel ding van den titel der l andsverorde
ning . ) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
v.oorzitt,er en den griffier.) 

Art. 98. 1. Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwer p-landsverorden ing ver
eenigt, geeft hij hiervan aan de Staten kennis. 

2. Het fo rmulier dier kennisgev ing luid t: 
,,De Go uverneur van Suriname heeft v,astge

stel d, zoodanig als het ontwerp door de Staten 
gewijzigd i , de lands-.erordening" 

(Vermelding van den titel der l a ndsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 99. 1. Indien de Gouverneur zich met 
de gewij zigde ontwerp-landsverordening niet 
vereeni gt, geeft hij hiervan aan de Staten 
kennis. 

2. H et formulier dier kennisgeving luidt : 
,De Gouverneur van Suriname, zich niet 

k~nnende vereen igen met de wijzigingen, door 
de Staten in het ontwerp aangebracht, heeft 
niet vastgesteld de la ndsverordening" 

(Vermelding van den t itel der landsverorde
ning .) 
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(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 100. 1. Indien de S taten eene hun 
door den Gouverneur aangeboden ontwerp
landsverordening n iet goedkeuren of ind ien 
de Gouverneur zich niet vereen igt met eene 
door de Staten gewijzigde ontwerp-landsver
orden ing, kan hij binnen zes m aanden na de 
dagteekening van de kennisgeving van het 
besluit der Staten, het ontwerp, hetzij onge
wijzigd, hetzij alsnog door hem gewijzigd, op
nie uw ter goedkeuring aan de Staten aanb ie
den. 

2. Voor de tweede behandeling gelden de
zelfde bepalingen a ls voor de eerste. 

3. Wordt andermaal overeenstemming niet 
verkregen, d a n ka n de regeling geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

4. De bij a lgemeenen maatregel van be
stuur vastgestelde regeling kan te a ll en t ijde 
bij l andsverordening worden gewijzigd, aange
vu ld, ingetrokken of door eene andere lands
verordening vervangen. 

Art. 101. 1. D e Gouverneur kan eene door 
hem in ontwerp ter goedkeuring aan de Sta
ten aangeboden l andsverordening, na den 
Raad van Bestuur te hebben gehoord, op 
e igen gezag en verantwoordelijkheid vaststel
le n, wanneer: 

1 °. de Staten in gebreke blijven binnen 
den gestelden termijn mede te deelen of zij 
a l dan niet het ontwerp goedkeuren; 

2° . de goedkeuring van de Staten n iet is 
verkregen, doch dringende omstandigheden 
eene onverwijlde voorz ien ing vorderen. 

2. Van de vasts teil ing wordt aan de Staten 
kennis gegeven op de wij ze, voorgeschreven in 
artikel 94. 

3. In het geval, bedoeld onder 2°. van het 
eerste lid, kan de regeling nader geschieden 
bij algerneenen maatregel van bestuur, ind ien 
de Staten binnen twee maanden na den dag 
van inwerkingtreding van de l andsverordening 
daartoe het verzoek doen. H et bepaalde bij 
het v ierde lid van artikel 100 is alsdan van 
toepassing. 

Art. 102. 1. D e Staten hebben het rech t 
l andsverorden ingen aan den Gouverneur voor 
te st.ellen. 

2. Zij zenden het ontwerp, zoodanig als het 
door hen goedgekeurd is, aan den Gouverneur. 

3. Het formu lier van toezending luidt: 
" D e Staten verzoeken den Gouverneur van 

Su,·iname vast te stell e n de bijgaande, door 
hen in ontwerp goedgekeurde landsverorde
ning" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorz itter en den gr iffier.) 

Art. 103. 1. D e Gouverneur geeft van zijne 
beslissing aan de Staten kennis. 

2. D e formulieren van kennisgeving luiden: 
1 °. indien geen bezwaar bestaat tegen de 

vaststelling: 
" De Gouverneur van Suriname heeft, den 

Raad van Bestuur gehoord, vastgesteld de hem 
in goedgekeurd ontwerp door de S taten aan
geboden l andsverordening" 

(Vermelding van den t itel der l andsvernrde
ning.) 

(Dagteekening en onderteeken ing van den 
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Gouverneur.) 
2°. indien bezwaar be taat tegen de vast

stelling: 
" De Gouverneur van Suriname heeft, den 

Raad van Bestuur gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de hem in goedgekeurd ontwerp 
do r de Staten aangeboden landsverordening" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
n ing. ) 

( Dagtee kening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 104. In geval van waarneming van 
de waardi gheid van Gouverneur of van uit
oefen ing van het dagelijksch be leid van zaken 
worden de vo renstaande formulieren, zoomede 
die voor de afkondiging van wetten, algemeene 
m aatrege len van bestuur, landsverordeningen 
en bes! ui ten van den Gouverneur, voor zooveel 
noodig gewijzigd. 

Art. 105. De Staten zijn bevoegd de be lan
ge van Suriname voor te staan bij den Ko
ning, bij de Staten-Generaal en bij den Gou
verneur. 

Art. 106. Zij onderzoeken de verzoekschri [
ten, die met inachtneming van de voorschriften 
va artikel 9 aan hen ger icht worden. 

Art. 107. Zij kunnen den Gouverneur u it
noocl igen om wegens zaken, Suriname betref
fende, inlichtingen aan hen te geven. 

Art. 108. De Gouverneur voldoet aan deze 
uitnoodiging, wa nneer hij vermeent dat het 
gesch ieden kan zonder schade voor de hem 
toevertrouwde belangen, en geeft de gevraagde 
inlichtingen mondeling of schriftelijk, hetzij in 
penoon of bij gemachtigde. 

V i er cl e A f cl e e I i n g. 

Van de begrnoting. 

Art. 109. T en laste van 's Rij ks schatkist 
komen: 

a . alle uitgaven, voortvloe iende u it de be
kost iging van de aanspraken, verbonden aan 
het bekleecler> van de waard igheid van Gou
verneur; 

b . de kosten van de zee- en l anclmacht, tot 
bescherming van Suriname bestemd. 

Art. 110. Behoudens het naar aanle iding 
van artikel 118 bepaal de, worden alle andere 
uitgaven en de middelen te harer dekking 
aangegeven or de Surinaamsche begrooting. 

Art. 111. De Surinaamsche begrooting wordt 
jaarlijks door den Gouverneur ontworpen en 
aan de Staten uiterlijk op den eersten Di nsdag 
der maand April aangeboden. 

Art. 112. Zij wordt, zoodan ig a ls zij door 
de Staten goedgekeurd is, door den Gouver
neur voorloopig vastgesteld en in het Gowver
nernentsblad bekend gemaakt. 

Art. 113. Zij wordt door hem terstond met 
de noodige toel ichting toegezonden aan den 
K oning. 

Art. 114. 1. Zij wordt definitief vastgesteld 
do r de wet : 

1 °. indi en volgens de voorloopig vastge
ste lde begrooting de raming der uitgaven die 
de r eigen middelen overtreft; 

2°. indien de Koning ¼ezwaar heeft tegen 
de voorloopig vastgesteJ o" begrooting; 

3°. indien de Staten de begrooting niet 
hebben goedgekeurd vóór den eersten Dinsdag 
der maand Juni van het jaar, waarin zij hun 
wordt aangeboden. 
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2. Indien geen dezer geva ll en aanwezig is, 
geldt de voorloopige vaststelling als def ini
tieve. 

3. H et bepaalde in het eerste l id, onder 1°., 
geldt mede ten aanz ien van wijzigingen in 
eene voorloopig vastgestelde begrooting, indien 
ten gevolge daarvan de ram ing der u itgaven 
stijgt boven die der e igen m iddelen. 

Art. 115. 1. De defin itieve begrooti ng 
treedt in werking met ingang van 1 Januar i 
van het dienstjaar, waarop zij betrekking 
heeft. 

2. Zij wordt geacht met ingang van di en 
dag in werking te zijn getreden, indien zij 
eerst daarna in het Gouvernernentsblad is ge
plaatst. Zoolang dit niet gesch ied is, strekt de 
begrooting van het aan het betreffende di enst
jaar voorafgegaan jaar tot grondslag van het 
beheer, behoudens afwijkingen, krachten op
dracht of machtiging des Konings. 

Art. 116. 1. H et slot der rekening, over 
e lk dienstjaar afzonderlijk, word t vastgesteld 
bij de wet, in geval de begrooting bij de wet 
is vastgesteld, en anders door den Gouverneur, 
zooals het door de Staten is goedgekeurd. 

2. V aststelling b ij de wet gesch iedt even
eens, ingeva l de Staten het slot der re kening 
n iet goedkeuren. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de bestuursindeeling en de plaatselijke 
gem,eenschappen. 

Art. 117. De indeeli ng van Suriname in be
stuursres orten geschiedt bij landsverordening. 
Aan het hoofd van één of meer ressorten staat, 
onder zoodan ig toezicht en onder zoodanigen 
ambtstitel a ls is of zal worden bepaald, een 
bestuurder, die in naam en overeenkomstig de 
bevelen van den Gouverneur het bestuur uit
oefent, met inachtnem ing van de dienaangaan
de bij la ndsverorden ing gegeven voorschriften. 
Zijne instructie wordt door den Gouverneur 
vastgesteld. 

Art. 118. 1. De instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten a ls in a rtikel 117 bedoeld, 
of in andere, daartoe bij landsverordening aan 
te wijzen gemeenschappen, zoomede de ophef
fing van zoodan ig bestuur, geschieden bij 
l andsverorden ing. De onderwerpen, waarover 
de huishouding van deze ressorten en a ndere 
gemeenschappen zich uitstrekt, worden bij 
landsverordening aangewezen. D ie aanwijzing 
kan mede omvatten onderwerpen, waarin vo l
gens de wet bij landsverorden ing moet worden 
VOOl'Z l en . 

2. De samenstelling, tie inrichting, de taak, 
de bevoegdheden en de verplichtingen van de 
bestu ren dier gemeenschappen worden, evenals 
a l hetgeen noodig i om de ordel ijke werk ing 
van het ingesteld zelfstandig bestuur te ver
zekeren, bij landsverordening geregeld. 

3. Aan die besturen kan worden opgedra
gen hunne medewer king te vel'ieenen aan de 
uitvoer ing van wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3. 

4. W anneer de regeling en het beheer van 
de huishouding eener gemeenschap door haar 
bestuur grovelijk wordt verwaarloosd, kan bij 
landsverordening worden bepaald, dat, en hoe, 
in het bestuur der gemeenschap op andere 
wijze zal worden voorzien. 
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5. De besturen zijn bevoegd om ter bestrij
ding van de huishoudelijke uitgaven der ge
meenschap e igen belastingen te heffen en Jee
ningen aan te gaan, volgens regelen, bij l ands
verordening gesteld . 

6. Aan de besturen kan de bevoegdheid 
worden verleend om , elk voor zoo veel zijn 
bestuursgebied aangaat, keuren of 1·eglemen
ten uit te vaardigen. In die keuren en regle
menten kunnen geen andere straffen bedre igd 
worden dan met inachtneming van regelen, 
bij landsverordening gesteld. 

7. Tenzij daartoe vrijhe id is gegeven, mo
gen keuren en reglem enten geene bepalingen 
inhouden omtrent punten, waarin voorzien is 
bij wettelijke regelingen als bedoeld in artikel 
3, onder 1° ., 2°. en 3°. , zoomede onder 4°., 
voor zooveel betreft de in eene gemeenschap 
toepasselijke regelingen van het bestuur eener 
andere gemeenschap, welker gebied dat der 
eerste om vat. 

8. De bepalingen van een keur of regle
ment, in welker onderwerp wordt voorzien bij 
eene wettelijke regeling als in het zevende lid 
bedoeld, vervall en op het oogenblik, dat zoo
danige regeling begint te werken. 

9. Bij l andsverordening worden regel en ge
steld aangaande het toezicht, waaraan de keu
ren en reglementen vóór of na hunne afkond i
g ing zijn onderworpen, hunne inwerkingtreding 
en hunne verbindbaarheid. 

10. De besluiten der besturen, hunne keu
ren en reglementen, kunnen , op grond van 
strijd met wettelijke regel in gen of met het 
algemeen belang, worden geschorst en vern ie
tigd , op de wijze, bij landsverordening bepaald. 

ZESDE HOOFDSTUK. 

Van het rechtswezen. 
E e r s t e A f d e e I i n g. 

Algemeene voorschrift en. 

Art. 119. Er wordt in Suriname recht ge
sproken in naam des Konings. 

Art. 120. H et burgerlijk recht, dat van 
koophandel en de burgerlijke rechtsvordering , 
het strafrecht en de strafvordering, ook ten op
zichte van de Surinaamsche gewapende macht, 
de rechtspleging in zake van belastingen, het 
notarisambt, de industrieele, letterkundige en 
kunsteigendom, en het stuk der maten en ge
wichten worden, zooveel mogelijk overeen
komstig de in Nederland bestaande wetten , bij 
l a ndsverorde ning geregeld. 

Art. 121. 1. Niemand kan van zijn e igen
dom ontzet worden , dan na dat bij landsverpr
denipg verklaard is, dat het a lgemeen nut de 
onteigening vordert, en tegen vooraf genoten 
of vooraf verzekerde schadeloosstelling. 

2. Op dit beginsel worden geene uitzonde
ringen toegelaten dan krachtens algemeene 
regelen, bij la ndsverordening te stell en, en 
zonder dat ooit het recht op voll edige schade
loosstelling den ontei gende kan worden ont
nomen. 

Art. 122. A an de rechterlijke macht behoort 
bij uitsluiting de kennisneming van all e ge
schill en van burgerrechtelijken aard. 

Art. 123. Geene vervolging tot straf kan 
plaats hebben dan voor den rechter, bij lands
verordening aangewezen, en op de wijze, Oij 
landsverordening bepaald. 
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Art. 124. De burgerlijke dood of de ver
beurdverkl a ring van al de goederen des ver
oordeelden ka n niet als straf of a ls gevolg 
van straf worden bedreigd. 

Art. 125. Geschillen over kiesrecht en an
dere burgerrechten staan ter kennisneming 
van de rechterlijke macht, wanneer geen andere 
rechter bij l andsverordening aangewezen is. 

Art. 126. 1. Alle vonnissen behelzen de 
gronden, waarop zij zijn gewezen, en in straf
zaken de aanwijzing der artikelen van de wet
telijke regelingen, waarop de veroordecling 
rust. 

2. Zij worden met open deuren uitgespro
ken. 

3. De terech tzittingen zijn openbaar, be
houdens de uitzonderingen, in het belang de r 
openbare orde en zedel ijkhe id bij landsverorde
ning vast te stell en. 

Art. 127. l. Niemand kan tegen zijnen 
wil worden afget rokken van zijnen wettelijken 
rechter. 

2. Bij l andsverordening wordt geregeld de 
wijze, waarop geschill en over bevoegdheid 
tusschen de rechterlijke en andere machten 
beslist worden. 

Art. 128. l. Beh alve in de gevall en, bij 
landsverordening voorzien, mag niemand in 
hechtenis genomen worden dan op rechterlijk 
bevel, houdende de redenen der inhechtenis
neming. 

2. Zoodanig bevel moet aan dengene , tegen 
wien het gericht is, bij of zoo spoedig mogelijk 
na zijne aanhouding worden beteekend. 

3. De vorm van het bevel en de tijd, bin
nen welken alle in hechtenis genomen personen 
moeten worden verhoord, worden bij l ands
verordening bepaald. 

Art. 129. In niemands won ing mag tegen 
zijnen wil worden binnengetreden dan op last 
eener macht, tot het geven van zoodanigen 
last bij landsverordening bevoegd verklaard, 
en met inachtnem ing de,· vormen, bij lands
verordening voorgeschreven. 

Art. 130. Het gehe im der aan de post of 
andere openbare instelling van vervoer toe
vertrouwde brieven is onschendbaar , behalve 
op last van den rechter , in de gevallen, bij 
landsverorden ing voorzien. 

'l' w e e d e A f d e e 1 i n g. 

Van de sarnenstellin g der rechterlijke ,nacht. 

Art. 131. De rechtsmacht van den Hoogen 
R aad der Nederlanden en van het Hoog Mili 
tair Gerechtshof iu Surinaa1nsche zaken wordt 
geregeld bij algemeenen maatregel van be
stuur. 

Art. 132. 1. Er is, onder de benaming van 
Hof van Justitie, een opperste gerecht,shof 
voor geheel Suriname. 

2. H et houdt toezicht op de geregelde af
doening van alle rechtsgedingen en de be
hoorlijke vervolg ing van all e misdrijven . 

3. De voorzitter en de leden van het Hof 
van Justitie worden door den Koning voor het 
leven benoemd. 

4. Hunne bezold iging word t door den Ko
ning vastgesteld. 

Art. 133. H et openbaar ministerie bij het 
Hof van Justitie wordt uitgeoefend door of 
namens den procureur-generaal. 

Art. 134. 1. De procureur-generaal is het 
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hoofd van het openbaar ministerie en van de 
rechterlijke en administratieve politie in ge
heel Suriname. 

2. Hij vertegenwoordigt Suriname en, des-
gevorderd, Nederl and, ederlandsch-Indië en 
Curaçao in rechten. 

Art. 135. 1. Behalve in het geval van ver
klaarden staat van oorlog of beleg, wordt 
geen doodvonnis ten uitvoer gelegd dan op 
l ast of met voorkennis van den procureur
generaal en na verkregen machtiging van den 
Gouverneur. 

2. De Gouve·rneur verleent die machtiging 
niet dan ·na den hoogsten militairen of burger
l ijken rechter in Suriname te hebben gehoord. 

Art. 136. 1. De voorz itter en de leden van 
het Hof van Justitie kunnen tegen hunnen 
wi l door den Koning worden ontslagen: 

1 °. bij gebleken ongeschiktheid door meer 
dan zestigjarigen ouderdom, of door aanhou
dende ziels- of I ichaamsziekte; 

2° . wanneer zij onder curateele zijn geste ld; 
3°. bij gebleken wangedrag of onzedelijk

heid, of bij gebleken grove achtelooshe id in de 
waarneming van hun ambt. 

2. In de beide eerste gevallen wordt het 
onts lag eervol verleend. 

3. In het eerste geval wordt voor de aan
spraak op pensioen geen nader bewijs van de 
oorzaak der ongeschiktheid gevorderd. 

Art. 137. 1. Wanneer de Gouverneur oor
deel t, dat eene der redenen van ont lag, in 
het voorgaand artikel opgenoemd, aanwezig 
is, draagt hij , na den R aad van Bestuur te 
h ebben gehoord en met toezending van al de 
tukken op de zaak betrekkelijk, het ontslag 

van den betrokken ambtenaar aan den Koning 
voor. 

2. Hij stelt den betrokken ambtenaar, door 
mededeeling zij ner voordracht, in de gelegen
heid om zij n verweerschrift bij de stukken te 
voegen. 

3. Hij is bevoegd den betrokken ambtenaar, 
in afwachting van 's Kon ings beslissing, te 
schorsen en in de waarneming van het ambt 
tij delijk te voorzien. 

4. Hij kan, op zijn verzoek, in de gelegen
heid om zich in Nederland te gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning van 
verlolstractoment en vrij en ove rtocht. 

5. De Koning beslist over het ontslag. 
Art. 138. 1. De voorz itter en de leden van 

het Hof van Justitie kunnen door den Hoogen 
Raad der Nederlanden, in raadkamer, bij een 
met redenen omkleed arrest, uit hun ambt 
worden ontzet : 

1°. wanneer zij wegens m isdrijf zijn veroor
deeld; 

2°. wanneer zij in staat van faillissement 
zij n verklaard, surséance van betaling hebben 
verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld. 

2. De procureur-generaal zendt de stukken, 
op de zaak betrekkelijk, te-r ve rvolging aan 
den procureur-generaal bij den Hoogen R aad 
der Nederl anden. 

3. Hij geeft hiervan aan den betrokken 
ambtenaar onmiddellijk kennis en stel t dezen 
in staat een verweerschrift bij den H oogen 
R aad in te dienen. 

4. In het vonnis, waarbij een rechterlijk 
ambtenaar, niet vallende in de bovenstaande 
bepalingen, wegens misdrij f veroordeeld wordt, 
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wordt tevens zijne a fzet iing uitgesproken. 
Art. 139. Elk lid der rechterl ij ke macht, 

tegen wien, hetzij rechtsingang, hetzij machti
ging tot opneming in een huis van bewaring 
of geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, 
is verleend, of op wi en lijfsdwa ng is ten uit
votJr gelegd, wordt daa1·door in zijne bediening 
geschorst. Schorsing in de bedien ing brengt 
geene schorsing mede in het genot der bezol
diging. 

Art. 140. De verdere bepalingen nopens de 
inrichting en de samenstell ing der rechterlijke 
,nacht in Suriname worden vastgesteld bij 
landsverorden ing . 

Art. 141. 1. De rechterl ij ke macht wordt 
in Suriname alleen uitgeoefend door de rech
ters, welke bij landsverorden ing zijn aange
·wezen . 

2. Tusschenkomst van den Gouverneur in 
rechtszaken is verboden. 

Art. 142. 1. Vonnissen door den rechter in 
Nederland, Nederlandsch-Indië of Curaçao 
gewezen, en bevelen door hem uitgevaardigd, 
mitsgader gro sen van authentieke akten al
daar verleden, kunnen in Suriname ten uitvoer 
worden gelegd. 

2. Vonnissen en bevelen, door den rechter 
in Suriname gewezen of uitgevaardigd, mits
gaders grossen van a uthent ieke akten aldaar 
verleden, kunnen in Nederland, Nederl and ch
Indië of Curaçao worden ten uitvoer gelegd. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 

Van den god.sd-ienst. 

A rt. 143. I eder belijdt zijne godsdienstige 
meeningen met volkomen vrijhe id, behoudens 
de bescherm ing der maatschappij en van hare 
leden tegen de overtreding der strafwet. 

Art. 144. In Suriname wordt ge lijke be
scherming verleend aan alle erkende kerk
genootschappen. 

Art. 145 . De Gouverneur waakt dat all e 
kerkgenootschappen zich houden binnen de 
palen van de gehoorzaamheid aan de wette
l ijke regeli ngen en de geste lde m achten in 
Suriname. 

Art. 146. De belijders der onderscheidene 
godsdienstige meeningen genieten allen de
zelfde burgerlij ke en burgerrechten en hebben 
gelijke aanspraak op het bekleeden van waar
digheden, ambten en bedieningen. 

Art. 147. De openbare eered ienst en gods
dienstoefening is aan geen andere beperkingen 
onderworpen dan die, welke in het belang 
der openbare orde, rust en zedelij kheid bij 
landsverordening worden bevolen. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

Van de financiën. 

Art. 148. H et muntstelsel wordt bij de wet 
geregeld. 

Art. 149 . Belastingen worden in Suriname 
geheven uit kracht en volgens de voo,·schrif
ten van eene I andsverorden i ng of van een 
keur of reglement als bedoeld in artikel 3, 
onder 4°. 

Art. 150. Geen privil egie in het stuk van 
belasting mag worden verleend. 

Art . 151. 1. Belastingen mogen niet strek
ken om den vrijen handel met Nederland. 
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Nederlandsch-Indië of Curaçao te belemme
ren, of om den handel , de nijverheid of den 
landbouw van Suriname te bevoorrechten boven 
den handel, de nijverheid of den landbouw 
van Nederland, Nederlandsch-Indië of Cura
çao. 

2. De baken-, loods-, h aven- en a ndere soort
gelijke scheepsongelden en de bepalingen om
trent de groote scheepvaart zijn dezelfde voor 
alle vlaggen. 

Art. 152. Geldleeningen ten name en ten 
l aste van Suriname kunnen niet worden aan
gegaan dan uit kracht van de wet of van een 
door den Gouverneur, in overeenstemming 
met de Staten, genomen beschikking, goedge
keurd bij de wet. 

Art. 153. De regel ing van de uitgifte in 
eigendom of pacht en van het beheer der do
maniale gronden, zoomede die van de uit
oefening van andere domaniale rechten, ge
schieden bij landsverordening. 

Art. 154. De wet regelt de wijze van be
heer en verantwoording van de geldmiddelen 
van Suriname. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

Van de gewapende macht . 

Art. 155. 1. Alle weerbare inwoners van 
Suriname zijn gehouden, ingeval Suriname 
door eenen buiten- of binnenlandschen vijand 
bedreigd wordt, tot de landsverdediging, en, 
in tijd van vrede, tot bewaring der inwendige 
rust mede te werken. 

2. Zij kunnen te dien e inde vereenigd wor
den in schutterijen. 

3. De sterkte en inrichting dier schutterijen 
worden a lsdan bij landsverordening geregeld. 

4. Bij landsverordening kunnen regelen ge
steld worden nopens de erkenn ing van weer
baarheidskorpsen van vrijwilligers en de ge
volgen daarvan. 

Art. 156. In geval · van dringend.en nood, 
wanneer de Gouverneur met de zee- en land
macht, te zijner beschikking staande, onder
steund door de Surinaamsche gewapende macht, 
niet voorzien kan in de behoorlijke verdedi
ging, is hij bevoegd, voor zoover de hem ten 
dienste staande hulpmiddelen het gedoogen, 
vrijwilligers en zelfs vreemde hulptroepen tij
delijk in soldij te nemen. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van het onde1·wijs, de openbare gezondheid 
en h et armbestuur. 

Art. 157. De verspre iding van verlichting 
en beschaving en de aanmoediging van kun
sten en wetenschappen wordt door den Gou
verneur aanhoudend behartigd_ 

Art. 158. H et geven van onderwijs staat 
vrij aan een iegelijk, die voldoende bewijzen 
van bekwaamheid en zedelijkheid levert. 

Art. 159. 1. Zooveel de middelen gedoo
g.en, zorgt de Gouverneur, dat het lager on
derwij s de verkrijging der allereerste kundig
heden onder het bereik brenge ook der 
onvermogend en. 

2. Hij doet dit door bekostig ing op den 
voet van gelijkheid van het bijzonder en het 
openbaar onderwijs. 

Art. 160. De regeling van het onderwijs op 
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deze grondslagen geschiedt bij landsverorde
ning. 

Art. 161. H et toezicht van overheidswege 
uit te oefenen over den toestand der openbare 
gezondheid en a l wat betreft de uitoefening 
der genees-, heel-, verlos- en artsenijmeng
kunst wordt bij landsverordening geregeld. 

Art. 162. 1. H et aanmoedigen van arbeids
zin en het weren van luiheid en lediggang bij 
de onvermogende bevolking is een onderwerp 
van aanhoudende zorg van den Gouverneur. 

2. Het toezicht over het armwezen en de 
noodige voorz ieningen daaromtrent worden bij 
landsveroráening geregeld. 

3. Daarbij wordt in acht genomen het be
ginsel, dat de bijzondere en kerkelijke lief
dadigheid vrijgelaten en zooveel mogelijk be
vorderd wordt. 

ELFDE HOOFDSTUK. 

Van d e vol ksvlijt. 

Art. 163. 1. De Gouverneur moedigt alle 
takken van volksvlijt aan. 

2. Bij -landsverordening kunnen kamers van 
koophandel en fabrieken en commissiën van 
landbouw opgericht en haar werkkring ge
regeld worden. 

Art. 164. 1. Geen instell ing kan in Suri
name als circulatiebank werkzaam zijn en geen 
bankbiljetten mogen in Suriname worden 
uitgegeven of in omloop gebracht anders dan 
krachtens een wet, op den voet en de voor
waarden bij zoodanige wet te stell en. 

2. Onder circulatiebank wordt verstaan elke 
instelling, die hetzij uitsluitend, hetzij als een 
deel harer operatiën, bankbiljetten uitgeeft of 
in omloop brengt. 

Art. 165 . Tot de oprichting van crediet
vereen igingen en verzekeringsmaatschappijen 
kan bij landsverordening vergunning worden 
verleend. 

Art. 166. 1. De Gouverneur legt zich met 
al de hem ten dienste staande krachten op de 
verbetering der middelen van gemeenschap 
toe. 

2. H et toezicht, van overheidswege op de 
middelen van gemeenschap te land en te wa
ter te houden, wordt bij landsverordening ge
regeld. 

Art. 167. De Gouverneur kan volgens re
gels, bij landsverordening te stellen , vergun
ning verleen.en voor mijnbouwondernemingen 
en voor den aanleg van werken en de op
richting van ondernemingen van openbaar nut. 

Slotbepaling. 

Art. 168. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Sminaamsche Staatsregeling". 

Overgangsbepalingen. 

1. Wij bepalen het tijdstip, waarop de 
Surinaamsche Staatsregeling in werking treedt. 

2. Alle op dat tijdstip verbindende wette
lijke regelingen blijven van kracht totdat zij 
door andere zijn vervangen. De op meerge
noemd tijdstip bestaande bepalingen nopens 
onderwerpen betreffende de inwendige aange
legenheden van Suriname, welke volgens de 
Surinaamsche Staatsregeling bij landsverorde
ning kunnen worden geregeld, doch bij andere 
algemeene verordeningen geregeld zijn , kun-
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nen bij landsverordening worden gewijzigd, 
aangevuld, ingetrokken of vervangen. 

3. Indien er op h et tijdstip van inwerking
treding van de Surinaamsche Staatsregeling 
in de Kolonial e Staten leden zijn , di e inge
volge hare bepalingen van het lidmaatschap 
der Staten zijn uitgesloten, houdt het lidm aat
schap van de Koloniale Staten met dat tijdstip 
van rechtswege op. 

De verkiez ing van leden te hunner vervan
gi ng geschiedt binnen den termijn, b ij het be
staande kiesreglement voor de vervu lling van 
tusschentijdsche openvallende plaatsen in de 
Koloni a le Staten voorgeschreven. 

Binnen een jaa r na het in het eerste lid be
doelde t ijdstip treden a ll e leden van de Ko
loniale Staten af en geschiedt de eerste ver
kiezing en benoeming voor de Staten op den 
voet van de Surinaam che Staatsregeli ng en, 
wat de verkiezing betreft, overeenkomstig de 
bepalingen van het kiesreglement, bedoeld bij 
artikel 75. 

De taak en de bevoegdh eden, bij de Suri
naamsche Staatsregeling opgedragen aan de 
Staten, worden tot het tijstip de r bedoelde 
verkiezing uitgeoefend door de Koloniale 
Staten. 

4. Zij, di e zonder Nederlandsche on<lerda
nen te zijn, op het tijd tip van inwerkingtre
ding van de Surinaamsche Staatsregeling in 
Suriname gevestigd zij n en gedurende de laat
ste vijf kalenderjaren reeds gevestigd waren, 
behoudens hunne kiesbevoegdheid , indien zij 
op dat tijdstip kiezer waren, of kunnen die 
bevoegdheid a lsnog verkrijgen, een en ander 
zoolang en wanneer zij overigens voldoen aan 
de ei chen en voorsch riften, voor de uitoefe
ning van het kiesrecht, bij de Staatsregeling 
en bij he t kiesreglement gesteld. 

Behoort bij Koni nklij k besluit van 15 Augus
tus 1936 {Staatsblad n° . 909). 

s. 910. 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H . Colijn. 

15 A"gustus 1936. BESLUIT ter bekendma
king van den tekst der Wet op de Staats
inrichting van Curaçao en tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtred ing van 
de Curaçaosche Staatsregeling. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Staat, Minister van Kol oni ën van 3 Augustus 
1936, 7de Afdeeling n°. 17 ; 

Gezien artikel 2 van de wet van 23 April 
1936 {Staatsblad n°. 903) , houdende herzieni ng 
van het R eglement op het beleid der Rege
ring in de kolonie Curaçao, zoomede punt 1 
der " Overgangsbepalingen" van de Curaçao
sche Staatsregeling ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. te gelasten, dat de tekst van de Wet 

op de staats inrichting van Curaçao, zooals di e 
bij dit beslui t is gevoegd, in het Staatsblaà 
za l worden gepl aatst ; 

2°. te bepalen, dat de Curaçaosche Staats
regeling in werking treedt m et ingang van 1 
Apri l 1937. 
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Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit beslu it, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

vVeissenburg, den 15den Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M iniste1· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
{Uitgeg . 4 S eptember 1936.} 

WET OP DE STAATSINRICHTING VAN 
CURAÇAO. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van Curaçao en zijne inwoners . 

Art. l. Het grondgebied van Curaçao om
vat de eil anden Aruba, Bona ire, Curaçao, 
Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten {voor 
zooveel het N ederlandsch gedeelte betreft} en 
de daarbij behoorende geb iedsdeelen. 

Art. 2. Allen, di e zich in Curaçao bev in
den, zij n eerbied en gehoorzaamheid verschul
di gd aan den Gouverneur en onderworpen aan 
de wettelijke regel ingen. 

A rt. 3. De wettelijke regelingen, in Cura
çao geldig, zijn : 

1 °. de verdragen en andere overeenkomsten 
met vreemde Mogendheden, voor zoover zij in 
Curaçao van toepassing zijn; · 

2°. de algemeene verordeningen, waaronder 
worden verstaan: 

a. de wetten, die, op den . voet van de be
palingen der Grondwet, voor Curaçao ver
bindend zijn; 

b. de a lgemeene maatregelen van bestuur, 
zijnde beslui ten des K onings, genomen in den 
vorm, bij de Grondwet voorgeschreven voor al 
gemeene maatregelen van bestuur, voor zoover 
zij voor Curaçao verb indend zijn; 

c. de landsverordeningen, zijnde verorde
ningen, vastgesteld door den Gouverneu~·1, m~t 
goedkeur ing, behoudens het bepaalde b1J arti
kel 101 , van de Staten; 

3°. de beslui ten, houdende algemeene maat
regelen, door den Gouverneur, den R aad van 
Bestuur gehoord, binnen de grenzen zijner 
bevoegdheid uitgevaardigd; 

4°. de k uren en reglementen, door de in 
artikel 118 bedoelde besturen binnen de gren
zen hunner bevoegdheid uitgevaardi gd. 

Art. 4. 1. Slavernij wordt in Curaçao n iet 
geduld. 

2. Allen, die zich op het grondgebied van 
Curaçao bevinden, hebben ge lijke aanspraak 
op bescherming van persoon en goederen. 

Art. 5. Uitlevering van vreemde! ingen ge
schiedt niet dan krachtens verdragen, waarbij , 
voor zoover Curaçao betreft, de rege len wor
den in acht genomen, welke, zoovee l mogel ijk 
in overeenstemming met de daaromtrent in 

ederl and ge ldende wettelijke bepalingen, bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur worden 
vastgestel cl. 

Art. 6. De regelen nopens de toe lating en 
vestiging in Curaçao, zoomede d ie omtre~~ 
de u itzetting, worden voor zooveel nood,g b1J 
algemeenen maatregel van bestuur, en overi
gens bij landsverordening vastgesteld . 

Art. 7. 1. Tot openbare bedieringen, door 
den Koning op te dragen, zijn a lleen benoem
baar N ederl andsche onderdanen. 
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2. De benoembaarheid tot andere openbare 
bedieningen wordt bij landsverordening gere
geld. 

Art. 8. 1. - iemand heeft voorafgaand ver
lof noodig om door de drukpers gedachten of 
gevoelens te openbaren. 

2. De verantwoordelijkheid van schrijvers , 
uitgevers, drukkers en verspreiders en de waar
borgen, in het belang der openbare orde en 
zedelijkheid tegen het misbruik van de vrij
heid van drukpers te nemen, worden geregeld 
bij landsverordening. 

Art. 9. 1. I eder heeft het recht verzoek
schriften in te dienen bij de bevoegde macht 
zoowel in ederland als in Curaçao. 

2. Verzoekschriften moeten persoonlijk en 
mogen niet uit naam van meer worden onder
teekend, tenzij dit gesch iede door of van wege 
lichamen, wettig samengesteld of erkend, en 
in dit laatste geval niet anders dan over on
derwerpen tot hunnen bepaalden werkkring 
behoorende. 

3. Echter mogen personen, die niet schrij 
ven kunnen , verzoekschriften indienen door 
tusschenkomst van zoodan ige ambtenaren, als 
hiertoe bij landsverordening zijn bevoegd ver
klaard. 

Art. 10. De uitoefening van het recht van 
vereeniging en vergadering kan, in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezondheid, 
aan regeling en beperking bij landsverorde
ning onderworpen worden. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van den Gouverneur. 

E e r s te A f d e e I i n g . 

Van zijn benoeming en ontslag. 

Art. 11. De Gouverneur wordt door den 
Koning benoemd en ontslagen. 

Art. 12. Hij moet den ouderdom van dertig 
jaren vervuld hebben. 

Art. 13. Hij legt in handen des Koni ngs of 
van de autor iteit of den persoon, door den 
Koning hiertoe aangewezen, den eed (verkla
ring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welken naam of 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming tot Gouverneur aan iemand, 
wie hij ook zij, iets heb gegeven of be
loofd, noch zal geven . 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd eenige be
lofte of geschenken aannemen zal, middel
lijk of onmiddell ijk . 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning 
en aan de Grondwet; dat ik de welvaart 
van Curaçao naar mijn vermogen bevor
deren zal ; dat ik de Wet op de Staats
inrichting van Curaçao steeds zal onder
houden en doen onderhouden, en dat ik 
m · n a ll es zal gedragen, zooals een braaf 
en ee 1ijk Gouverneur betaamt. Zoo waar
lijk he ~ m ij God Almachtig!" (,,Dat 
verklaar en °loof ik.") 

Art. 14. 1. Indie, de benoeming van den 
Gouverneur vervat is in een geheim en ver• 
ze geld stuk, behelst di ) stuk tevens de aanwij 
zing van de autorite it of den persoon, in wier 
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of in wiens handen de benoemde den voorge
schreven ambtseed moet a fl eggen. 

2. Zoodanig stuk wordt geopend in eene 
vergadering van den R aad van Bestuur. 

3. Het wordt, na door a l de aanwezige 
leden te zijn gewaarmerkt, in het arch ief van 
den Raad nedergelegd. 

Art. 15 . De Gouverneur aanvaardt het be
stuur door overlegging in eene plechtige ver
gadering der Staten van een afschrift zijner 
akte van benoeming en van het proces-verbaal 
zijner eedsaflegging, en brengt zijne aanvaar
ding van het bestuur bij proclamatie ter ken
nis der ingezetenen. 

Art. 16. Hij is verplicht zijne waardigheid 
te blijven bekleeden totdat hij het bestuur aan 
zijnen opvolger hebbe overgegeven, tenzij hem 
van 's Konings wege gelast of vergupd worde 
zijne waardigheid vroeger neder te leggen. 

Art. 17. Hij mag zonder verlof des Konings 
Curaçao niet verlaten. 

Art. 18. 1. De Gouverneur mag recht
streeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch 
borg zijn voor eenige onderneming, ten grond
slag hebbende eene overeenkomst, om winst of 
voordeel aangegaan met Curaçao of eenig deel 
daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuldbrie
ven, geene schuldvorderingen ten laste van 
Curaçao bezitten. 

3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel 
hebben in eenige concessie of onderneming van 
welken aard ook, in Curaçao gevestigd of 
aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

4. Het bij het eerste en het derde lid be
paal de blijft op hem van toepassing gedurende 
vijf jaren na zijn aftreden. 

Art. 19. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap, tot den derden graad ingesloten, mag 
niet bestaan tusschen den Gouverneur eener
zijds en den ondervoorzitter of de leden en 
buitengewone leden van den Raad van Be
stuur of een der hoofden van eene afdeeling 
van bestuur anderzijds. 

2. Hij, di e na zijne benoeming in den ver
boden graad van zwagerschap geraakt, be· 
houdt zijne bediening niet dan met vergunning 
des Konings. 

3. De zwagerschap houdt op door de ont
binding van het huwelijk, waardoor zij ont
staan is. 

Art. 20. 1. Wanneer er vermoeden bestaat, 
dat de Gouverneur krankzinnig is, belegt de 
ondervoorzitter van den Raad van Bestuur 
eene vergader ing van dien Raad, opdat de 
gegrondheid van het vermoeden onderzocht 
worde. 

2. De Raad van Bestuur, oordeelende dat 
daartoe termen bestaan, beveelt het instellen 
van een geneeskundig onderzoek aan eene 
commissie, te zamen gesteld uit vier genees
kundigen , waaronder zoo mogelijk twee offi
c ieren van gezondheid der zee- of landmacht. 

3. Deze comm issie is bevoegd den gewonen 
geneesheer des Gouverneurs in haar midden 
te roepen en dient den Raad van Bestuur van 
bericht. 

4. Van het in den Raad van Bestuur ver
h andel de worden nauwkeurige processen-ver
baal in dubbel opgemaakt en door den onder
voorzitter, de leden en den secretaris onder
teekend. 
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5. A ls de R aad van Bestuur oordeelt, dat 
het ber icht der commissie het bestaande ver
moeden bevestigt, wordt onverwij ld een der 
dubbelen van de processen-verbaal gezonden 
aan den Koning, en belegt de ondervoorz itter 
van den R aad van Bestuur eene vergadering 
der Staten. 

6. De vergadering wordt gehouden met ge
sloten deuren. De vergadering verklaar t, na 
de personen, die inlichtingen geven kunnen, 
onder eede gehoord te hebben, en bij vol
strekte meerderheid van stemmen der aan
wezige leden, of er termen bestaan om den 
Gouverneur tot de uitoefening zijner waard ig
he id ni et in staat te achten. 

7. De verklaring, dat zoodan ige termen 
bestaan, ontheft, zoolang zij niet, na gelij k 
onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken en 
in afwachting van de beslissing des Kon ings, 
den Gouverneur van de uitoefening zijner 
waardigheid. 

8. Van het in de Staten verhandelde wordt 
een nauwkeurig proces-verbaal in d ubbel op
gemaakt en door al de leden en den griffier 
onderteekend. 

9. Een der dubbelen wordt onverwijl d ge
zonden aan den Koning. 

10. W anneer de Gouverneur door een plot
selingen ziektetoestand buiten staat is geraakt 
om zij ne waardigheid uit te oefenen en om 
overeen komstig artikel 28 het dage lij ksch be
leid van zaken aan een ander op te dragen, 
worden de in dit artikel opgenomen bepalin
gen eveneens toegepast, met dien verstande 
echter, dat de Gouverneur, nadat hij voldoen
de hersteld is, het bestuur weder op zich neemt, 
en daarvan bij proclamatie aan de ingezetenen 
kenn is geeft. 

Art. 21. 1. De Gouverneur is naar de be
palingen, vervat in de wet van 22 Apr il 1855 
(Staats blad n°. 33), houdende regel ing der 
verantwoordel ij kheid van de hoofden der m1-
n isteriëele departementen, tot straf vervolg
baar : 

a. wanneer h ij u itvoering geeft of doet ge
ven aan Koninklijke besluiten of beschikkin
gen, waarvan hem de uitvoering niet is op
gedragen door den Minister van Koloniën ; 

b. wanneer hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklij ke beslu iten. of beschi k
kingen, n iet voorzien van de vere,schte mede
onderteekening van een · der hoofden van de 
min ister iëele departementen; 

c. wanneer h ij beschikkingen neemt, of be
velen geeft, of bestaande beschikkingen of 
bevel en handhaaft, waardoor de bepalingen 
dezer wet of andere in Curaçao geldende 
wettelij ke regeli ngen worden geschonden; 

d. wanneer h ij nalaat uitvoering te geven 
of te doen geven aan de voorschr iften van 
deze wet of andere in Curaçao geldende wet
telijke regelingen, of aan Koninklijke beslu iten 
en beschikkingen, geene wettel ijke regel ingen 
zijnde, doch waarvan hem de u itvoer ing door 
den M inister van Koloniën is opgedragen; 

De handeli ngen , onder de letters a, b en c, 
en de nalatighe id, onder letter d bedoeld, zij n 
alleen dan strafbaar, wanneer zij gepleegd zijn 
met opzet. 

e. indien hij zonder opzet de u itvoering, 
onder letter d omschreven, grovel ijk verzuimt. 

2. De feiten in dit artikel vermeld worden 

442 

beschouwd a ls m isdrijven, 
3. De feiten vermeld onder letters a, b, c 

en d worden gestraft met de straf genoemd in 
artikel 355, en het feit, vermeld onder letter 
e, met de straf genoemd in artikel 356 van het 
Nederlandsch W etboek van Strafrecht. 

Art. 22. 1. De Gouverneur kan gedurende 
zij n bestuur niet voor den strafrechter in Cu
raçao betrokken, noch aldaar in burgerlijke 
gij zeli ng gebracht, noch zonder zij ne toestem
ming als getuige in een rechtsgeding geroepen 
worden. 

2. H ij kan, zelfs na de nederlegging zijner 
waard igheid, wegens fe iten, gedurende zij n 
bestuur gepleegd, in Curaçao niet tot straf 
vervolgd worden. 

Art. 23. 1. Hij staat in Nederl and, beh alve 
wegens ambtsmisdr ijven, terech t voor di:,n 
rechter, die volgens de aldaar geldende wetten 
bevoegd zou zijn geweest, naar gelang der 
tegen het fe it bedreigde straffen, daarvan 
kennis te nemen, ware het gepleegd in de ge
meente, in welke de zetel der Nederlandsche 
Rgeering gevestigd is. 

2. De straf, tegen h et feit bedreigd, is die, 
welke daartegen bedreigd wordt bij het straf
recht der p laats, waar het feit is begaan. 

Art, 24. Indien tegen den Gouverneur, het
zij in het geval voorz ien in a r tikel 165 der 
Grondwet, hetzij ter zake van andere straf
bare feiten, eene vervolg ing in Nederland 
wordt ingestel d, legt hij , op bevel des Ko
nings, zijne waardigheid neder in handen van 
dengene, die door den Kon ing of volgens deze 
wet is aangewezen om hem te vervangen. 

Art. 25. 1. Wanneer de Gouverneur over
eenkomstig artikel 20 t ij delijk van de uit
oefening zijner waardigheid is ontheven, of 
wanneer hij buiten staat geraakt om haar ui t 
te oefenen zonder in de gelegenheid te zijn 
om het dagelij ksch beleid van zaken, overeen
komstig arti kel 28, aan den daar bedoelden 
persoon op te dragen, treedt a ls waarnemend 
Gouverneur op de persoon, van 's Konings 
wege daartoe aangewezen, of, bij gebreke van 
zoodanige aanwijzing, gel ijk mede wanneer en 
zoolang de aangewezen persoon n iet kan op
treden, de ondervoorzitter van den R aad van 
Bestuur. 

2. Hetzelfde gesch iedt wa nneer de Gouver
neur overlijdt, verlof erlangt of zijne betrek
king nederlegt en zij n opvolger nog ni et is 
aangewezen of nog niet kan optreden. 

Art. 26 . Al wat in deze wet bepaald is om
trent den Gouverneur is toepasselijk op den 
waarnemenden Gouverneur, met uitzondering 
der voorschriften in de artikelen 12, 13, 15 en 
19, en met dien verstande, dat de verbods
bepalingen van artikel 18 niet gelden voor het 
deel dat de waarnemende Gouverneur in de 
daarbij bedoelde ondernemingen had vóór dat 
h ij het bestuur aanvaardde, en dat het laatste 
Jid van dat artikel niet op hem van toepas
sing is. 

Art. 27. De waarnemende Gouverneur brengt 
zijne aanvaard ing van het bestuur bij procla
matie ter kennis van de ingezetenen, en legt, 
zoo spoedig mogelij k, in een daartoe te hou
den en zoo noodig bijeen te roepen buiten
gewone vergader ing der Staten, in handen van 
den voorzitter der vergadering, den eed (of de 
belofte) a f : 
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,, Ik zweer (beloof) , dat ik, om iets hoe
genaamd in de bet rekking van waarne
mend Gouverneur te doen of te laten, van 
niem and hoegenaamd eenige beloften of 
geschenken aannemen zal, middellijk of 
onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning en aan de Grondwet; dat ik de wel
vaar t van Curaçao naar mijn vermogen 
zal bevorderen ; dat ik de Wet op de 
Staatsinrich t ing van Curaçao steeds zal 
onderhouden en doen onderhouden, en dat 
ik mij in alles za l gedragen, zoo a ls een 
braaf en eerlijk Gouverneur betaamt. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachti g! " 
(,,D at beloof ik.") 

Art. 28 . 1. W anneer ziekte of kor te af
wezigheid van den Gouverneur eene voorzie
ning noodzakelijk maakt, d raagt hij het dage
]ijksch beleid van zaken tijdelijk op aan den 
persoon, di e volgens ar t ikel 25 in de bij dat 
artikel bedoelde gevall en al s waarnemend 
Gouverneur zal moeten opt reden . 

2. Zoodanige opdracht wordt door den 
Gouverneur bij proclamatie te r kennis van de 
ingezetenen gebrach t. 

T w eed e A f d e e I i n g. 

Van zij ne macht en verantwoo,·deUjkheid. 

Art. 29 . 1. De Gouverneur oefent, in naam 
en a ls ve rtegenwoordiger des K onings en met 
inach tneming van de voorsch r iften dezer wet, 
al smede van 's Konings aanwijzingen , het a l
gemeen bestuur u it over Curaçao en is a ldaar 
bekleed met de ui tvoerende macht. 

2. Hij is voor zijn doen en laten verant
woordelijk aan den K oning. 

Art. 30. 1. De Gouverneur heeft he t opper
bevel over de in Curaçao aanwezige krij gs
m ach t. 

2. Hij oefent dit over de in Curaçao d ienst
doende zee- en la ndmacht n iet ui t dan behou
dens ha re a dminist ratieve betrekkingen tot de 
m inisteri ëele departementen en overeenkomstig 
de bijzondere beschi kkingen des K onings . 

3. Hij beschikt over hare strijd krachten in 
oorlog en vrede, zoodanig a ls hem in het be
lang van Cw-açao oirbaar dunkt, en heeft het 
recht ha re bevelhebbers en officieren te schor
sen. 

4. Hij geeft terstond van de schorsing ken
n is aan den Koning. 

5. Zij is, zool ang zij niet door den Koning 
bekrachtigd is, slechts voorloopi g . 

Art. 31. 1. De Gouverneur neemt, in geval 
van oorlog of opstand , a lle maatregelen die 
hij in het bela ng van den Staat in het al ge
meen en van Curaçao in het bijzonder door 
den nood geboden ach t. 

2. Hij heeft in dergelij ke omstandigheden 
de macht om Curaçao, geheel of ten deele, 
in staat van oorlog of beleg te ve rkl a ren , 
bepalingen van deze wet en van a ll e andere 
aldaar geldende a lgemeene verordeningen bui 
ten werking te stell en en ambten t ijdelijk op 
te heffen. 

3. Hij kan, in zoodanig geval , de plaatse
lijke burgerlijke of milita ire gezaghebbers 
machti gen tot het voorloopig nemen van maat
regelen van boven omschreven aard. 

4. Hij geeft van de maatregelen, door hem 
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uit krach t van dit artikel genomen, onverwijld 
kennis aa n den Koning. 

Art. 32. 1. Onverminderd het geval , voor
zien bij artikel 31, is de Gouverneur bevoegd 
in dringende omstandi gheden, voor geheel 
Curaçao of voor bepaalde gedeel ten daarvan, 
ach tereenvol gens onder nadere bekrach t ig ing 
bij wet, algemeenen m aatregel van bestuur of 
landsverordening, regelingen te t re ffen om
trent onderwerpen, waarvan de regeling bij de 
wet , al gemeenen m aatregel van bestuur 
of landsverordening moet geschieden, zoola ng 
die regeling niet heeft p laats geh ad, zoomede 
wet ten, beh alve deze wet, a lgemeene maat
regelen van bestuur en I andsverordeningen 
geheel of gedeeltelijk buiten werking te stel
len of te wij zigen. 

2. De Gouverneur geeft van deze hande
lingen onverwijld kennis aan den Koning. 

3. Wanneer de in het eerste lid bedoel de 
regelingen en andere beschikkingen niet be
kracht igd worden, blijven zij niettemin ver
bi ndend totdat zij zijn ingetrokken. 

A rt. 33. De Gouverneur neemt a lle ver
e isch te maatregelen tot bescherming van de 
eer va n den Staat in het a lgemeen en van 
Curaçao in het bij zonder tegen aanranding 
van buiten. 

A rt . 34. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 81 benoem t, schorst en ontslaat de 
Gouverneur de landsdienaren van Curaçao, 
tenzij hun benoeming, schorsing of ontslag bij 
de wet aan den Koning is voorbehouden. 

2. Hij voorziet, als de bel angen va n den 
dienst di t vereischen, in de tijdelijke waarne
m ing van betrekkingen, door den K oning te 
begeven. 

3. De Gouverneur kan zijne in het eerste 
lid bedoelde bevoegdheid aan anderen over
dragen . 

A rt. 35. De Gouverneur heeft het a lgemeen 
bestuur van de geldmiddelen en domeinen 
van Curaçao en is deswege verantwoordelijk 
naar de bepalingen bij de wet te ste ll en. 

Art . 36 . 1. De Gouverneur stel t de bezol
dig ingen der landsdienaren van Curaçao vast , 
voor zooveel dit n iet bij de wet aan den Ko
ning is voorbehouden. 

2. De aanspraken op verloven en verlof
bezol dig ingen, wachtgelden en pensioenen 
worden bij l andsverordening geregeld. 

Art. 37. 1. De Gouverneur kan, na inge
wonnen beri ch t van den rechte r door wien het 
vonn is gewezen is, aan a lle burgerlijke of 
militaire veroordeelden gr a ti e verl eenen van 
straffen , bij rech terlijk vonnis in Curaçao op
gelegd. 

2. Hij kan, tenzij krachtens voora fgaande 
ui t drukkelijke m achti ging des Konings, geene 
amnestie, a boli t ie of generaal pa rdon verl ee
ne n , dan in zeer dringende geva llen , na ver
hoor van den R aad van Bestuur en onder 
voorbehoud van 's K onings bekrach t igi ng. 

Art. 38. Geene dispensati e kan door den 
Gouverneur verl eend worden dan in de geval
len en op de wij ze, bij de a lgemeene verorde
ningen, waarvan dispensati e verleend wordt, 
omschreven. 

A rt. 39. De Gouverneur verleent, in naam 
des K onings en overeenkomstig het desaan
gaande bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
bepaalde, zeebrieven aan schepen en vaartui-
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gen, toebehoorende aan inwoners van Curaçao. 
Art. 40. De Gouverneur zorgt voor de af

kondiging en de uitvoering van de hem daar
toe van 's Konings wege toegezonden wetten 
en algemeene maatregelen van bestuur. 

Art. 41. 1. De Gouverneur kan, behalye 
voor zoo veel betreft wetten tot goed keuring 
van verdragen en andere overeenkomsten met 
vreemde Mogendheden, om gewichtige rede
nen de hem bevolen afkondiging of uitvoering 
opschorten en geeft hiervan terstond kennis 
aan den Koning. 

2. W anneer de afkond iging of uitvoering 
eener wet door den Gouverneur is opgeschort, 
wordt hiervan door den Koning ten spoedigste 
mededeel i ng gedaan aan de Staten-Generaal. 

3. Zoodra de Gouverneur verw ittigd is, dat 
de Koning zijne handel ing niet goed keurt, gaat 
hij onverwijld tot de afkondiging of de u itvoe
ring over. 

Art. 42. 1. De wetten en algemeene maat
regelen van bestuur worden afgekond igd door 
plaatsing in het Publicatieblad. 

2. H et formulier van afkondiging luidt: 
,,In naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Curaçao, 
"Van 's Konings wege den last ontvangen 

hebbende tot afkondiging van onderstaande 
wet (onderstaanden algemeenen maatregel van 
bestuur); 

(Mededeel ing der wet of van den algemee
nen maatregel van bestuur.) 

,,H eeft de opneming daarvan in het P ubli
catieblad bevolen . 

,,Gedaan te ............... ... . , den .......... ... ...... " 
{Onderteekening van den Gouverneur en van 

den gouvernements-secretari . ) 
Art. 43. Wanneer geen ander tijdstip is 

vastgesteld, treedt de afgekondigde wet of 
a lgemeene maatregel van bestuur in werking 
met ingang van den dertig ten dag na dien 
der u itg ifte van het Publicatieblad, waarin 
de afkondiging is geschied. • 

Art. 44. 1. De Gouverneur stelt, behoudens 
het bepaalde bij het eerste I id van artike l 101 , 
na verkregen goedkeuring van de Staten, 
landsverordeningen vast tot regeling van : 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van Curaçao betreffende, ten aanzien 
waarvan in de Grondwet, in deze wet of in 
andere wetten niet anders is bepaald; 

b. andere onderwerpen, waarvan de rege
ling ingevolge eene wet of een algemecnen 
maatregel van bestuur bij landsverordening 
moet geschieden. 

2 . Hij zorgt voor hare onmiddellijke afkon
diging. 

Art. 45. 1. Onverminderd de gevallen, 
voorzien in de artikelen 5, 6, 39, 100, derde 
li d, en 101, derde lid, of bij een ige andere 
wetsbepaling, kan bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur worden gerege ld a l hetgeen be
treft: 

a. de met vreemde Mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de 
uit het volkenrech t voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen; 

b. de verdedig ing van het grondgebied van 
Curaçao. 

2. Voorsch r iften ter uitvoering van deze 
regelingen kunnen bij wet of bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur worden overgelaten 
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aan landsverordening of beslui t van den Gou
verneur a ls bedoeld in artikel 3, onder 3° . 

Art. 46. D landsverordeningen mogen 
geene bepalingen inhouden omtrent punten, 
waarin voorzien is bij wettelijke regelingen als 
bedoeld in artikel 3, onder 1 °. en 2° ., a en b, 
tenzij daartoe vrijheid is gegeven. 

Art. 47. De bepalingen eener landsverorde
ning omtrent punten, in we lker onderwerp 
wordt voorzien bij eene wettelijke rege ling a ls 
bedoeld in artikel 3, onder 1°. en 2°., a en b, 
vervallen op het oogenblik, dat zoodanige 
regeling in Curaçao begint te werken. 

Art. 48 . 1. De Gouverneur zendt e lke 
landsverordening, door hem vastgesteld, onver
wijld aan den Koning. 

2. De landsverordeningen kunnen , op grond 
van strijd met de Grondwet, met de wet of 
met het algemeen belang, geheel of gedee lte
lijk door den Kon ing worden geschorst en bij 
de wet worden vernietigd . 

3. De schorsing wordt door den Koning 
bevolen bij een met redenen omkleed, in het 
Publicatieblad te plaatsen besluit. 

4. De schorsing stu it onmiddellijk de wer
king der geschorste bepali ngen. 

5. Is binnen één jaar na de dagteekening 
van het chorsingsbeslu it geen voorstel van 
wet tot vernietiging bij de Staten-Generaal in
gediend, dan vervalt de schors ing. Hiervan 
r;eschiedt kennisgeving in het Publicatieblad. 

6. Indien het wetsontwerp tot vernietiging 
wordt verworpen, wordt de schorsing mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kennisgeving in het Publicatieblad. 

7. Bepalingen, d ie geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

8. Vernietiging brengt mede vern ietiging 
van alle gevolgen der vernietigde bepalingen, 
voor zoover die nog voor vernietiging vatbaar 
zijn, met dien verstande, dat in geval van ver
nietiging op grond van strijd met het a lge
meen belang, de naar het oordeel van den 
Gouverneur niet met dat belang strijdige ge
volgen in stand bl ijven. 

9. De Gouverneur zorgt, dat in geval van 
vernietiging zoo noodig opnieuw in het onder
werp van de vernietigde bepal ingen wordt 
voorzien . 

Art. 49. 1. Behoudens in gevallen van 
spoedeischenden aard, ter beoordeel ing van 
den Koning, en behoudens ten aanzien van 
ontwerpen van algemeene maatregelen van 
bestuur, wannneer die voortspruiten uit het 
bepaalde bij het derde l id van artikel 100 of 
bij het derde lid van artikel 101, ste lt de 
Gouverneur de Staten in de ge legenheid, zoo 
noodig binnen een door hem te bepalen ter
mijn, van raad te dienen nopens de ontwerpen 
van algemeene maatregelen van bestuur, uit
slui tend of in belangrijke mate Curaçao be
treffende, vóórdat tot de vaststelling daarvan 
wordt overgegaan. 

2. Aan het hoofd van de a lgemeene maat
regelen van bestuur, bedoeld in het eerste l id, 
wordt vermeld, dat de Staten geraadpleegd 
zijn of om welke reden dat niet gesch ied is. 

Art. 50. 1. Behoudens in gevallen van 
spoedeischenden aard, ter beoordeeling van 
den Koning, of, voor zoover het voorstellen 
van wet betreft, ingediend ingevolge artikel 
117 der Grondwet, ter beoordeel i ng van den 
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Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, en behoudens ten aanzien van ont
werpen van wetten a ls bedoeld in de artikelen 
114 en 116, en van ontwerpen van goedkeu
ringswetten als bedoeld in artikel 152, stel t 
de Gouverneur de Staten in de gelegenheid, 
zoo noodig binnen een door hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens de ont
werpen van wetten, uitsluitend of in belang
r ij ke mate Curaçao betreffende, vóórdat zij 
in behandeling komen bij de Staten-Generaal. 

2. Het ingevolge het eerste lid uitgebracht 
advies wordt bij de toezending van het wets
voorstel of, wanneer het een ingevolge artikel 
117 der Grondwet inged iend voorstel van wet 
betreft, zoo spoed ig mogelijk, aan de Tweede 
Kamer medegedeeld. 

3. Ind ien het advies n iet binnen den be
paalden termijn is uitgebracht, wordt hiervan 
bij de toezending van het wetsontwerp of, wan
neer het een ingevolge artikel 117 der Grond
wet inged iend voorstel van wet betreft, zoo 
spoedig mogelijk, kennis gegeven aan de 
Tweede Kamer. 

Art. 51. Behoudens de stu it ing in geval 
van schorsing, verbinden de be pal in gen eener 
l andsverordening totdat zij ten gevolge van 
eene latere landsverordening of ingevolge ar
tikel 47 zijn vervallen, of de wet tot hare 
vernietiging in Curaçao in werking getreden 
is. 

Art. 52. 1. De afkondig ing van de lands
verordening gesch iedt door hare p laatsing in 
het P ublicatieblad. 

2. Het formulier van afkondig ing luidt: 
,,In naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Curaçao, 
,,In overweging genomen hebbende: 
(De beweegredenen der l andsverordening .) 
"Heeft, den Raad yan Bestuur gehoord , na 

verkregen goedkeuring der Staten, (of, in de 
gevallen, voorzien in het eerste 1 id van artikel 
101: ,,Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, 
en gelet op het eerste lid van artikel 101 der 
Wet op de Staatsinrichting van Curaçao), 
vastgesteld onderstaande landsverordening: 

(De landsverordening. ) 
,,Gegeven te ....... ........... , den . .. .. ....... . 
(Onderteekening van den Gouverneur en van 

den gouvernements-secretar is. ) 
Art. 53. Ten aanz ien van de werking der 

afgekondigde l andsverorden ing geld t het be
paalde bij artikel 43. 

Art. 54. 1. De Gouverneur is bevoegd tot 
het uitvaardi gen van besluiten, houdende al
gemeene maatregelen en strekkende om uit
voering te geven hetzij aan hem daartoe van 
's Konings wege toegezonden wetten en a lge
meene maatregelen van bestuur, hetzij aan 
landsverorden ingen. 

2. Bepal ingen, door straffen te handhaven, 
worden in die besluiten niet opgenomen dan 
krachtens a lgemeene verorden ing. De grenzen 
der straffen worden bij de a lgemeene veror
deningen, bedoeld in het eerste lid, vastge
steld. 

Art. 55. 1. Zoodani ge beslu iten worden af
gekondi gd door plaatsing in het Publicatie
blad. 

2. Het formul ier van a fkondi ging luidt: 
,,In naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Curaçao, 
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"Overwegende, dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, den algemeenen 

maatregel van bestuur of de 1 andsverordening, 
tot welker uitvoer ing het besluit strekt.), 

,,het noodig is, het navolgende vast te stel
len· 

,,Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, 
besloten: 

(Vol gt het besluit. ) 
,,Gegeven te ............... ... , den .................. " 
(Onderteeken ing van den Gouverneur en van 

den gouvernements-secretaris.) 
Art. 56. Indien in het besluit geen ander 
t ijdstip bepaald is, werkt het met ingang van 
den dertigsten dag na dien der uitgifte van 
het Publicatieblad, waarin het geplaatst is . 

Art. 57. 1. De Gouverneur brengt elk door 
hem uitgevaardigd besluit onverwijld ter ken
n is des Konings. 

2. De Koning kan, na den Raad van State 
te hebben gehoord, bij m et redenen omkleed 
besluit, het besluit van den Gouverneur geheel 
of gedeel telij k vern ietigen. 

3. De Gouverneur zorgt, dat in geval van 
vernietiging zoo noodig opnieuw in het onder
werp. van de vernietigde bepalingen wordt 
voorz ien. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Van den Raad van Bestuur. 

E e r s t e A f d e e l i n g. 

Van zijne samenstelling. 

Art. 58. 1. De Raad van Bestuur bestaat 
uit den Gouverneur als voorzitter, den onder
voorzitter en dri e leden . 

2. De ondervoorzitter en de leden worden 
door den Koning benoemd, geschorst en ont
slagen . 

3. De rang der leden regelt zich naar den 
ouderdom van benoeming. 

Art. 59. De Koning kan buitengewone le
den benoemen, hen schorsen en ontslaan. Zij 
zij n naar ouderdom van benoem ing als plaats
vervangers werkzaam. 

Art. 60. De ondervoorzitter, leden en bui
tengewone leden leggen, alvorens hunne be
trekking te aanvaarden, in handen van den 
Gouverneur den eed (verklaring of belofte) af : 

,,Ik zweer (verkl aar), dat ik, middel
lijk noch onmiddellij k, onder welken naam 
of wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming a ls ondervoorz itter (lid, 
bu itengewoon lid) van den Raad van 
Bestuur aan iemand, wie hij ook zij, iets 
heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik , om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten , van niemand hoegenaamd eenige 
beloften of geschenken aannemen zal, mid
dellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning; dat ik de W et op de Staatsinricn
ting van Curaçao steeds zal helpen on
derhouden en h et welzijn van Curaçao 
naar mijn vermogen zal voorstaan. Zoo 
waarlijk helpe mij God A lmachtig!" (,,Dat 
verklaar en beloof ik.") 

Art. 61. De gouvernements-secretar is staat 
den Raad van Bestuur als secretar is bij , ook al 
is hij daarvan geen lid. 

Art. 62. 1. Het reglement van orde voor 
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den Raad van Bestuur wordt door den Raad 
ontworpen en vastgesteld door den Gouverneur. 

2. Het behoeft, evenals de daarin te bren
gen wijzigingen, de goedkeuring des Konings . 

T w e e d e A f d e e l i n g. 

Van zijne werkzaa1nheden. 

Art. ·63. De Raad van Bestuur wordt door 
den Gouverneur gehoord nopens: 

1 °. all e ontwerpen van landsverordeningen, 
die de Gouverneur aan de goedkeuring der 
Staten wil onderwerpen, of die de Staten aan 
den Gouverneur ter vaststelli ng hebben aange
boden; 

2°. alle ontwerpen van wetten en van al
gemeene maatregelen van be tuu r , waarom
trent de Staten gehoord worden ; 

3°. alle ontwerpen van be luiten tot uitr 
voering van algemeene verordeningen, die de 
Gouverneur wil uitvaardigen ; 

4°. alle ontwerpen van be chikkingen tot 
vaststelling en wijziging van de begrooting, 
tot va tstelling van het slot der rekening en 
tot het aangaan van geldleeningen ten name 
en ten laste van Curaçao; 

5°. all e aangelegenheden, waaromtl'ent dit 
is voorge chreven bij deze wet of andere a lge
meene verordening; 

6°. alle andere zaken, waaromtrent de Gou
verneur het gevoelen van den Raad wen ebt 
te kennen. 

Art. 64. De Raad mag niet weigeren, de -
gevraagd, zij n gevoelen schrifte lijk aan den 
Gouverneur mede te deelen. 

Art. 65. De Gouverneur kan officieren der 
zee- en landmacht en ambtenaren, geen leden 
van den Raad zijnde, gelasten de vergadering 
bij te wonen tot het geven van inlichtingen. 

Art. 66. De Raad van Bestuur kan, volgens 
regels bij landsverordening te stellen, rechts
m acht er langen in gesch illen va n bestuur. 

Art. 67. Hij verricht voorts a ll e andere 
werkzaamheden, hem bij deze wet of a ndere 
algemeene verordeningen opgedragen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van de Staten. 

Eerste Afd eel i n g. 

Van hunne sa11l-enstelling. 

Art. 68. De Staten zijn samengesteld Uit 
vijftien leden, van welke tien rechtstreeks 
door de kiezers worden gekozen en vijf door 
den Gouverneur, na raadpleging van den 
Raad van Be tuur, worden benoemd. 

Art. 69 . 1. Kiezers zijn mannelijke Neder
! andsche onderdanen, die: 

1°. sedert 1 Januari van het jaar, waarin 
de kiezer lijst wordt vastgesteld , in Curaçao 
gevestigd zijn; 

2°. den vollen ouderdom van vij f en twin
tig jaren hebben volbracht vóór 1 Maa rt van 
het jaar, waarin de kiezerslijst wordt vastge
steld; 

3°. in het volfe genot zijn van de burger
lijke rechten, en 

4°. voldoen aan een der volgende voor
waarden: 

a. vervulling van bij het kies reglement 
va tge telde eischen van verstandelij ke ont
wikkeling; 
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b. betaling van belasting over een jaa r
lijksch inkomen, waarvan het juiste bedrag, 
mits niet hooger dan vijftienhonderd gulden, 
bij het kiesreglement wordt bepaald, of, voor 
zooveel betreft aba, int Eustatius en Sint 
Maarten, eigendom van onroerende goederen 
van ten minste zoodanige waarde a ls, mits 
niet minder dan driehonderd gulden voor 
Saba en Sint Eustatius en vijfhonderd gu lden 
voor Sint Maarten, bij het kiesreglement wordt 
bepaald. 

2. Het kiesreglement re~elt alles, wat ver
der het kiesrecht en de wijze van verkiezing 
betreft. 

Art. 70. V an de uitoefening van het kies
recht zijn uitgesloten: 

a. zij , wien het kiesrecht ontzegd is bij on
herroepelijke rechterl ijke uitspraak; 

b. zij , die rechtens van hunne vrijheid zijn 
beroofd; 

c. zij, die krachtens onherroepel ijke rech
terlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of 
zwakheid van vermogens de beschikking of 
het beheer over hunne goederen hebben verlo
ren, of van de ouderl ij ke macht of de voogdij 
over één of meer hunner kinderen ontzet zijn ; 

d. zij, die krachtens onherroepelij ke rechter
lij ke uitspraak tot eene gevangenisstraf van 
meer dan een jaar zijn veroordee ld , gedurende 
drie jaren, nadat hunne straf is volbracht, en 
levenslang, wanneer voor de tweede maal zu lk 
eene straf i opgelegd ; 

e. zij , die bij onherroepelij ke rechterlijke 
uitspraak wegens bedelarij of landlooperij zijn 
veroordeeld , gedurende drie jaren, nadat hun
ne straf is volbracht; gedurende zes jaren, 
indien de straf voor de tweede maal , en 
levenslang, indien de straf voor de derde maal 
opgelegd i ; 

/. zij, die bij onherroepelijke rechterlij ke 
uitspraken binnen een tijdsverloop van drie 
jaren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar fe it, insluitende open
bare dronkenschap, gedurende dri e jaren, na
dat de laatste uitspraak onherroepelijk is ge
worden. 

Art. 71. Verkiesbaar ~n benoembaar zijn , 
behoudens het bepaalde b1J artikel 72, mannen 
en vrouwen, ederlandsche onderdanen, die 
aan de vere ischten voldoen, genoemd in ar
t ikel 69. 

Art. 72. Uitge loten van verkiesbaarheid en 
benoembaarheid zijn: 

a. de Gouverneur, de ondervoorzi tter en de 
leden van den Raad van Be tuur, de gouver
nements-secretari en de militairen van zee- of 
landmacht in werkelijken dienst; 

b. zij , die van de verkiesbaarhe id ontzet 
zij n of overeen komst ig artikel 70 van de uit
oefening van het kiesrecht zijn uitgesloten, 
met uitzondering van degenen, die van dat 
recht zijn uitgesloten op grond van gerechte
lijke vrijhe,dsberooviog of van veroordeeling 
tot eene vrijheids traf anders dan wegens 
bedelarij of landlooperij of wegens een feit, 
waaruit van openbare dronkenschap blijkt. 

Art. 73. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap tot en met den tweeden graad mag niet 
bestaan tusschen de leden van de Staten. 

2. Wanneer personen, elkander in den ver
boden graad .bestaande tegelijkertijd gekozen 
worden, wordt alleen toegela ten degene, die de 
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meeste stemmen verkreeg, en, bij gelijk aantal 
stemmen, de oudste. Indien in laatstbedoeld 
geval ook de leeftijden gelijk zijn, beslist het 
lot. 

3. Hij, die na zijne verkiezing of benoeming 
in den verboden graad van zwagerschap met 
een der andere leden geraakt, kan op dien 
grond niet verplicht worden af te treden vóór 
den afloop van zijnen tijd van zitting. 

4. De zwagerschap houdt op door de ont
binding van het huwelijk, waardoor zij ont
staan is. 

Art. 74. 1. De leden hebben zitting ge
durende vier jaren. Zij treden tegelijk af. 

2. De aftredenden zijn dadelijk opnieuw 
verkiesbaar of benoembaar. 

3. Degene, die ter vervulling van eene tus
schentijds opengevallen plaats gekozen of be
noemd is, treedt af op hetze lfde tijdstip a ls de 
andere leden. 

Art. 75. Het kiesreglement wordt vastge
steld bij landsverordening. 

Art. 76. De leden der Staten leggen vóór 
het aanvaarden hunner betrekking in handen 
van den Gouverneur den eed (verklaring of 
belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar) , dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welken naam of 
wat voorwendsel ook, om tot lid der Sta
ten te worden gekozen (benoemd), aan 
iemand, wie hij ook zij , iets heb gegeven 
of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten, van niemand hoegenaamd eenige 
beloften of geschenken zal aannemen, mid
dellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan den Ko
ning; dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Curaçao steeds zal helpen on
derhouden en het welzijn van Curaçao 
naar mijn vermogen zal voorstaan. Zoo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 

Art. 77. 1. De leden genieten geene scha
deloosstel [ing. 

2. Vergoeding van reis- en verbl ijfkosten 
kan hun bij landsverordening worden toege
kend. 

Art. 78. 1. De leden zijn bevoegd te allen 
tijde hun ontslag te nemen. 

2. Zij zenden dit schriftelijk in aan den 
Gouverneur. 

3. H et lidmaatschap verval t: 
1 °. door het opgeven der vestiging in 

Curaçao of eene afwezigheid uit Curaçao 
van langer dan acht maanden; 

2°. door het verl ies van het volle genot der 
burgerlijke rechten; 

3° . door het ontstaan van omstandigheden, 
die ingevolge artikel 72 verkiesbaarheid en 
benoembaarheid uitsluiten . 

T we e de A f de e I i n g. 

Van hunne zitting en ve-rga,deringen. 

Art. 79. De zitting der Staten wordt jaar
lijks op den eersten Dinsdag der maand April 
te Willemstad op het eiland Curaçao door of 
namens den Gouverneur geopend. 

Art. 80. De voorzitter en de ondervoorzit
ter der Sta ten worden voor elke zitting uit 
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hun midden benoemd door den Gouverneur. 
Art. 81. De Staten benoemen hunnen grif

fi er buiten hun midden. 
Art. 82. De Staten onderzoeken de geloofs

brieven der nieuw ingekomen leden en beslis
sen de geschillen, welke aangaande die ge
loofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen . 

Art. 83. De Sta ten stellen het reglement 
van orde voor hunne vergaderingen vast. 

Art. 84. 1. De Staten vergaderen in het 
openbaar. 

2. De deuren worden gesloten, als de voor
zitter het noodig keurt of vier leden het vor
deren. 

3. De vergadering beslist of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

4. Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook een besluit genomen 
worden. 

Art. 85. De leden der Staten stemmen naar 
eed en geweten, zonder last van of rugge
spraak met hen, door wie zij zijn gekozen of 
benoemd. 

Art. 86. 1. De Staten mogen niet beraad
slagen noch besluiten, zoo niet ten minste 
acht leden tegenwoordig zijn. 

2. Alle besluiten worden door volstrekte 
meerderheid der stemmende leden opgemaakt. 

3. Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van een besluit tot eene volgende vergadering 
uitgesteld. 

4. In deze, en evenzoo in .eene volta llige 
vergadering, wordt bij staking van stemmen 
het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

Art. 87. Over a lle zaken wordt mondeling 
en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen of voordrachten van per
sonen bij gesloten en ongeteekende briefjes. 

Art. 88. De leden der Staten zijn, ter zake 
van hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftelijk overgelegd hebben, niet gerechte
lijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede openbaar 
maken wat in besloten vergadering of onder 
geheimhouding is gezegd of overgelegd . 

Art. 89. 1. De Gouverneur kan in persoon 
of door eenen gemachtigde de beraadslagingen 
bijwonen en eene raadgevende stem uitbrengen. 

2. De gemachtigden zijn ter zake van het
geen zij in de vergadering gezegd of schr ifte
lijk overgelegd hebben, niet gerech telijk ver
volgbaar, tenzij zij daarmede openbaar maken 
wat in besloten vergadering of onder geheim
houding is gezegd of overgelegd. 

3. Aan den Gouverneur en zijne gemach
tigden wordt het woord gegeven, wanneer en 
zoo dikwijls zij dit verlangen, echter niet vóór
dat de spreker, die aan het woord is, zijne 
rede beëindigd heeft. 

Art. 90. De Gouverneur heeft het 1·echt de 
zitting der Staten te schorsen en te slui ten, 
alsmede de Staten in buitengewone vergade
ring bijeen te roepen. 

D e r d e A f d e e I i n g . 

Van hunne macht . 

Art. 91. De Staten maken het vertegen
woordigend lich aam van Curaçao uit. 

Art. 92. 1. De Staten onderzoeken de ont
werp-landsverordeningen, die hun door den 
Gouverneur ter goedkeuring worden aangebo
den. 
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2. Het formulier van aanbieding luidt: 
"De Gouverneur van Curaçao biedt aan de 

Staten ter goedkeuring aan eene ontwerp
] andsverordening" 

(Vei-melding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

3. De Gouverneur ka n te a llen tijde een 
termij n bepalen, binnen welken de Staten 
hem hun besluit moeten mededeelen. 

Art. 93. 1. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening goedkeuren, geven zij hier
van kennis aan den Gouverneur. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Staten keuren goed de hun door den 

Gouverneur van Curaçao aangeboden ont
werp-landsverordening'' 

(Vermelding van den titel der landsveror
dening.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier .) 

Art. 94. 1. I ndi en de Gouverneur de lands
verorden ing, door de Staten in ontwerp goed
gekeurd, heeft vastgesteld, geeft hij daarvan 
aan hen kennis. 

2. Het formulier dier kennisgev ing lu idt: 
,,De Gouverneur van Curaçao heeft vast

geste ld de landsverordening" 
(Vermelding van den titel der landsveror

dening. ) 
(Dagteekening en onderteekening van den 

Gouverneur.) 
Art. 95. 1. Indien de Gouverneur bezwaar 

heeft de landsverordening, door de Staten in 
ontwerp goedgekeurd, vast te stellen, geeft hij 
daarvan aan hen kennis. 

2. Het formuli er dier kennisgeving ' luidt: 
"De Gouverneur van Curaçao heeft bezwaar 

om vast te stellen de in ontwerp door de 
Staten goedgekeurde landsverordening" 

(Vermelding van den t itel der landsverorde-
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

A1·t. 96. 1. Indien de Staten de ontwerp
] andsverordening n iet goedkeuren, geven zij 
hiervan kennis aan den Gouverneur. 

2. H et formuli er dier kennisgeving luidt: 
,,De Staten hebben bezwaa r tegen de goed

keuring van de hun door den Gouverneur van 
Curaçao aangeboden ontwerp-landsverorde
n ing" 

(Vermeld ing van den titel der landsverorde
n ing.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorz itter en den g r iffier.) 

Art. 97. 1. De Staten hebben het recht 
van wijziging. 

2. Indien zij daarvan gebruik gemaakt 
hebben, luidt het formulier der kennisgeving 
va n hunne goedkeuring a ldus: 

" De Staten keuren goed, zoodanig als het 
ontwerp door hen is gewijzigd, de hun door 
den Gouverneur van Curaçao aangeboden 
ontwerp-] andsverorden i ng'' 

(Vermelding van den titel der landsverorde
n ing. ) 1 

(Dagteeken ing en onderteeken ing van den 
voorzitter en den griffier.) 

Art. 98. 1 . Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwerp-landsverordening ver-
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eenigt, geeft hij h iervan aan de Staten kennis . 
2. Het formul ier dier kenn isgeving luidt: 
,,De Gouverneur van Curaçao heeft vastge

steld, zoodanig al s het ontwerp door de Staten 
is gewijzigd, de landsverorden ing" 

(Vermelding van den titel der landsverorde-
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 99. 1. Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwerp-landsverordening niet 
vereenigt, geeft h ij hiervan aan de Staten 
kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouverneur van Curaçao, zich niet 

kunnende vereenigen met de wij zigingen, door 
de Staten in het ontwerp aangebracht, heeft 
niet vastgesteld de landsverorden ing" 1 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning. ) 1 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 100. 1. Indien de Staten eene h un 
door den Gouverneur aangeboden ontwerp-
1 andsverordening niet goedkeu ren of indien 
de Gouverneur zich niet vereenigt met eene 
door de Staten gewijzigde ontwerp-landsver
ordening, kan h ij , b innen zes maanden na de 
dagteekening van de kennisgeving van het 
besluit der Staten, het ontwerp, hetzij onge
wijzigd, hetzij alsnog door hem gewijzigd, op
nieuw ter goedkeuring aan de Staten aanbie
den. 

2. Voor de tweede behandeli ng gelden de
zelfde bepalingen als voor de eerste. 

3. Wordt andermaal overeenstemming niet 
verkregen, dan kan de regel ing geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

4. De bij a lgemeenen maatregel van be
stuur vastgestelde regeling kan te a ll en t ij de 
bij l andsverorden ing worden gewijzigd, aange
vuld, ingetrokken of door eene andere lands
verordening vervangen. 

Art. 101. 1. De Gouverneur ka n eene door 
hem in ontwerp ter goedkeuring aan de Sta
ten aangeboden landsverordening, na den 
Raad van Bestuur te hebben gehoord, op 
eigen gezag en verantwoordelij khe id vaststel 
l en, wanneer: 

1 °. de Staten i gebreke bl ij ven binnen 
den gestelden ter jn mede te deelen of zij 
al dan niet het on ,verp goedkeuren; 

2°. de goedkeu ' .og van de Staten niet is 
verkregen, doch dringende omstandigheden 
eene onverwijlde voorz iening vo rderen. 

2. V an de vaststell ing wordt aan de Staten 
kenn is gegeven op de wijze, voorgesch l'even i n 
artikel 94. 

3. In het geval , bedoeld onder 2°. van het 
eerste lid , kan de regeling nader geschieden 
bij algemeenen maatregel van bestuur, ind ien 
de Staten binnen twee maanden na den dag 
van inwerkingtreding van de landsverorden ing 
daartoe het verzoek doen. Het bepaal de bij 
het vierde lid van artikel 100 is a lsdan van 
toepassing. 

Art. 102. 1. De Staten hebben het recht 
landsverordeningen aan den Gouverneur voor 
te stellen. 

1 In de wet van 23 Apri l 1936 (Staatsblad 
n°. 903) staat ten onrechte " landsverded iging". 
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2. Zij zenden het ontwerp, zooals het door 
hen goedgekeurd is, aan den Gouverneur. 

3. Het formulier van toezend ing luidt: 
" D e Staten verzoeken den Gouverneur van 

Curaçao vast te stellen de bijgaa nde, door 
hen in ontwerp goedgekeurde landsverorde
ning" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter en den griffier.) 

Art. 103. 1. De Gouverneur geeft van zijne 
besliss ing aan de Staten kennis. 

2. D e formul ieren van kennisgeving luiden: 
1 °. indi en geen bezwaar bestaat tegen de 

vaststelling: 
"De Gouve rneur van Curaçao heeft, den 

Raad van Bestuur gehoord, vastgesteld de hem 
in goedgekeurd ontwerp door de Staten aan
geboden landsverordening" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteeken ing van den 
Gouverneur .) 

2°. indien bezwaa r bestaat tegen de vast
steil ing: 

"De Gouverneur van Curaçao heeft, den 
Raad van Bestuur gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de hem in goedgekeurd ontwerp 
door de Staten aangeboden landsverordening" 

(Vermelding van den titel der landsverorde
ning.) 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur.) 

Art. 104. In geval van waarneming van 
de waardighe id van Gouverneur of van uit;.. 
oe fening van het dagelijksch bele id van zaken 
worden de vorenstaande formulieren , zoomede 
die voor de afkond ig ing van wetten , algemeene 
maatregelen van bestuur, l andsverordeningen 
en besluiten van den Gouverneur, voor zooveel 
noodig gewijzigd. 

Art. 105. De Staten zijn bevoegd de belan
gen van Curaçao voor te staan bij den Ko
ning, bij de Staten-Generaal en bij den Gou
verneur. 

Art. 106. Zij onderzoeken de verzoekschri f
ten, die met inachtneming van de voorschriften 
van artikel 9 aan hen ger icht worden. 

Art. 107. Zij kunnen den Gouverneur uit
noodigen om wegens zaken, Curaçao betref
fende, inlichtingen aan hen te geven. 

Art . 108. De Gouverneur voldoet aan deze 
uitnoodiging, wanneer hij vermeent dat het 
geschieden kan zonder schade voor de aan hem 
toevertrouwde belangen, en geeft de gevraagde 
inlichtingen mondeling of schriftelijk , hetzij in 
persoon of bij gemachtigde. 

V i e r d e A f d e e I i n g . 

Van de be g rooting . 

Art. 109. Ten laste van 's Rijks schatkist 
komen: 

a. alle uitgaven, voortvloeiende uit de be
kostiging van de aanspraken, verbonden aan 
het bekleeden van de waardigheid van Gou
verneur; 

b. de kosten van de zee- en landmacht, tot 
bescherming van Curaçao bestemd. 

Art. 110. Behoudens het naar aanleiding 
van artikel 118 bepaalde, worden a lle andere 
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uitgaven en de middelen te harer dekking 
aan gegeven op de Curaçaosche begrooting. 

Art. 111. De Curaçaosche begrooting wordt 
jaarlijks door den Gouverneur ontworpen en 
aan de Staten uiterlijk op den eersten Dinsdag 
der maand April aangeboden. 

Art. 112. Zij wordt, zoodanig a ls zij door 
de Staten goedgekeurd is, door den Gouver
neur voorloopig vastgesteld en in het Publica
tieblad bekend gemaakt. 

Art. 113. Zij wordt door hem terstond met 
de noodige toelichting toegezonden aan den 
Koning. 

Art. 114. 1. Zij wordt definitief vastgesteld 
door de wet: 

1 °. indien volgens de voorloopig vastge
stelde begrooting de raming der uitgaven die 
der eigen middelen overtreft; 

2°. indien de Koning bezwaar heeft tegen 
de voorloopig vastgestelde begrooting; 

3°. indien de Staten de begrooting niet 
hebben goedgekeurd vóór den eersten Dinsdag 
der m aand Juni van het jaar, waarin zij hun 
wordt aangeboden. 

2. Indien geen dezer gevallen aanwezig is , 
geldt de voorloopige vaststelling als defini
tieve. 

3. Het bepaalde in het eerste lid, onder 1°. , 
geldt mede ten aanzien van wijzigingen in 
eene voorloopig vastgestelde begrooting, indien 
ten gevolge daarvan de raming der uitgaven 
stij gt boven die der eigen middelen. 

Art. 115. 1. De definitieve begrooting 
treedt in werking met ingang van 1 J anuari 
van het dienstjaar, waarop zij betrekking 
heeft. 

2. Zij wordt geacht met ingang van dien 
dag in werking te zijn getreden, indien zij 
eerst daarna in het Publicatieblad is ge
plaatst. Zoolang dit niet geschied is, strekt de 
begrooting van het aan het betreffende dienst;.. 
jaar voorafgegaan jaar tot grondslag van het 
beheer, behoudens afwijkingen krachtens mach
tiging des Konings. 

Art. 116. 1. Het slot der rekening, over 
elk dienstjaar a fzonderlijk , wordt vastgesteld 
bij de wet, in geval de begrooting bij de wet 
is vastgesteld, en anders door den Gouverneur, 
zooa l s het door de Staten is goedgekeurd. 

2. Vaststelling bij de wet geschiedt even
eens, ingeval de Staten het slot der rekening 
niet goedkeuren. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 

Van de b.estuu1·siru:leel ing en d e plaatselijke 
gerneenschappen. 

Art. 117. De indeeling van Curaçao in be
stuursressorten geschiedt bij landsverordening. 
Aan het hoofd van één of meer ressorten staat , 
onder zoodanig toezicht en onder zoodanigen 
ambtstitel als is of zal worden bepaald , een 
bestuurder, die in naam en overeenkomstig de 
bevelen van den Gouverneur het bestuur uit
oefent, m et inachtneming van de di enaangaan
de bij landsverordening gegeven voorschriften. 
Zijne instructie wordt door den Gouverneur 
vastgesteld. 

Art. 118. 1. D e instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten als in artikel 117 bedoeld, 
of in andere, daartoe bij l andsverordening aan 
te wijzen gemeenschappen, -zoomede de ophef-

29 
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fing va n zooda nig bestuur, geschieden bij 
la ndsverordening . De onde rwerpen, waa rover 
de huishouding van deze ressorten e n andere 
gemeenscha ppen zich ui tstrekt, worden bij 
la ndsverordening aangewezen. Die aanwijzing 
ka n mecje omvatten onderwerpen, waarin vol 
gen de wet bij l a ndsverorde ning moet worden 
voorz ien. 

2. D e sam enstell ing, de inrich t ing, de taak, 
de be voegdheden en de ve r plich t ingen va n de 
besturen die r gemeenschappen worden, evenals 
al hetgeen noodig i om de orde lijke werking 
va n het ingestelde ze lfstandig bestuur te ve r
zekeren, bij landsverordeni ng geregeld. 

3. A an die besturen ka n worden opgedra
gen hunne medewe rking te verleenen a an de 
uitvoering van wette lijke regeli ngen a ls be
doeld in a r t ikel 3. 

4 . W anneer de regeling en het beheer van 
de huishouding eener gemeenschap doo r haar 
bestuur grovelijk wordt ve rwaa rloosd , kan bij 
landsverorde ning worden bepaald , dat, en hoe, 
in h et bestuur der gemeenscha p op a ndere 
wijze zal worden voorz ien. 

5. D e bestu r en zij n bevoegd om ter best r ij 
d ing van de huishoudelijke uitgaven der ge
meenschap e igen belastingen te heffen en lee
ningen aa n te gaan, volgens rege le n, bij lands
verorden ing gesteld. 

6. A a n de besturen kan de bevoegdhe id 
worden verl eend om, elk voor zooveel zij n 
bestuursgebied aa ngaat , ke uren of reg lemen
ten uit te vaardi gen . In di e keuren en regle
menten kunnen geen a ndere straffen bedre igd 
worden d a n met inachtnemi ng van de rngelen, 
bij landvero rdening gesteld . 

7. Tenz ij daar toe vrijhe id is gegeven, mo
gen keure n en reglementen geene bepalingen 
inhouden omtrent punten, waa rin voorz ien is 
bij wettelijke rege lingen als bedoeld in artikel 
3, onder 1 ° ., 2°. en 3°., zoomede onder . 4°., 
voor zooveel betreft de in eene gemeenschap 
toepasselijke regel ingen van het bestuur eener 
andere gemeenschap, welker geb ied dat der 
eerste omva t. 

8. De bepalingen va n een keur of regle
ment, in welker onderwerp wordt voorzien bij 
eene wettelijke regeling a ls in het zevende lid 
bedoeld , ·vervall en op het oogenbl ik, dat zoo
dani ge regeling begint te we r ken . 

9. Bij la ndsverorde ning worde n rege len ge
steld aangaande het toez ich t, waaraan de keu
ren en reglem enten vóór of na hu nne afkondi 
g ing zij n onderworpen , hunne inwerkingtrncling 
en hunne verbindbaarhe id . 

10. De besluite n der bestu ren, hunne keu
ren e n reglem e nten, kun nen, op grond van 
strijd met wettelijke regelingen of m et het 
a lgemeen bela ng, worden geschorst en verni e
t igd, op de wijze, bij l andsverordening bepaald . 

ZESDE HOOFDSTU K. 

Van het rechtswezen . 

E e r s t e A f d e e I i n g . 

Alge11ieene voorschri ft en. 

Art. 119. Er word t in Curaçao recht ge
sproken in naam des Konings. 

Art. 120. H et burger! ijk recht, da t van 
koopha ndel en de burgerlij ke rechtsvordering, 
het strafrecht en de strafvordering, ook ten op-
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zichte van de Curaçaosche gewape nde mach t, 
de rechtspleging in zake van belast ingen, het 
notarisambt, de i ndustri eele, lette rkundige e n 
ku nste igendom , e n het stuk de r maten en ge
wichten worden, zooveel mogelij k overeen
komsti g de in N ederla nd bestaande we tten, bij 
1 a ndsve rordeni ng geregeld. 

Art. 121. 1. Niema nd kan van zij n e igen
dom ontzet worden, dan nadat bij la ndsveror
dening verklaa rd is, dat het a lgem een nut de 
ontei gening vordert, en tegen vooraf genoten 
of voora f verze kerde sch ade loosste l I ing . 

2. Op di t beginsel worden geene ui tzonde
ringen toegelaten da n krach tens a lgemeene 
regel en, bij la ndsverordening te ste ll en, en 
zonder dat oo it het recht op voll edige scna tle
loosstel I ing den onteigende ka n worden ;in t.
nomen. 

A rt. 1 22. A an de rech te r! ijke m ach t behoort 
bij ui tsl ui t ing de kennisneming va n a lle ge
schill e n va n burgenech telij ken aard . 

A rt. 1 23. Geene vervolg ing tot stra f ka n 
pl aats hebbe n cl an voor den rech te r, bij la nds
verorden ing aangewezen, en op de wij ze, bij 
l a ndsverordening bepaal d . 

Art. 1 24. D e burgerlijke dood of de ve r
beurdverkl ar ing van a l de goederen des ver
oordeelden kan n iet a ls straf of a ls gevol g 
va n stra f worden bedre ig d. 

Art. 1 25. Geschill e n ove r ki esrecht en an
dere burgerrech ten staan ter kenni sneming 
van de rechterlijke mach t, wanneer geen a ndere 
rechter bij I and verordening aangewezen is. 

A rt. 1 26 . 1. A ll e vonnissen behelzen de 
g ronden, waarop zij zijn gewezen, en in stra f
za ken de aanwijzing der a r t ikelen van de w€t
telij ke regelingen, waarop de ve roorded ing 
rust . 

2. Zij worden met open deure n uitgespro
ken. 

3. D e terechtz ittingen zij n openbaa r, bt· 
houdens de u itzonderingen , in het be lang J er 
o penba re orde en zedelijkhe id bij l a nd verorde
ning vast te stell en. 

Art. 1 27 . 1. Niemand ka n tegen zijne n 
wil worden a fgetrokken van zijnen wette! ij ken 
rech ter . 

2. Bij la ndsvero rdening word t gerngeld de 
wijze, waa rop geschill en over be voegdhe id 
tusschen de rechterlijke en a ndere mach ten 
bes] ist worden. 

A rt. 128. 1. B eha lve in de gevall en, bij 
1 a ndsverordening voorzien, m ag niemand i 11 

hech teni s genom en worden da n op rechterlij k 
bevel, houdende de redene n de r inhech teni s
ne1ning . 

2. Zooda ni g bevel moet aan de ngene, tege n 
wi en het geri ch t is, bij of zoo spoedi g moge lij k 
na zijne aa nhouding worden beteekencl. 

3. De vorm va n het bevel en de t ijd, b in
nen we lken a lle in hech ten is genomen pe rsonen 
moeten worden verhoord , worden bij lands
verorden in g bepaa ld . 

A rt. 1 29 . In niema nds wo ning mag tegen 
zijnen wil worden b innenget rnden da n op last 
eener m ach t , tot het geven van zoodanigen 
last bij la ndsverordening bevoegd ve rklaard, 
en m et inachtnem ing der vo rmen, bij lands
verordening voorgesch reven. 

Art. 130. H et gehe im der aan de post of 
a ndere openbare inste lling va n vervoer toe
ve rtrouwde brieven is onschendbaa r, beha lve 
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op last van den rechter, in de geval !en, bij 
1 andsverorden ing voorzien. 

T w e e d e A f d e e I i n g. 

Van de sa11ienstelling der rec hterlijke macht . 

Art. 131. De rechtsmacht van den H oogen 
Raad der Nederlanden en van het Hoog M ili 
tair Gerechtshof in Curaçaosche zaken wordt 
geregeld bij a lgemeenen maatrege l van be
stuur. 

Art. 132. 1. Er is, onder de benaming van 
Hof van Justitie, een opperste gerechtshof 
voor geheel Curaçao. 

2. Het houd t toezicht op de geregelde af
doening van all e rechtsgedingen en de be
hoor lijke vervolg ing van a lle misdrijven. 

3. De voorzitter en de leden van het Hof 
van Justit ie worden door den Koning voor het 
leven benoemd. 

4. Hunne bezoldiging wordt door den Ko
ning vastgesteld. 

Art. 133. Het openbaar ministerie bij het 
Hof van Justitie wordt uitgeoefend door of 
namens den procureur-generaal. 

Art. 134. 1. De procurnur-generaal is het 
hoofd van het openbaar m inister ie en van de 
rech terl ijke en adm inistratieve po li tie in ge
heel Curaçao. 

2. Hij vertegenwoordigt Curaçao en, des
gevorderd, Nederland, N ederlandsch-Indië en 
S uri name in rechten. 

Art. 135. 1. Behalve in h et geval van ver
klaarden staat van oorl og of beleg, wordt 
geen doodvonnis ten uitvoer gelegd dan op 
last of met voorkennis van den procureur
generaal en na verkregen machtiging van den 
Gouverneur. 

2. De Gouverneur verleent die macht ig ing 
niet dan na den hoogsten militairen of burger
lijken rechter in Curaçao te hebben gehoord. 

Art. 136 . 1. De voorzi tter en de ledell van 
het Hof van Justi t ie kunnen tegen hunnen 
wil door den Koning worden onts lagen : 

1 °. bij gebleken ongeschikthe id door meer 
dan zestigjar igen ouderdom, of door aanhou
dende ziels- of lichaamsziekte; 

2°. wanneer zij onder curateele zijn gesteld; 
3°. bij gebleken wangedrag of onzedelijk

heid, of bij gebleken grove achteloosheid in de 
waarneming van hun ambt. 

2. In de beide eerste gevall en wordt het 
ontslag eervol verleend. 

3. In het eerste geval wordt voor de aan
spraa k op pensioen geen nader bewijs van de 
oorzaak der ongeschiktheid gevorderd. 

Art. 137. 1. Wanneer de Gouverneur oor
deelt, dat eene der redenen van ontslag, in 
het voorgaand artikel opgenoemd, aanwezig 
is, draagt hij , na den Raad van Bestuur te 
h ebben gehoord e n met toezending va.n a ] de 
stukken op de zaak betrekkelij k, het ontslag 
van den betrokken ambtenaar aan den Koning 
voor. 

2. Hij stelt den betrokken ambtenaar, door 
mededeeling zijner voordracht, in de gelegen
heid om zijn verweerschrift bij de stukken te 
voegen. 

3. Hij is bevoegd den betrokken ambte11aar, 
in afwachting van ' s K onings besli ss ing, te 
schorsen en in de waarneming van het ambt 
tijdelijk te voorzien. 
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4. De betrokken ambtenaar geniet geduren
de de schorsing zijne volle bezoldiging. 

5. Hij kan, op zijn verzoek, in de gelegen
heid om zich in Nederla nd te gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning van 
verlofstr actement en vrij en overtocht. 

6. De Koning beslist over het ontslag. 
Art. 138. 1. De voorzitter en de leden van 

het Hof van Justitie kunnen door den Hoogen 
R aad der Nederlanden, in raadkamer, bij een 
met redenen omkleed a r rest, uit hun ambt 
worden ontzet : 

1 °. wanneer zij wegens misdrij f zijn veroor
deeld ; 

2°. wanneer zij in staat van fa illissement 
zijn verklaard, surséance van betal ing hebben 
verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld. 

2. De procureur-generaal zendt de stukken, 
op de zaak betrek kelijk, ter vervo lging aan 
den procureur-generaal bij den Hoogen Raad 
der Nederlanden. 

3. Hij geeft hiervan aan den betrokken 
ambtenaar onmiddellijk kennis en stelt dezen 
in staat een verweerschr ift bij den Hoogen 
Raad in te dienen. 

4. In het vonnis, waarbij een rechterlijk 
ambtenaar, niet vallende in de bovenstaande 
bepalingen, wegens misdrijf veroordeeld wordt, 
wordt tevens zijne afzetting uitgesproken. 

Art. 139 . 1 . E lk lid de r rechterlijke macht, 
tegen wien, hetzij rechtsingang, hetzij macht i
g ing tot opnem ing in een huis van bewaring 
of geneeskundig gesticht voor krankz innigen, 
is verleend, of op wien lij fsdwang is ten uit
voer gelegd, wordt daardoor in zij ne bediening 
geschorst. 

2. Schorsing in de bediening brengt geene 
schorsing mede in het genot der bezold iging. 

Art. 140. De verdere bepalingen nopens de 
inrichting en de samenstelling der rech terlij ke 
macht in Curaçao worden vastgesteld bij 
landsverordening. 

Art. 141. 1. De rechterlijke macht wordt 
in Curaçao a ll een uitgeoefend door de rech
ters, welke bij landsverordening zijn aange
wezen. 

2. •russchenkomst van den Gouverneur in 
rechtszaken is verboden. 

Art. 142. 1. Vonnissen, door den rech ter in 
Nederland, Nederl andsch-Indië of Suriname 
gewezen, en bevelen door hem uitgevaardigd, 
m itsgaders grossen van authentieke a kten a l 
daar verleden, kunnen in Curaçao worden ten 
ui tvoer gelegd. 

2. Vonnissen en bevelen, door den rechter 
in Curaçao gewezen of uitgevaardigd, mits
gaders grossen van authentieke a kten a ldaar 
verleden, kunnen in Nederland, ederlandsch
Indië of Suriname worden ten uitvoer gelegd. 

ZEVE DE HOOFDSTUK. 

l 'an den godsdienst . 

Art. 143. Ieder belijdt zijne godsdienstige 
meeningen met volkomen vrijhe id, behoudens 
de bescherming der maatschappij en van bare 
leden tegen de overtreding der strafwet. 

Art. 144. In Curaçao wordt gelijke be
. scherming verleend aan a ll e erkende kerk
genootsch appen. 

Art. 1.45. De Gouverneur waakt dat alle 
kerkgenootsch appen zich houden binnen de 

/ 
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palen van de gehoorzaamhe id aan de wette
lijke rege lingen en de gestelde m achten in 
Curaçao. 

Art. 146 . De belijders der onderscheidene 
godsdienstige m eeningen genieten allen de
zelfde burgerlijke en burgerrechten en hebben 
gelijke aanspraak op het bekleeden van waa r 
digheden, ambten en bedien ingen. 

Art. 147. D e openbare eeredienst en gods
dienstoefening is aan geen andere beperkingen 
onderworpen dan die, welke in het belang 
der openbare orde, rust en zedelijkheid bij 
l andsverordening worden bevolen . 

ACHTSTE HOOFDSTU K. 

Van de financiën. 

Art. 148. Het muntstelsel wordt bij de wet 
geregeld. 

Art. 149. B elastingen worden in Curaçao 
geheven uit k racht e n volgens de voorschrif
ten van eene l andsverordening of van een 
keur of reglement als bedoeld in arti kel a, 
onder 4°. 

Art. 150. Geen privilegie in het stuk van 
belastingen mag worden verleend. 

Art. 151. 1. B elastingen mogen n iet strek
ken om den v1·ijen ha ndel met ederland, 
Nederlandsch -Indië of Suriname te belemme
ren, of om den handel, de nijverheid of den 
landbouw van Curaçao te bevoorrechten boven 
den handel , de nijverheid of den landbouw 
van ederl a nd, ederlandsch-I ndië of Suri
name. 

2. De ba ken-, loods-, haven- en a nde re soort
gelij ke scheepsongelden en de bepalingen om
trent de groote scheepvaart zijn dezelfde voor 
alle vlaggen. 

Art. 152. Geldleeningen ten name en ten 
laste van Curaçao kunnen niet worde n SJ,en
gegaan dan uit kracht van de wet oi van een 
door de n Gouverneur, in overeenstemming 
met de Staten, genomen beschikking, goedge
keurd bij de wet. 

Art. 153. De regeling van de uitgifte in 
e igendom of pacht en van het beheer der do
mani ale gronden, zoomede die van de uit
oefen ing van andere domanial e rechten, ge
schieden bij landsverordening. 

Art. 154. De wet regelt de wijze van be
heer en verantwoording van de geldmiddelen 
van Curaçao. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 

Van de gewapende ·macht. 
Art. 155 . 1. Alle weerbare inwoners van 

Curaçao zijn gehouden, ingeval Curaçao 
door eenen buiten- of binnenl andschen vij and 
bedre igd wordt, tot de landsverdedig ing, en, 
in t ijd van vrede, tot bewaring der inwendige 
rust mede te werken. Zij kunnen te dien e inde 
op de verschillende e ilanden vereen igd wor
den in schutterijen. 

2. D e sterkte en inrichting dier schutterij en 
worden a lsdan bij landsverordening geregeld. 

3. Bij landsverordening kunnen regelen ge
steld worden nopens de erkenning van weer
baa rhe idskorpsen van vrijwilligers en de ge
volgen daarvan. 

Art. 156. In geval van dr ingenden nood, 
wanneer de Gouverneur m et de zee- en land-

macht, te zijner beschikking staande, onder
steund door de Curaçaoscbe gewapende m acht, 
niet voorz ien kan in de behoorlijke verdedi
g ing, is hij bevoegd, voor zoover de hem ten 
dienste staande hulpmiddelen het gedoogen, 
vrijwilligers en zelfs vreemde hulptroepen tiJ
delij k in soldij te nemen. 

TIENDE HOOFDSTUK. 

Van het onderwijs, de openbare gezondheid 
en het armbestuur. 

A rt. 157. D e verspre iding van verlichting 
en beschaving en de aanmoedig ing van kun
sten en wetenschappen wordt door den Gou
verneur aanhoudend behartig d. 

A rt. 158 . H et geven van onderw ijs staat 
vrij aan een iegelijk, di e vo ldoende bewij zen 
van bekwaamheid en zedelij kheid levert. 

:Art. 159. 1. Zooveel de middelen gedoo
gen , zorgt de Gouverneur, dat het lager on
derwijs de verkrij g ing der a ll ereerste kundig
heden onder het bereik brenge ook de,· 
onvermogenden. 

2. Hij doet àit door bekostiging op den 
voet van gelijkhe id van het bijzonder en het 
openbaar onderwij s. 

Art. 160. D e regeling van het onderwijs oi, 
deze grondslagen geschiedt bij la ndsverorde
ning. 

Art . 161. H et toez icht van ove rheidswege 
uit te oefenen over den toestand de r ope nbare 
gezondheid en al wat betreft de uitoefening 
der genees-, heel-, verlos- en artsenijmeng
kunst wordt bij la ndsverorde ning geregeld. 

Art. 162. 1. H et aanmoedigen van arbeids
zin en het weren van luihe id en led iggang bij 
de onvermogende bevolki ng is een onderwerp 
van aanhoudende zorg van den Gouverneur. 

2. H et toezicht over het a rmwezen en de 
noodige voorzieningen daaromtrent worden bij 
1 andsverordening geregeld. 

3. Daarbij wordt in acht genomen het be
ginsel, dat de bijzondere en kerkelijke lie f
dadighe id vrij geiaten en zooveel mogelijk be
vorderd wordt . 

ELFDE HOOFDSTUK. 

Van de volksvlijt. 
Art. 163. 1. De Gouverneur moed igt a lle 

takken van volksv lij t aan. 
2. Bij l andsverordening kunnen kamers van 

koophandel en fabr ieken en commiss iën van 
la ndbouw opgericht en haar werkkring ge
regeld worden. 

Art. 164. Tot de op ri ch t in g van c ircu latie
banken, credietvereenig ingen en ve rzekerings
maatschappijen kan bij l andsverorden ing ver
gunning worden verleend. 

Art. 165. 1. D e Gouverneur legt zich met 
a l de hem ten dienste staande krachten op de 
verbetering der middelen van gemeenschap 
toe. 

2. Het toezicht, van overheidswege op de 
middelen van gemeenschap te l and en te wa
ter te houden, wordt bij l andsverordening ge
regeld. 

A rt. 166 . D e Gouverneur kan, vo lgens re
gels bij l andsverordening te stell en, vergun
ning verleenen voor mijnbouwondernemingen 
en voor den aanl eg van werken en de oprich
ting van ondernem ingen van openbaar nut. 
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Slotbepaling. 
Art. 167. Deze wet kan worden aangehaald 

als: ,,Curaçaosche Staatsregeling". 

Ove,·gangsbepalingen. 
1. Wij bepalen het tijdstip, waarop de Cu

raçaosche Staatsregeling in werking treedt. 
2. Alle op dat tijdstip verbindende wette

lijke regelingen blijven van kracht totdat zij 
door andere zijn vervangen. De op meerge
noemd t ijdstip bestaande bepal ingen nopens 
onderwerpen betreffende de inwendige aan
gelegenheden van Curaçao, welke volgens de 

Curaçaosche Staatsregeling bij landsverordening 
kunnen wotden geregeld, doch bij andere 
wettel ijke rngelingen geregeld zijn, kunnen bij 
l andsvernrdening worden gewijzigd, aange
vuld, ingetrokken of vervangen. 

3. Het kiesreglement, bedoeld bij artikel 
75 der Curaçaosche Staatsregeling, wordt voor 
de eerste maal vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

Een jaar na het tijdstip van inwerking
treding der Staatsregeling treden alle leden 
van den Kolonialen Raad af en geschiedt de 
eerste verkiezing en benoeming voor. de Sta
ten op den voet van die regeling en, wat de 
verkiezing betreft, overeenkomstig de bepa
lingen van het kiesreglement. 

De taak en de bevoegdheden, bij de Cura
çaosche Staatsregeling opgedragen aan de 
Staten, worden tot het tijdstip der verkiezing 
uitgeoefend door den Kolonialen R aad. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Augus
tus 1936 (Staatsblad n°. 910). 

s. 1368. 

Mij bekend, 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloni ën, 

H. Co I ij n. 

24 Augustus 1936. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van het Leidscb Universi
teits-Fonds te Leiden als bevoegd om b~j 
de faculteit der letteren en wijsbegeer te 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
Grieksche Archaeologie. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juli 1936, n°. 26643, afdeeling Hooger Onder
wij s; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
Il Augustus 1936, n° . 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Augustus 1936, 
n°. 3202, afdeeli ng Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de Stichting "Leidsch Universiteits-Fonds" 

t e Leiden aan te wijzen als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen in do Grieksche archaeologie. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge 
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 24sten Augustus 1936. 

s. 1369. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S l o tem a k e r de B r u ï ne. 
( Uitgeg . 8 September 1936. ) 

8 September 1936 . BESLUIT, tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling 
gymnasium van het St. Jans-lyceum en 
de afdeeling gymnasium van het St. Maria
lyceum te 's-Hertogenbosch van de Ver
eeniging "Ons Middelbaar Onderwijs in 
N oordbrabant", gevestigd te Tilburg. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Juli 1936, n°. 14588m, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 25 Augustus 1930, 
Staatsblad n°. 376; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
Augustus 1936, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 September 1936, n°. 
16279, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs ; . 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 September 1936 de afdee

ling gymnasium van het St. J ans-lyceum en 
de afdeeling gymnasium van het St. Maria-ly
ceum te 's- Hertogenbosch van de Vereeniging 
,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", 
gevestigd te 'l'ilburg, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot u niversitaire 
studiën af te geven, dat met het getuigschrift, 
in artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
]( unsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o t .e m a k er de B ruïne. 
( Uitgeg. 18 September 1936.) 

S. 1389 A 

8 September 1936. BESLUIT, betreffende het 
St. Vincentiushuis te Venray. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 September 1936, 
n°. 8939, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van ·27 April 1884 (Staats
blad n°, 96), zooals die wet laatstelijk is gewij 
zigd; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art . 1. 1. Het St. Vincentiushuis te Ven
ray, inrichting ter verpleging van onvolwaardige 
vrouwen, staande onder bestuur van het St. 
Josefgesticht aldaar , wordt onder de voor
waarden, vermeld in artikel 2, aangewezen als 
eene inrichting , die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of 
te wijzigen. 

Art. 2. 1. Tot de inrichting wordt te a llen 
tijde vrij e toegang verleend aan diengene der 
inspecteurs , bedoeld in artikel 1 der wet van 
27 April 1884 (Staatsblad u0 • 96), die door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken belast is 
met het toez icht op de inrichting. 

2. H et bestuur van do inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens het 
over ige personeel, geven den inspecteur de door 
hem verlangde inlichtingen . 

3. H et bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel p lattegrond
teekeningen, waaru it de bestemming van alle 
ver trekken d uidelijk blijkt ; deze teeken i ngen 
worden den inspecteur te a llen tijde op ver
langen t er inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke t en gevolge 
zouden hebben, dat de inrich t ing niet meer ge
heel overeens temt met de t eekeningen, bedoeld 
in het vorig lid, wordt vooraf schriftelijk het 
advies ingewonnen van den inspecteur. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek, word t op een d uidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal personen, 
waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Za ken kunnen nadere voorschriften worden 
gegeven ten aanzien van het bepaalde in het 
derde en het vierde lid . 

7. De verrleegden wor den niet belemmerd, 
zich schrifteliJ k te wenden tot de hoofden der 
departementen van algemeen bestuur , tot den 
inspecteur en tot den offic ier van justitie . 

Onze Mi nister van BinnenJandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 8sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i Id e. 
( Uitgeg. 22 September 1936.) 

s. 1404. 

17 J uli 1936. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche e igendomsove rdracht 
door ruiling van gronden in het Arnhem
sche Broek, te Arnhem, aan de gemeente 
Arnhe1n. 

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

da t het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente Arnhem, eene ruiling aan te 
gaan van gronden in het Arnhemsche Broek, 
te Arnhem; 

Zoo is h et, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eeni g artikel. 

De onderha ndsche e igendomsoverdracht aan 
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de gemeente Arnhem van gronden in h et 
Arnhemsche Broek te Arnhem, omschreven in 
de in a fsch r ift aan deze wet gehechte akte 
van rui l ing, d.d . 18 ovember 1935, wordt 
goedgekeurd. 

L a ten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De M iniste,· van Wat erstaat, 
van Lid t h d e J e ud~ 

(Uitgeg . 28 Augustus 1936.) 

De ondergeteekenden : 
1. J a n H erman de Ruiter, Ontvanger de r 

R egistratie No. 2 en Domei nen te Arnhem, 
ha ndelende namens den Staat de r Nederlan
den, hie rtoe gemachtigd bij br ief van den 
Di recteu ,· der R egistratie en Domeinen te 
Arnhem d.d. 11 April 1935, N °. 4153, ge
g rond op de missive van den Minister van 
Financiën d .d. 5 April 1935, N °. 188, afd. 
Domeinen; 

II. Dr. H ugo van Manen, wonende te 
Ze ist, en Ir. Eugim Carl Wybe van Dijk, wo
nende te Amsterdam, tezamen vormende de 
Direct ie der N. V. Maatsch appij tot Explo i
tatie van Staatsspoorwegen, gevest igd te 
Utrecht, welke Directie ten deze eveneens h an
delt namens den Staat der N ederl a nden, hier
toe gemachtigd door den Minister van Wate r
staat bij missive d .d. 12 Maart 1935, N °. 
492 II, afdeel ing Vervoer en M ijnwezen; 

III. Henri P etrus Joh a n Bloemers, Burge
meester der gemeente Arnhem , wonende te 
Arnhem, in gemelde hoeda ni gheid ingevolge 
artikel 78 der gemeentewet die gemeente ver
tegenwoordigende, en tevens handel ende te r 
ui tvoering van het beslui t van den Gemeente
raad d.d. 1 J uli 1935, N °. 1360, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 
6 Augustus 1935, N °. 69, 

zijn, voor wat den Staat betreft, onder voor
behoud van goedkeuring bij de wet overeen
gekomen als volgt : 

A. De Staat der Nede rl a nden staat in 
e igendom af aan de gemeente Arnhem, die 
in eigendom aanneemt : eenige perceelen wei
la nd, weg en be rm, kadastraal bekend ge
meente A rnhem, Sectie Q, Nos. 4778 (gedeel
telij k) , 4386, 4387, 4392, 4393, 4394, 4702, 
4731 en 4777 en Sectie D, 0

• 3978, ter geza
men lijke grootte van ongeveer 3.90.95 H.A. , 
aan welke perceel en, bij het kadaste r geboekt 
staa11de ten name van den Staat (Staatss poor 
wegen), door partij en eene waarde wo rdt toe
gekend van f 20,575 .26; 

B. de gemeente Arnhem staat hiertegen
over in e igendom a f aan den Staat der Ne
derl anden , di e in e igendom aanneemt eeni ge 
perceelen we iland, e rf, water en weg, ka
dast raal bekend gemeente Arnhem, Sectie Q. 

os. 4712, 4711, 4710, 4709 en 4707, ter ge
zamenlijke grootte van 0.13.59 H.A. , welke 
bij het kadaster zul len worden geste ld ten 
name van den Staat (Staatsspoorwegen) on 
aa n welke perceel en door partijen eene waarde 
wordt toegekend van f 1223.10. 

De onder A genoemde pereeelen zijn op de 
aan deze akte gehechte en door pa rtij en ge
waarmerkte teekening met roode kleur aan-
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gegeven; de onder B genoemde perceelen ziju 
op deze teekenrng met gele kleur aangeduid. 

Deze ruiling is geschied onder beding door 
den Staat der Nederlanden van eene toegift 
groot f 19,352.16 en voorts onder de navol 
gende voorwaarden en bepalingen. 

Art. 1. De gerui lde perceelen kunnen · in 
bezit en genot worden aanvaard dadelijk na
dat door voornoemden Ontvanger aan de ge
mee·nte Arnhem van de wettel ijke goedkeuring 
is kennis gegeven . 

De lasten komen van 1 J anuari van het 
jaar, volgende op dat, waarin de wettelijke 
goedkeuring is verkregen voor reken ing der 
nieuwe eigenaren . 

De perceelen Sectie Q. N °. 4731 , en Sectie 
D, N °. 3978 , worden geacht door de ge
meente Arnhem bereids op 1 Juli 1931 te zijn 
aanvaard in feitelijk genot, in verband waar
mede de gemeente aan de N. V. Maatschappij 
tot E xploitatie van Staatsspoorwegen zal uit
keeren eene rentevergoed ing berekend over de 
waarde dier perceelen ad f 9553.26, tegen een 
rentevoet van 4½ pct. per jaa r sedert 1 Juli 
1931 tot aan den dag waarop de toegift door 
de gemeente wordt betaald. 

Art. 2. De Staat heeft te a ll en tijde, de 
bevoegdheid om van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Arnhem, Sectie D , N°. 3977, 
uit te wegen op het krachtens deze overeen
komst aan de gemeente overgedragen perceel 
D, N°. 3978, en te dien einde in de afs lui 
t ing tusschen het spoo rwegempl acement en 
bedoeld perceel N°. 3978 uitgangen te maken, 
waarvan de hekken ech ter zonder vergunning 
van de gemeente niet naar de straatzijde mo
gen opendraaien. 

Deze uitweg wordt gevestigd als e rfdienst
baarheid ten behoeve van het genoemd per
ceel N °. 3977 en ten laste van dat N °. 3978. 

Art. 3. De gemeente verplicht zich tot het 
aanbrengen van afrasteringen I angs de aan 
haar krach tens deze overeenkomst overgedra
gen terreinen , zoodra door de gemeente wordt 
overgegaan tot geheele of gedeeltelijke ui tvoe
ring van het gemeentelijk uitbreidingsplan in 
het Arnhemsche Broek, indi en en voorzoover 
het aanbrengen van afrasteringen door de 
N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen wordt noodig geacht. 

Het aanbrengen van deze afrasteringen zal 
geschieden in overleg met en tot genoegen 
van deze N. V . 

Art. 4. De gemeente verbindt zich de langs 
de zu idzijde van den ontworpen nieuwen weg 
naar W estervoort aanwezige bezetting met 
betonzuil en in goeden en waterkeerenden toe
stand te onderhouden, zulks tot aan het tijd
stip, dat deze verplichting van de gemeente 
door den Staat zal worde n overgeno1nen. in 
verband met den aanleg van Rijkswege van 
den ontworpen Rijksweg naar Westervoort. 

De gemeente verbindt zich den duiker , welke 
zich ten Noordwesten van de v iaduct in den 
verbindingsspoorweg naar het goederenstation 
in het aan haar overgedragen perceel ge
meente Arnhem, Sectie Q, N °. 4731, bevindt, 
in stand te houden; deze <lui ker is op de 
voormelde teekening met A aangegeven . 

De gemeente staat kosteloos aan den Staat 
toe te a ll en tijde de noodige werkzaamheden 
te doen uitvoeren, welke door de N. V. Maat-
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schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
voor het onderhoud en de vernieuwing van 
dien duiker worden noodig geacht. 

De gemeente verbindt zich den duiker, 
welke zich bevindt in het perceel gemeente 
Arnhem, Secti e Q, N °. 4732, ten Oosten van 
de viaduct in den verbindingsspoorweg naar 
het goederenstation, in stand te houden. 

H et onderhoud en de vernieuwing van dezen 
duiker, op de aan deze overeenkomst gehechte 
teekening met B aangegeven, berusten bij de 
gemeente; zulks eveneens tot aan het tijdstip, 
dat deze verplichting van de gemeente door 
den S taat zal worden overgenomen, in ver
band met den aanleg van Rijkswege van den 
ontworpen Rijksweg naar Westervoort. 

Art. 5. De perceelen worden overgedragen 
vrij van lasten en hypothe ken, doch met ge
standdoening der loopende huren . 

Art . 6. De gemeente en de Staat v rij waren 
elkaar over en weer voor aanspraken welke 
derden mochten instell en uit hoofde van 
rechten van welken aard ook op de bij deze 
overgedragen onroerende goederen. 

A ll e na vordering wegens over- of ondermaat 
wordt uitgesloten. 

Art. 7. De beta ling van de hierboven be
doelde toegift door de gemeente Arnhem zal 
moeten gesch ieden ten kantore van den Ont
va11ger der R egistratie N°. 2 en Domeinen 
te Arnhem binnen één maand nadat door · of 
vanwege meergenoemden Ontvanger aan de 
gemeente Arnhem is kennis gegeven van de 
verleende wettelijke goedkeuring. 

Bij overschrijding van dien termijn is door 
de gemeente verschuldigd een interest van 6 
pct. ' s jaars, ingaa nde met den dag volgende 
op het verstrijken van den termij n. 

Art. 8. De kosten waartoe deze akte aan
leid ing geeft zijn ten laste der gemeente Arn
hem en moeten door h aar worden voldaan 
binnen acht dagen na opgaa f ten kantore van 
voornoemden Ontvanger. 

De overschrijving dezer akte ten hypotheek
kantore zal door de zorg van voornoemden 
Ontvanger geschieden. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
den 18 November 1935. 
D e Directie der N. V. M aatschappij tot 

Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
H . v a n M a n e n. 
E. van Dij k. 

De Burge,neeste,· van Arnhem, 
BI o e me r s. 

De Ontvanger der R egistratie N °. 2 
en Domeinen te A 1·nhe1n, 

de Ruiter. 

s. 1407. 

1 Augustus 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van den onderh andschen verkoop aan 
de gemeente Schiedam, van het oude post
kantoor c.a., a ldaar, kadastraal bekend 
gemeente Schieda,n, secti e C, n°. 1106. 

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

dat de gemeente Schiedann in koop heeft ge
vraagd het oude postkantoor c.a. te Schiedam, 
en dat het belang van den Staat zich Legen 
dezen verkoop niet verzet; 
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Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
handschen verkoop aan de gemeente Schie
dam, van het oude postkantoor c.a. te Schie
dam , geconstateerd bij de in afschrift aan deze 
wet gehechte acte, dd. 30 Maart 1936. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te L e H ohwald, den lsten Augus

tus 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 28 Augustus 1936.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
1. Frits Dirk de Greef, Inspecteur der Do

meinen te Rotterdam, handelende namens den 
Staat der N ederlanden (hierna aan te duiden 
als de Staat), hiertoe gemachtigd bij brief 
va n den Directeur der Registratie en Domei
nen te ' -Gravenh age, dd. 19 Maart 1936, n°. 
446/3245, gegrond op de missive van den Mi
nister van Financiën, dd. 17 Maart 1936, n°. 
54, afdeeling Domeinen ; 

2. Meester Doctor Franciscus Laurentius 
Josephus van Haaren, Burgemeester de r Ge
meente Schiedam, wonende a ldaar, a ls zoo
danig deze Gemeente vertegenwoordigende en 
tevens handelende ter u itvoering van het Be
sluit van den Gemeenteraad dd. 7 Februari 
1936, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
der Provincie Zuid-Holl and blijkens besch ik
king dd. 25 F ebruari 1936 n° . 292, 

Zijn overeengekomen a ls volgt: 
De Staat verkoopt en d raagt in e igendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Gemeente Schieda11i, die in 
koop en in eigendomsoverdracht aanneemt : 

het postkantoor met loods en erf, gelegen 
aan de Gerrit Vcrboonstraat te Schiedam, ka
dastraal bekend gemeente Schiedam, sectie C., 
n° . 1106, ter grootte van 6,52 aren. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de som 
van f 21 ,000 en onder de volgende bepali n
gen: 

Art. 1 . 1. · H et verkochte wordt overgedra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met a lle daaraan verbonden I usten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdi en tbaar
heden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor den 
e igendom. 

3. Het verkoch te wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. · 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot h et vorderen van vermeerdering of 
verminder ing van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koopster kan het gekochte in 
bez it en genot aanvaa rden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettel ijke goedkeuring is 
verkregen, de ontruiming van het verkochte 
door het Staatsbedrijf der Posterij en, Tele
grafie en Telefonie is geschied en de koop
som is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakel ij ke be-
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lastingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van den dag van aanvaarding 
af voor rekening van de koopster , onverschil
lig te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schul dvergelijking 
mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore van 
den Inspecteur der Domeinen te Rotterdam, 
of door overschrijving of storting op diens 
postgirorekening n° . 264278, (in welk geval 
de oorzaak der betaling op het overschrij vings
of stortingsb iljet moet worden vermeld ) of 
bij de N ederlandsche Bank, u iterl ijk binnen 
veertien dagen nadat de koopster in kennis 
is gesteld , dat het verkochte door voormeld 
Staatsbedrijf ontruimd is. 

2. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopster een boete van vijfhonderd gulden 
voor iedere ingegane maand verzuim, en heeft 
de Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder een ige rechter
lijke tusschenkom t en zonder dat in be ide 
gevall en eenige inverzuimstelling noodig is. 

A rt. 6. Vanwege den Staat zal tijdig aan 
de koopster mededeeling worden gedaan van 
het t ijdstip, dat het verkoch te door v_oormeld 
Staatsbedrij f ontruimd zal zijn. 

Art. 7. Van de hiervoor bedoelde goed keu
r ing dezer overeenkomst zal blijken uit een 
door den genoemden Inspecteur aan den voet 
van alle exemplaren dezer akte te stellen on
derteekende verklaring. 

A rt. 8. De kenn isgeving van de goedkeu
r ing dezer overeenkomst aan koopster en de in 
a rtikel 6 bedoelde mededeeling geschieden bij 
aangeteekend schrijven door genoemden In
specteur. 

De kennisgev ing en mededeeling worden 
volledig bewezen door de vertooning van het 
bewijs van ter post bezorg ing van den aange
teekenden brief, te rwijl de inhoud, a ll es be
houdens tegenbewijs, zal geacht worden over
een te stemmen met de daarvan gehouden aan
teekening in het correspondentieregister van 
genoemden Inspecteur. 

Art. 9. 1. De overschrijving van deze akt., 
in de openbare registers geschiedt door de zorg 
van den genoemden Inspecteur. Deze over
schr ijving kan door de koopster n iet worden 
gevorderd, voordat de koopsom en de even
tueel overeenkomstig artikel 5, lid 2, verschul-
digde boete geheel is betaald. • 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vall ende, komen te n l aste van 
de koopster en moeten door haar binnen veer
tien dagen na opgave worden betaald ·op de 
wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven . 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 2 
van di t artikel bedoeld, verbeurt de koopster 
één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim. 

4. Nadat de a kte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vor ige I id verschul
di gde boete door de koopster zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den In
specteur aan de koop ter uitgere ikt. 

Art. 10. Voor de ten uitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 

. kantore van den voornoemden Inspecteur. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en geteekend 
te Rotterdam en te Schiedam den 30sten 
Maart 1936. 

s. 1540. 

I nspecteur der Domeinen, 
de G reef, 

De Burgemeester van Schiedam, 
van Haaren. 

Voor gelij kluidend afschrift, 
D e Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Financiën, 
v a n A s c h v a n W ij c k. 

1 Augustus 1936. BESLUIT tot onteigening 
ten behoeve van den bouw van een ver
dedigingswerk te Strijen. 

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

Staat, Minister van Defensie a. i., van 15 
Mei 1936, Geheim Litt. I 92; 

Gelet op artikel 62 der Ontei gen ingswet; 
Overwegende, dat het wenschelijk is dat 

het R ijk dei· Nederlanden ten behoev; van 
den bouw van een kazemat ten dienste van 
's Lands Defensie ten spoedigste de beschik
~ing krijgt over een daartoe geschikt perceel 
m de gemeente Strijen (Z.-H.); 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 7 
Juli 1936, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 J uli 1936 Geheim 
Litt., N 140 ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. aan te wijzen: 

als perceel , bestemd tot. onteigening ten be
hoeve van het daarop bouwen van een kaze
mat, het geheele perceel, ka dastraal bekend 
Gemeente Strijen, Maria polder Sectie I , n° . 
343, staande ten name van de Dordrechtsche 
Landbouwonderneming, Naamlooze Vennoot
schap, te Do,·druht, groot 19 aren 40 centi a
ren· 

. II. . te bepalen, dat de vordering tot ont
e1genmg, voor zooveel noodig, moet worden 
ingesteld b innen twee maanden nadat dit be
slui t in het Staatsblad is gepl~atst. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staats
blad en in de Staatsco·u1·ant zal worden ge
pl aatst. 

Le Hohwald, den l sten Augustus 1936. 

s. 1560. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Def ensie a. i ., 
H. Co 1 ij n. 

(Uitgeg. 18 Augustus 1936. } 

9 September 19;i6. · BESLUIT, tot vaststelling 
van eene b1Jzondere wachtgeldregeling voor 
de ambtenaren van den Geologisch en Dienst 
d~e, m ~erband _m et_de omzetting van dezen 
d_ien,~t- m _de st,chtmg "Geologische Stich
tmg m dienst van deze stichting overgaan 

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

"Vaterstaat en van Binnenlandsche Zaken van 
15 Mei 1936, L a. N, Directie van den Water-
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st aat, en van 22 Mei 1936, n°. 359n, Afdeeling 
P ensioenen en Wachtgelden ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n° . 57); 

Gezien het nader r apport van Onze voor 
noemde Min isters van 1 September 1936, n°. 384 
Directie van den Waterstaat, en van 4 Sep'. 
tember 1936, n°. 359, Afdeeling P ensioenen en 
Wachtgelden ; 

0. d<tt de wenschelijkheid is gebleken van 
eene b1Jzondere wachtgeldregeling voor de amb
tenaren van den Geologischen Dienst te Haar
le_m, di~ in verb~nd _met de omzetting van dezen 
dienst m de st,chtmg "Geologische Stichting" 
in dienst van deze stichting overgaan; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Ar t . 1. Met terzijdestelling van het be
paalde bij artikel 1, derde lid, van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (S taatsblad n°. 479) tot 
regelm&. van_de toekenning van wachtgeld aan 
burgerhJke rIJksambtenarei:i, vinden de overige 
bepalmgen van dat besluit, zooals die thans 
luiden of zullen luiden, overeenkomstige toe
passmg met betrekking tot de regeling van de 
toekenning van wachtgeld aan de onder voren
bedoelde bepaling vallende ambtenaren van den 
Geologischen Dienst te Haarlem, die in verband 
met de omzetting van d ien dienst in de stichting 
,,Geologische Stichting" in dienst van die stich
ting overgaan, met d ien verstande dat m et 
betrekking tot de inkomsten ge~oote~ in 
dienst van die stichting, het bepaalde bij ar t ikel 
6, eerste hd onder b en c, van dat besluit b uiten 
toepassing blijft en in plaats daarvan het be
paalde bij artikel 6, eerste lid onder a, van toe
passing is . 

Art. 2. Dit besluit wordt geacht in werking 
te z1Jn getreden op 1 Januari 1936. 

O~ze Ministers v<?ornoem_d zijn belast met 
de mtvoermg van dit beslmt, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i tl t h d e J e u tl e. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 tl e. 
( Uitgeg . 22 September 1936. ) 

s. 2324. 

15 Augustus 1936. BESLUI'l' tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Tiel van 30 Juni 1936, n° . 4, betreffende 
toepassing van artikel 100 der Lager-On
derwijswet 1920 over het jaar 1934. 

Geschorst tot 1 Februari 1937. 

s. 2325. 

9 September 1936. BESLUI'l', tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Sassenheim van 13 Augustus 1936, be
treffende toepassing van a r tikel 205ter der 
Lager-onderwijswet 1920. 

Geschorst tot 1 Maart 1937. 
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s. 2344. 

1 Augustus 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes] uit van den raad der gemeente 
Sambeek, dd. 28 Mei 1936, trekkende tot 
benoem ing van G. H. K usters tot ont
vanger di er gemeente. 

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

Binnenl andsche Zaken van 3 Juli 1936, n°. 
16686, Afdeeling Binnenl andsch B estuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Sanib,eek bij zijn besluit van 28 Mei 1936 
a nderm aal - nadat zijn desbetreffend besluit 
dd. 22 Februari 1936 bij Ons besluit van 22 
Apr il 1936, Staatsblad n°. 2343, wegens strijd 
met de wet is vernietigd - in de a ldaa1· be
staande vacature van ontvanger heeft voor
zien door benoeming van G. H. Kusters; 

dat G. H. Kusters niet is secretar is dier 
gemeente; 

Overwegende, dat Wij , ingevolge artikel 
105 der gemeentewet, zooals dit art ikel i ge
wijzigd bij de wet van 29 ovember 1935, 
Staatsblad 11°. 685, bij Ons bes] uit van 28 
Janua ri 1936, n°. 23, de gemeente Sambeek 
hebben aangewezen als gemeente waar de be
diening van secretar is en die van ontvanger 
door denzel fden persoon worden bekleed; 

dat de raad der gemeente Sambeek derhalve 
niet bevoegd was, in de vacature door benoe
m ing van een afzonderlijken ontvanger te 
voorz ien en, zulks doende, heeft gehandeld in 
strij d met artikel 105 der gemeentewet; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

21 Juli 1936, n°. 33); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Min ister van 25 J ui i 1936, n°. 20155 , 
afdeeli ng Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd beslu it van den raad der ge

meente Sambeek, dd. 28 Mei 1936, te vernie
t igen wegens strijd met de wet. 

Onze M inister van Binnenl a ndsche Za ken 
is belast met de u itvoering van dit beslui t , 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Le Hohwald, den· l sten Augustus 1936. 
WILHELM! A. 

De M iniste1· van B innenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i I cl e. 

(Uitg eg. 21 A ugustus 1936.) 

s. 2345. 

1 Augustus 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van het bes] ui t van den raad der gemeente 
Jab eek d.d. 1 Mei 1936, strekkende tot 
benoem ing van J. H . L . M ols tot ontvan
ger d ier gemeente. 

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

Binnen landsche Zaken van 3 Juli 1936, n°. 
16685 , afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente J a-
beek bij bes lu it van 1 Mei 1936 tot ontvanger 
dier gemeente heeft benoemd J . H. L . Mols; 

dat deze benoeming gesch iedde ter voorzie
ning in een op dien datum ont tane vacature ; 

Overwegende, dat bij paragraaf 17 van de 
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wet van 29 November 1935, Staatsblad n°. 
685 , Wij Ons onder meer de bevoegdheid heb
ben voorbehouden, de gemeenten va n 5.000 
zielen en daar beneden aan te wijzen, waarin 
de bediening van secreta ,·is en d ie van ont
vanger door denzel fden persoon worden be
kleed; 

dat Wij Ons deze bevoegdheid hebben voor
behouden met het oog op de onder de huid ige 
tijdsomstandi gheden zoozeer noodzakelijke ver
laging va n de openbare uitgaven; 

dat W ij , van deze bevoegdhe id gebruik m a
kende, bij Ons besluit van 15 M ei 1936, n°. 
39, de gemeente J abeek hebben aangewezen 
a ls gemeente, waar de bediening van secretar is 
en d ie van ontvanger door denze lfden pe r
soon worden bekleed ; 

dat een mogelijkheid tot verlaging van de 
openbare uitgaven grootendeels wordt te niet 
gedaan, indien een gemeente van 5.000 zielen, 
of daar beneden, kort voordat Wij de gemeente 
J abeek als gemeente, bedoeld in de vorige 
overweging hebben kunnen aanwijzen, uit 
e igen beweging in de vacature van ontvanger 
voorziet door benoeming van een ander per
oo n dan den secretaris dier gemeente; 

dat h et grootendeels te niet doen van deze 
mogelijkheid tot verlaging van de openbare 
uitgaven, gelet op de huidi ge tij dsomstandig
heden, is in strijd met het a lgemeen belang; 

dat mitsdien de raad der gemeente Jab eek, 
door zij n vorengenoemd besluit te nemen, 
heeft gehandeld in strijd met het a lgemeen 
belang; 

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

21 Jul i 1936, n°. 31); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 25 Juli 1936, n°. 
20153, afdeel ing Binnenland ch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd be luit van den raad der ge

meente Jab eek d .d. 1 Mei 1936 te ve rnietigen 
wegens strijd met het al gemeen belang. 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Le Hohwa ld, den l sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De ilfiniste,· van B innenlanà.sche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

(Uitgeg. 21 Augustus 1936. ) 

s. 2346. 

1 Augustus 1936. BESLUIT tot vern iet iging 
van het bes] uit van burgemeeste r en wet
houders der gemeente L aag-Nieuwko op 
dd . 29 Mei 1936, strekkende tot benoeming 
va n G. Brunt tot ontvanger dier gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 Juli 1936, n°. 
17085, a fdeel ing Binnenl a ndsch Bestum; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders der gemeente Laa.g-Nie"wkoop, met toe
pas ing van artikel 151 , tweede lid , der ge
meentewet, bij besluit van 29 Mei 1936 tot 
ontvanger dier gemeente hebben benoemd G. 
Brunt; 
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dat de raad der gemeente J(ockengen ge
noemden G. Brunt, in verband met geldel ijke 
onregelmatigheden bij besluit van 10 Februari 
1936 met ingang van 1 Mei 1936 wegens on
geschiktheid ongevraagd eervol ontslag a ls 
ontvanger dier gemeente heeft verleend; 

.:ht het benoemen in een financieel zwa kke 
gem,3ente van een ontvanger, die elders als 
zoodanig op den voet, als boven vermeld ,s 
ontslagen, moet worden aangemer kt als een 
ernstige onzorgvuldigheid, die in strijd is met 
het algemeen belang ; 

dat het besluit van burgemeester en wethou
ders van Laag-Nieuwkoop, waarbij G. Brunt 
is benoemd tot ontvanger dier gemeente, mits
dien is in strijd met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

21 Juli 1936, n°. 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van 25 Juli 1936, n°. 20154, afdeeling 
Binenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders der gemeente Laag-Nieuwkoop dd. 29 
Mei 1936 te vernietigen wegens strijd met het 
a lgemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de ui tvoering van dit besluit, het
wel k in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Le Hohwald, den l sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitg eg . 21 Augitstus 1936.) 

s. 2347. 

22 Augustits 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeest er en wet
houder s der gemeente Almelo van 30 April 
1936, strekkende tot toekenning van wacht
geld, volgens het bepaalde in artikel 2, 
sub a, der Algemeene Wachtgeldregeling 
voor de ambtenaren en werklieden in 
dienst der gemeente Almelo. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de vo:irdracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 27 Juli 1936, 
no. 1055n, afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden, tot vernietiging van het besluit van 
het College van burgemeester en wethouders der 
gemeente A lmelo van 30 April 1936, strekkende 
tot toekenning van wachtgeld, volgens het 
bepaalde in artikel 2, sub a, der Algemeene 
·wachtgeldregeling voor de ambtenaren en 
werklieden in dienst der gemeente Almelo, aan 
den heer D. L . Landman, gewezen Adjunct -D i
recteur van Gemeentewerke n en B oU"w- en 
Woningtoezicht, en aan den heer I. J. Maartense, 
gewezen t echnisch ambtenaar bij Gemeente
werken en Bouw- en Woningtoezicht; 

0. dat artikel 2 der Algemeene Wachtgeld
regeling voor de ambtenaren en werklieden in 
dienst der gemeent e Almelo luidt als volgt : 

Behoudens het bepaalde in artikel 3, achtste 
lid, van deze verordening, worden met betrek
king tot den duur en het bedrag van het wacht
geld de ambtenaren onderscheiden in : 

a. hen, die een functie bekleeden, welke een 
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hoofdbetrekking vormt, en uit hoofde van den 
aard hunner bekwaamheden en/of van hunnen 
werkkring redelijkerwijze geacht moeten worden 
een gelijksoortige positie anders da n in open
baren dienst niet binnen een redelijken termijn 
te kunnen verkrijgen; 

b. hen, die een ambt bekleeden, dat naast 
een volle dagtaak wordt uitgeoefend of geëigend 
is uitgeoefend t e worden of een ambt, waaraan 
een per jaar berekende wedde verbonden is van 
niet hooger dan f 400 ; 

c. de overigen ; 
dat het College van burgemeest er en wet

houders der gemeente Almelo bij zijn besluit van 
30 April 1936 bepaald heeft, aan D. L . Landman 
en I. J . Maartense voornoemd een wachtgeld toe 
t e kennen volgens het bepaalde in artikel 2, 
sub a, der Algemeene Wachtgeldregeling voor 
de ambtenaren in dienst der gemeente Almelo; 

dat in het bepaalde bij meergenoemd artikel 2, 
onder a en c, de kennelijke bedoeling hare uit
drukking vindt, dat ten aanzien van de toe
kenn ing van wachtgeld onderscheid zal worden 
gemaakt tusschen de ambtenaren, wier fun ctie 
een hoofdbetrekking vormt en wier capaciteiten 
een zoodanig op den publieken dienst ingesteld 
of een in en door den publieken dienst gespeci
aliseer d karakter moeten dragen, dat de moge
lijkheid van aanpassing aan de eiscben van den 
niet-openbaren dienst binnen redelijken termijn 
niet aanwezig is, en hen, die hoewel hun ambt 
een hoofdbet rekking vormt, in het vrij e be
drijf emplooi kunnen vinden, omdat zij zich 
met het oog op hunne bekwaamheden terstond 
of in elk geval na redelijken t\jd van voorbe
reiding aan het particulier bedrijf kunnen assi
mileeren en daarin een plaats kunnen krijgen ; 

dat zoowel de heer Landman als de heer 
Maartense in de jaren, waarin zij de fu nctie van 
Adjunct-Directeur van Gemeentewerken en 
Bouw- en Woningtoezicht respectievelijk Tech
n isch ambtenaar bij Gemeentewerken en Bouw
en Woningtoezicht vervulden, of wel uit hoofde 
van de wijze, waarop zij zich voor de vervulling 
van d ie functies hebben voorbereid, niet in die 
mate in zoodanige richting gespecialiseerd zij n, 
dat zij yoor gelijkwaardigen arbeid in de vr\je 
maatschappij geheel of grootendeels onbruik
baar zijn geworden ; 

dat mitsdien door het College van burge
meest er en wethouders ten onrechte bij zijn be
sluit van 30 April 1936 bepaald is, dat aan de 
heeren Landman en Maartense een wacbt~eld 
wordt t oegekend volgens het bepaalde in artikel 
2, sub a, der Algemeene Wachtgeldregeling 
voor de ambtenaren en werklieden in dienst 
der gemeente Almelo ; 

dat derhalve het besluit van het College van 
burgemeester en wethouders van 30 April 1936 
in strijd is met de kennelijke bedoeling van 
a rtikel 2, sub a , meergenoemd; 

0. dat artikel 2 der Algemeene Wachtgeld
regeling voor de ambtenaren en werklieden in 
dienst der gemeente Almelo is een voorschrift, 
hetwelk geacht moet worden te zijn gegeven 
ter uitvoer ing van a rtikel 125 der Ambtenaren
wet 1929; 

dat voorts de bepalingen van artikel 125 
voornoemd verijdeld zouden worden, indien 
het aan het College van burgemeester en wet
houder s zou vrij staan om aan een bepali ng, 
vastgesteld op grond van meergenoemd artikel 
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125, een uitlegging te geven , welke in strijd is 
met de kennelijke bedoeling, waarmede deze 
bepaling is aangegeven; 

dat mitsdien het besluit van het College van 
burgemeester en wethouder s van Almelo van 
30 April 1936 mede is genomen in strijd met 
a rtikel 125 der Ambtenarenwet 1929 ; 

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

11 Augustus 1936, n°. 49) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 12 Augustus 1936, 
n°. 1055 rv, afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Meergenoemd besluit van het College van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Almelo te vernietigen wegens strijd met de wet . 

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

Het Loo, den 22stcn Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. tl e W i Id e. 
( Uitgeg. 2 September 1936.) 

s. 2348. 

10 September 1936. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van den raad der ge
meente Hulsberg van 24 Januari 1936, 
strekkende tot opheffing van het maske
rade-verbod gedurende de carnavalsdagen. 

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

Binnenlansche Zaken van 20 Augustus 1936, 
n°. 21640, Afdeeling Binnenlandsch Bestu ur, 
tot vern ietiging van het besluit van den raad 
der gemeente Hulsberg van 24 Januari 1936, 
strekkende tot opheffing van het maskerade
verbod gedurende de carnavalsdagen ; 

0 . dat volgens artikel 119 der Algemeene 
Politieverorden ing der gemeente Hulsberg het 
in artikel 118 dier verordening gestelde verbod, 
zich in het openbaar te vertoonen, het aange
zicht geheel of gedeeltelijk met een masker be
dekt of op een.igerlei andere wijze onkenbaar ge
maakt, tenzij met vergunning van den burge
meester, niet geldt op de door den gemeen
teraad bij afzonderlijk besluit vast te stellen 
dagen; 

dat de raad der gemeente Hulsberg, naar 
aanleid ing van een verzoek van een drietal 
café-houders, van deze bevoegdheid heeft ge
bruik gemaakt door bij besluit van 24 Januari 
1936 het maskerade-verbod op te heffen ge
durende de carnavalsdagen; 

0. dat, in aanmerking genomen het moeilijke 
poli t ietoezicht in de gemeente Hulsberg als ge
volg van haar uitgestrektheid en constellatie, 
en gelet op de plaat selijke omstandigheden, door 
opheffing van het maskerade-verbod gedurende 
de carnavalsdagen de openbare orde en de goede 
zeden worden in gevaar gebracht; 

dat het in gevaar brengen van de openbare 
orde en de goede zeden en mitsdien een raads
besluit, dat daartoe kan strekken, is in strijd met 
het a lgemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoor d (advies van 1 
eptember 1936, n°. 17); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 September 1936, 
n°. 23169, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 

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

Hulsberg te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

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

's-Gravenhage, den !Oden September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I tl e. 
( Uitgeg. 22 September 1936.) 

s. 2349. 

21 September 1936. BESLUIT, tot vernieti
g ing van het besluit van den raad der 
gemeente Finsterwolde van 29 Juni 1936, 
N°. 10 tot aanvulling van het gemeentelijk 
ambtenarenreglement met een nieuw arti
kel 12a. 

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

B iqnenlandsche Zaken van 19 Augustus 1936, 
No. 28528, afdeeling Ambtenarenzaken tot ver
nietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Finsterwolde dd. 29 Juni 1936, N°. 10, 
strekkende tot aanvulling van het Ambtenaren
reglement dier gemeente met een nieuw artikel, 
genummerd 12a, waarbij bepaald wordt dat 
de benoeming van een ambtenaar alleen kan 
geschieden met goedkeuring van burgemeester 
en wethouders ; 

0. dat artikel 179 der Gemeentewet onder 
meer bepaalt, dat de gemeenteraad alle ge
meente-ambtenaren en bedienden benoemt, 
wier benoeming niet bij deze wet of de plaat
selijke verordeningen aan anderen is opge
dragen; 

dat het den raad mitsdien weliswaar vrij
staat, van deze zijne bevoegdheid tot benoeming 
ten aanzien van bepaalde ambten en bedienin
gen afstand te doen en deze aan anderen over te 
dragen, doch dat daarmede allerminst gezegd is, 
dat de raad, zij n bevoegdheid tot benoeming 
aan zich houdende, tegelijk deze zijne bevoegd
heid ten aanzien van alle ambten en bedieningen 
zou mogen beperken, door voor te schrijven, dat 
hij bij de ui toefening van zijn wettige bevoegd
heid tot benoeming, de goedkeur ing zal behoe
ven van burgemeester en wethouders; 

0 . voorts, dat de raad der gemeente Finster
wolde door zijn bevoegdheid tot benoeming t e 
binden aan de goedkeuring van burgemeester en 
wethouders zich _plaatst in een verhouding tot 
laatstgenoemd College, welke staatsrechtelijk 
niet juist is en in strijd moet worden geacht met 
artikel 143 der Grondwet, in zoover dit a rtikel 
bepaalt, dat aan het hoofd der gemeente staat 
een raad; 

dat mit ·dien het besluit van den r aad der 
gemeente Finsterwolde van 29 Juni 1936, n°. 10, 
in strijd is met artikel 179 der gemeentewet en 
met a rtikel 143 der Grondwet; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van den 
lsten September 1936, N°. 15); . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 14den September 
1936, N°. 29111, afdeeling Ambtenarenzaken; 

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

Finsterwolde te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

H et Loo, den 2lsten September 1936. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 2 October 1936.) 

s. 2350. 

25 September 1936. BESLUIT, strekkende 
tot vernietiging van het besluit van burge
meester en wethouders van Rotterdam van 
25 Augustus 1936, A.Z . n°. 52 7b, waarbij 
zij aan de besturen van het Plaatselijk 
Arbeids-Secretariaat, de R evolutionnair
Socialistische Arbeiderspartij en den Alge
meenen Werkloozenbond een gedeelte van 
het llemeentelijk Nenijto-terrein op 29 Au
gustus 1936 in gebruik hebben gegeven voor 
het houden van een bijeenkomst. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 September 1936, 
n°. 23539, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Rotterdam bij hun besluit van 25 Augustus 1936 
A.Z. n°. 52 7b aan de besturen van het Plaat
selijk Arbeids-Secretariaat, de Revolutionnair
Socialistische Arbeiderspartij en den Alge
meenen Werkloozenbond een gedeelte van het 
gemeentelijk Nenijto-terrein op 19 Augustus 
1936 in gebruik hebben gegeven voor het hou
den van een bij eenkomst; 

dat dit besluit door den burgemeester inge
volge het bepaalde in het tweede lid van artikel 
76 der gemeentewet niet ten uitvoer is gebracht; 

0. dat het doel van de bijeenkomst is, te 
protesteeren tegen de door de Regeering voor
genomen wijziging van de steunregeling voor 
werkloozen ; 

dat het in strijd met het algemeen belang 
moet worden geacht, dat een geineentebestuur 
voor het vermelde doel medewerking verleent 
aan vereenigingen, welke om de doeleinden, 
die zij nastreven, of de middelen, die zij aan
wenden, afbreuk doen aan het openbaar gezag ; 

dat het voornoemde besluit van burgemeester 
en wethouders op dezen grond in strijd moet 
worden geacht met het algemeen belang ; 

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

22 September 1936, n° . 52); 
Gezien het nader rapport van Onzen yoor

noemden Minister van 23 September 1936, 
n°. 24118. Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van burgemeester en wet

houders van de gemeente Rotterdam te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen belang. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, · 
J. A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 2 October 1936.) 

s. 2560. 

21 September 1936. BESLUI'.l', tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Harderwi,jk van 30 Januari 1936 tot aan
vulling van de Algemeene Politieverorde
ning dier gemeente. 

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

Waterstaat van 5 Augustus 1936, La. A, af
deeling Vervoer- en Mijnwezen en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 8 
Augustus 1936, n°. 20964, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

0. dat de raad der gemeente Harderwijk bij 
besluit dd. 30 Januari 1936 de Algemeene Poli 
tieverordening dier gemeente heeft aangevuld 
met ·een artikel 144A, luidende: 

" 1. Het is verboden zonder vergunning 
van den Gemeenteraad de openbare wateren der 
Gemeente te bevaren met vaartuigen, welke 
gebezigd worden als openbaar middel van ver
voer van personen, en zoodanige vaartuigen 
in de openbare wateren te laden of te lossen. 

2. De aanvraag om vergunning moet ge
schieden telkenjare vóór 1 Maart . 

, 3. De vergunning wordt schriftelijk ver-
leend aan den eigenaar van het vaartuig, 
telkens voor ten hoogste één jaar. 

4. De vergunning wordt alleen verleend 
onder de voorwaarde, dat daarvan des Zondags 
geen gebruik mag worden gemaakt . 

5. De vergunning kan worden ingetrokken 
indien degene, aan wie ze is verleend, in het 
nakomen van zijn financieele of andere ver
plichtingen tegenover de Gemeente in gebreke is. 

6. Overtreding van de bepaling van het 
eerste lid van dit artikel wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste drie honderd gulden, 
onverminderd het recht der Gemeente om vaar
tuigen, in overtreding zijnde, het bevaren en 
het laden of lossen in de openbare wateren te 
verhinderen ."; · 

0. dat volgens artikel 1 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen tot het in werking brengen 
van een openbaar middel tot vervoer van per
sonen te water geene voorafgaande vergunning 
wordt gevorderd, doch blijkens artikel 15, 
derde lid, vervoer van personen binnen eene 
gemeente niet door deze wet wordt geregeld; 

dat dus uitsluitend ten aanzien van tot het 
gebied der gemeente beperkt personenvervoer 
de gemeenteraad bevoegd is het in werking 
brengen van een openbaar middel van vervoer 
afhankelijk te stellen van eene door het ge
meentebestuur t e verleenen vergunning; 

dat echter op openbare wateren der gemeente 
Harderwijk geen ander openbaar vervoer van 
personen mogelijk is dan vervoer, dat uit de 
gemeentehaven naar het IJsselmeer of omge-
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keerd gaat en derhalve de gemeentegrens over
schrijdt; 

dat dan ook de verordening dergelijk vervoer 
niet uitzondert en kennelijk niet anders kan 
beoogeu dan openbaar vervoer van personen te 
water tusschen Harderwijk en andere gemeenten 
in strijd met art ikel 1 der Wet Openbare Ver
voermiddelen van vergunning afhankelijk te 
stellen; 

Gelet op artikel 1 5 der gemeentewet : 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 Augustus 1936, n°. 35) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 7 September 1936, La. L, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en van 15 
September 1936, n°. 23550, afdeeling Binnen
landsch Besluur; 

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

Harderwijk van 30 J anuari 1936 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze l\finisters voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden medege
gedeeld. 

Het Loo, den 2l sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat 
v a n L i d t h d e J e u d e. 

De M inister van Binnenland che Zaken, 
J-. A. de W i Id e. 
( Uitgeg. 29 September 1936.) 

s. 2607. 

22 Augustus 1936. BESLUIT, _ tot schorsing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Heinkenszand van 29 Juni 1936 tot wij 
ziging van de Algemeene Polit ieverorde
ning dier gemeente. 

Geschorst tot 1 Jan. 1937. 

s. 2608. 

28 Augustus 1936. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Asperen van 9 Juli 1936, tot vaststelli ng 
van een verorden ing op het venten binnen 
d ie gemeente. 

Geschorst tot 1 Januari 1937. 

s. 2811. 

11 S eptember 1936 . BESLUIT, tot opheffing 
van de sch orsing van een be luit van de n 
raad van Ommen betreffende bouwver
gunning. 

s. 2845. 

15 Augustus 1936. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad van Arbeid 
te Nijmegen van 24 Juli 1936, waarbij 
besloten werd om aan de op 1 Juli 1936 
bij de ziekenkas van dien Raad aange
sloten werkgevers en vrijwillig verzeker
den , voor wie naar een percentage van twee 
ten honderd de premie werd of zal worden 
berekend, een restitut ie van het betaalde 
premiebedrag over het jaar 1936 te ver
leenen. 

462 

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

Sociale Zaken -van 7 Augustus 1936, n°. 2058, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

0. dat de Raad van Arbeid te Nijmegen bij 
besluit van 24 Juli 1936 besloten heeft om aan 
de op 1 Juli 1936 bjj de ziekenkas van zij n 
Raad aangesloten werkgevers en vrijwillig ver
zekerden, voor wie naar een percentage van 
2 % de premie werd of zal worden berekend, 
een restitutie van het betaalde premiebedrag 
over het jaar 1936 te verleenen van 0,2 % van 
het looubedrag, waarover de premie werd of 
zal worden berekend, halfj aarlijks te verrekenen, 
van welke restitutie, indien werkgever en 
werknemer samen de premie opbrachten, aan 
ieder een deel toekomt, evenredig met het door 
ieder betaalde gedeelte ; 

0 . dat het bestu ur der Rijksverzekeringsbank 
zich tot Ons gewend heeft met een ve_rzoek, 
daartoe strekkend om voornoemd besluit van 
den Raad van Arbeid te Nijmegen a ls strijdig 
met de Ziektewet, subsidiair als strijdig met 
het algemeen belang te willen vern ietigen, 
daarbij aanvoerende, dat ar tikel 63 der Ziekte
wet voorschrijft, dat de prern iën voor het ge
bied van iederen Raad van ArbeiJ door de 
Kroon worden va tgesteld, hetgeen is geschied 
bij Koninklijk besluit van 3 Januari 1930, 
Staatsblad n° . 3, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 1 Juli 1936, Staatsblad 
n°. 885, waarin voor den Raad van Arbeid te 
Nijmegen voor de algemeene groep van bedrijven 
een premie van twee ten hon derd werd vastge
steld; dat de artikelen 65 en 66 der Ziektewet, 
die aan een Raad van Arbeid onder bepaalde 
voorwaarden de bevoegdheid verleenen de door 
de Kroon vastgestelde premie voor bepaalde 
ondernemingen te verlagen of te verhoogen, 
niet de mogelijkheid scheppen om door middel 
van een algemeen restit utie-besluit de bij Ko
ninklijk besluit vastgestelde premie voor alle bij 
een ziekenkas aano-esloten werkgevers en vrij
willig verzekerden b ij besluit van den Raad van 
Arbeid te verlagen ; dat evenmin eenig ander 
artikel der Ziektewet een dergelijke bevoegdheid 
aan den Raad van Arbeid toekent en dat 
krachtens het bepaalde in artikel 72 der Ziek
tewet alle ontvangsten, welke de Raad van 
Arbeid ingevolge die wet geniet, in de zieken
kas moeten worden gestort, zoodat de Raad 
van Arbeid mot het nemen van zijn voornoemd 
besluit in strijd met de Ziektewet heeft ge
handeld; 

0. dat het bestuur der Rijksverzekerings
bank eveneens h eef t aangevoerd, dat het a lge
meen belang met voo(noemd besluit van den 
Raad van Arbeid te Nijmegen niet wordt ge
d iend , omdat de werkgevers het als een onbi l
lijkheid zullen voelen, dat in het gebied van 
een Raad een premie-restitutie wordt ontvan
gen, welke door alle andere Raden nietwordt 
verleend en omdat van een eventueele restitutie 
de helft ten goede zou moeten komen aan de 
arbeiders, op wie de premie indertijd werd ver
haald, tegeen om praktische redenen niet 
mogelijk is ; 

O. dat de Raad van Arbeid te Nijmegen voor 
zijn voornoemd besluit een beroep doet op 
de uitkomsten van de ziekenkas van dien Raad 
over de jaren 1930 tot en met 1934, welke naar 
de meening van dien Raad een verlaging van 
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de premie zouden toelaten en dat het overschot, 
dat naar de meening van dien R aad in de zie
kenkas aanwezig is , aangewend kan worden tot 
verlichting der lasten van de bij die kas aan
gesloten premieschuldigen ; 

0. dat krachtens het bepaalde in artikel 63 
der Ziektewet het tot Onze bevoegdheid be
hoort om de premiën voor het gebied van een 
Raad van Arbeid vast te stellen en dat een 
Raad van Arbeid slechts onder bepaalde voor
waarden krachtens het bepaalde in artikel 65 
en 66 der Ziektewet ten aanzien van bepaalde 
werkgevers tot een premieverhooging of -ver
lag ing kan overgaan ; 

·o. dat daargelaten de vraag of de uitkomsten 
van de ziekenkas van den Raad van Arbeid t e 
Nijmegen over de jaren 1930 tot en met 1934 
zouden toelaten, dat de premie voor het ge
bied van dien Raad werd verlaagd, geen be
paling der Ziektewet den Raad van Arbeid 
het recht o f de bevoegdheid geeft om door het 
nemen van een algemeen restit utiebesluit in 
feite tot een premieverlaging voor alle bij de 
ziekenkas van dien Raad aangesloten premie
schuld igen over te gaan; 

0. dat mitsdien de Raad van Arbeid te 
Nijmegen bij het nemen van zijn besluit van 
24 J uli 1936 voornoemd heeft gehandeld in 
strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 65, tweede lid, en artikel 73, 
eerste lid, der wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, 
alsmede op artikel 63 der Ziektewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van den Raad van Arbeid te 

Nijmegen dato 24 Juli 1936, waarbij besloten 
werd om aan de op 1 Juli bij de ziekenkas van 
dien Raad aangesloten werkgevers en v rijwillig 
verzekerden, voor wie naar een percentage van 
twee ten honderd de premie werd of zal worden 
berekend, een re3titutie van het betaalde 
premiebedrag over het jaar 1936 te ver!eenen 
van 0,2 % van het loonbedrag, waarover de 
premie werd of zal worden berekend, halfj aar
lijks te verrekenen, van welke restitutie, indien 
wei-kgever en werknemer samen de premie op
brachten, aan ieder een deel toekomt, even
redig met het door ieder betaalde gedeelte , te 
vern ietigen wegens strijd met de Ziektewet. 

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

Weissenburg, den 15den Augustus 1936. 

s. 2846. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n g e n b e r g. 
( Uitgeg. 11 Septemher 1936.) 

8 September 1936. BESLUIT, tot vern ieti
gmg van een besluit van den Raad van 
Appingedam, betreffende bouwvergunning . 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 13 Juli 1936, N°. 5669 M/P .O., afdeeling 
Volkshuisvesting , en van 18 Juli 1936,N°. 17704, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur betreffende 
het besluit van den Raad van Appingedam van 
30 April 1936, waarbij een bouwvergunning is 
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verleend aan H. Lubber s te Garreweer (gemeente 
Appingedam); 

0. dat volgens artikel 6, tweede lid , van de 
Woningwet bouwvergunning moet worden ge
weigerd indien niet wordt voldaan aan de 
bouwverordening van de betrokken gemeente ; 

dat volgens het plan van H. Lubbers een 
huis zou worden gebouwd op grond, d ie niet 
grenst aan een weg - maar daarvan door een, 
n iet overbrugde, sloot, is gescheiden - zoodat 
niet wordt voldaan aan artikel 22 van de bouw
verordening van Appingedam, volgens hetwelk 
"geen gebouw mag worden opgericht anders 
dan aan een ·weg''; 

dat reeds hierom, en bij het ontbreken van 
vrijstelling van d ie bepaling, de vergunning 
in strijd met de wet is verleend en niet behoeft 
te worden nagegaan in h oever overigens niet 
word t voldaan aan de voorschriften; 

Gezien de gemeentewet ; 
den Raad van State gehoord, advies van 11 

Augustus 1936, n° . 62; 
Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 

van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 28 Augustus 1936, n°. 7049 M.P.B.R., 
Afdeeling Volkshuisvest ing en van 3 Septem 
ber 1936, n° . 23092, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben °oedgevonden en ver staan : 
vorenbedoeld besluit van den Raad van Ap

pingedam te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoeri ng van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's -Gravenhage, den 8sten September 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 
M. S 1 i n g e n b e r g. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I cl e. 
( Uitgeg. 25 September 1936. ) 

s. 3405. 

1 Augustus 1936. WET tot wijziging en ver
hoog ing van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3406. 

1 Augustus 1936. WET tot wijz ig ing en ver
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 1935. 
(C,·edaet voo,· werkve1-ruiming.) 

s. 3580. 

15 Augustus 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van a r t ikel 16 der Bedrijvenwet 
1928 (Staatsblad n°. 249) restanten op 
enkele artikelen van de begrooting van h et 
Staatsbedrijf der Artillerie-Inricht ingen 
voor het dienstjaar 1935 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen voor het d ienstjaar 
1936. 
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s. 3581. 

28 September 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Sta,atsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan 
gelijksoortige artikelen van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

3601. 

1 Augustus 1936. WET tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936 . 
(Industrie-financiering.) 

s. 3702. 

10 September 1936. WET, tot wuz,gmg en 
verhooging van oud-hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3801. 

1 Augustus 1936. WET, tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

S. 3802. 

1 Augustus 1936. WET, tot wijziging en ver
hooging van het twaalfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

s. 3880. 

25 S eptember 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Sta,atsblad n°. 259) het res
tant op een artikel van Hoofdstuk XA 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935 wordt toegevoegd aan het overeen
komstige artikel van Hoofdstuk XII der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 1936. 

s. 3947. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling I der 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3948. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooting van Nederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3949. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nede,rlandsch-Indië tot 
wijzi~irg en aanvulling van Afdeeling III 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 
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s. 3950. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling IV 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3951. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling V A 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3952. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van vijf besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VI 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3953. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VII 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3954. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneu r
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wij 
ziging en aanvulling van Afdeeling VII A 
der begrooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3955. 

11 September 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch- I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling VIIH 
der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3956. 

11 S eptember 1936. WET, houdende goedkeu
ring van drie besluiten van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling IX 
van de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1936. 

s. 3980. 

22 Augustus 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n° . 259) res
tanten op enkele artikelen van het elfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het der
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 
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s. 578. 

18 S eptern ber 1936. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Motor- en Rijwielregle
ment. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrachten van Onzen Ministe r van 

Waterstaat van 24 Januari 1936, La. F.F. , en 
van 4 Juli 1936, La. A., beide Afdeeling Wa
terstaatsrecht; 

Gelet op de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement ; 

Gezien de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van Gedeputeerde Staten 
der provinciën; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juli 1936, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
-voornoemël van 11 September 1936, L a. D , 
Afdeel ing Waterstaatsrecht ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Motor- en Rijwielreglement, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 30 April 1927 
(Staatsblad n°. 143) en h"et laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1935 
(Staatsblad n°. 527) , nader te wijzigen als 
volgt: 

Art. I. In het eerste lid van artikel 1 wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

Het gestelde onder b wordt gelezen a ls volgt: 
,, b. onder aanhangwagens rij- of voertui

gen, welke door een motorrijtuig worden voort
bewogen, met uitzondering van onkl are motor
rijtuigen, welke door een ander motorrijtuig 
worden voortbewogen uitsluitend met het doel 
om een plaats van berging of herstel te berei
ken; rij- of voertuigen, bes ternd om a ls aan
hangwagen te worden gebruikt, worden mede 
als aanhangwagen aangemerkt";". 

Achter het bepaalde onder l wordt het vol
gende ingevoegd: 

,,l.l. onder relatieve belasting van een as: 
<le uitkomst van de breuk, waarvan de teller is 
<le belasting van die as, uitgedrukt in kilo
grammen en waarvan de noemer is de halve 
som van de afstanden van die as tot de vooraf
gaande en volgende as, uitgedrukt in meters; 
bij een grooteren a fstand dan 5 m of bij het 
ontbreken van een voorafgaa nde of volgende 
as wordt een afstand van 5 m in rekening 
gebracht; onder "as" worden hier mede ver
staan twee of meer assen , die geheel of nage
noeg geheel in e lkanders verlengde liggen, 
gezamenlijk ; onder " bel asting van een as" 
wordt hier verstaan de druk, welke door de 
wielen van die as tezamen op het rijvlak wordt 
uitgeoefend, wanneer het rij- of voe1·tuig in 
1·ust is·" 

Acht~r · het bepaalde onder o wordt het vol
gende ingevoegd: 

,,p. onder geel l icht e n wit licht, onde r ver
lichting , welke ve1·wa1·1·ing kan stichten voor 
het verkeer op den weg, en onder verblind.ende 
'Verlic htin g, het licht onderscheidenlijk de ver -
1 ichting, door Onzen Minister aan te geven; 

q. onder dag, de tijd tusschen een half uur 
voor zonsopgang en een half uur na zonsonder
gang; 

r. onder nacht, de tijd tusschen een half 
1.rnr na zonsondergang en een half uur voor 
zonsopgang ; ". 

Aan artikel 1 wordt een nieuw lid toege
L. &. S. 1936. 
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voegd, luidende als volgt: 
"4. Waar bij of krachtens dit reglement ter 

bepaling van de plaats, waarop lantaarns aan 
moto,-rijtuigen, rijwielen of andere rij- of voer
tuigen moeten worden aangebracht, afstanden 
worden bepaald, is daaronder telkens te ver
staan de afstand, gemeten tot het lichtdoor
latend gedeelte van de lantaarns." 

Art. IL Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
,,1 . Een bestuurder van een motorrijtuig, 

een rijwiel of een ander rij- of voertuig, dan 
wel een bestuurder of gele ider van een rij- of 
trekdier of vee, is verplicht met hetgeen door 
hem wordt bestuurd of geleid, rechts te hou
den. Hij mag zich daarbij niet verder van den 
kant van den weg verwijderen, dan door de 
omstandigheden gerechtvaardigd wordt. 

2. Een bestuurder van een motorrijtuig, een 
rijwiel of een ander rij- of voertuig, dan wel 
een bestuurder of geleider van een rij- of trek
dier of vee is op den weg verplicht, met het
geen door hem wordt bestuurd of gele id , be
hoorlijk uit te wiiken: 

a. naar rechts, bij het tegenkomen van mo
torrijtui gen, rijwielen, andere r ij . of voertui
gen, rij- of trekdieren of vee; 

b. naar links, bij het inhalen van motor
rijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, 
rij- of trekdieren of vee. 

3. In bochten en bij het naderen van krui
singen of vereenigingen van wegen, een en 
ander binnen bebouwde kommen en verder 
buiten bebouwde kommen, waar het uitzicht 
niet vrij is, is het een bestuurder van een 
motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of 
voertuig dan wel een bestuurder of geleider 
van een rij- of trekdier of vee verboden bij 
het inhalen en voorbijgaan van motorrijtuigen, 
rijwielen, andere rij- of voertu igen, rij- of trek
dieren of vee, met hetgeen door hem wordt 
bestuurd of geleid, zich te begeven op het voor 
het verkeer uit de tegengestelde richting be
stemde weggedeelte, voor zoover zulks niet 
noodzakelijk is voor het uitwijken bij het voor
bijgaan van op den weg stilstaande motor
rijtuigen, rijwielen , andere rij . of voertu igen, 
rij- of trekd ieren of vee. 

4. Het is een bestuurder van een motor
rijtuig verboden op een weg een ander motor
rijtuig in te hal en, dat bij het inhalen van 
een derde motorrijtuig naar links is uitge
weken, zoolang het andere motorrijtuig dit 
derde motorrijtuig niet ingehaald en voorbij
gereden heeft. 

5. Een bestuurder van een motorrij tu ig, een 
rijwiel of een ander rij- of voertuig, dan wel 
een bestuurder of geleider van een rij. of trek
dier of vee is op den weg verplicht, bij het 
ingehaald worden door motorrijtuigen, rijwie
len, andere rij . of voertuigen, rij. of trekdie
ren of vee, indien door hem , die wenscht in te 
hal en, het verlangen daartoe behoorlijk ken
baar gemaakt is, met hetgeen door hem wordt 
bestuurd of ge leid, geheel rechts te rijden of 
te gaan, totdat het inhalen en voorbij rijden 
geschied is. 

6. Het is een bestuurder van een motor
r ij tu ig op den weg verboden, bij het ingehaald 
worden door een ander motorrijtuig, indien 
door hem die wenscht in te halen, het verlan
gen daartoe behoorlijk kenbaar gemaakt is, 
snelheid te vermeerderen." 

30 
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Art. III. Achter artikel 3 worden twee 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als 
volgt: 

,,Art. 3 bis. 1. Bij het inhalen of voorbij
rijden van rij - of voertuigen, welke bestemd 
zijn om langs spoorstaven te worden voortbe
wogen, is een be tuurder van een motorrijtuig, 
een rijwiel of een ander rij- of voertuig, be
houdens het bepaalde bij het tweede lid en bij 
artikel 3ter, verplicht, op weggedeelten, welke 
voor het verkeer met motorrijtuigen en rijwie
len, of een deel daarvan, openstaan, met het
geen door hem wordt bestuurd, behoorlijk uit 
te wijken: 

a. naar rechts, indien aldaar behoorlijk 
ruimte tot voorbijrijden beschikbaar is; _ 

b. naar l inks, indien aan de andere zijde 
van het in te h alen of voorbij te rijden rij- of 
voertuig geen voldoende wegbreedte tot voor
bijrijden bestaat, met dien verstande echter, 
dat het ter linkerzijde inhalen of voorbij rijden 
slechts geoorloofd is, voor zoover daartoe, mede 
in verband met het uit de tegengestelde rich
ting naderende verkeer, voldoende ge legenheid 
bestaat. 

2. Het is een bestuurder van een motor
rijtuig, een rijwiel of een ander rij. of voertuig 
verboden, op weggedeelten, welke voor het 
verkeer met motorrijtuigen en rijwielen, of een 
deel daarvan, openstaan, rij- of voertuigen, 
welke bestemd zij n om langs spoorstaven te 
worden voortbewogen, wanneer deze in stil
stand zijn tot het in- of uitlaten van re izigers, 
voorbij te rijden aan de zijde, waar moet wor
den in- of uitgestapt, tenzij aan die zijde langs 
de trambaan een verkeersheuvel aanwezig is, 
of door een beambte van den tramdienst toe
stemming tot voorbij rijden is gegeven. 

Art. 3ter. 1. Een bestuurder van een motor
rijtuig, een rijwie l of een ander rij- of voertuig, 
dan wel een bestuurder of geleider vap een 
r ij- of trekdier of vee is verplicht, daarmede 
verkeersheuvels aan de rechterzijde voorbij te 
gaan. 

2. De in het eerste lid omschreven verpl ich
ting geldt voor een bestuurder van een motor
rij tuig niet ten aanz ien van die verkeersheu
vels, welke zijn aangeduid overeenkomstig 
hetgeen hieromtrent door Onzen Minister zal 
worden bepaald." 

Art. IV. Artikel 4 wordt gewijzigd in dier 
voege, 

dat in het eerste I id onder a de woorden: 
"plotsel ing snelheid te verminderen of stil te 
houden" worden vervangen door: ,,stil te 
houden of plotseling snelheid te verm inderen", 
en dat de woorden: ,,een oranje stoplicht" 
worden vervangen door: ,,één of, voor wat 
betreft motorrijtuigen op meer dan twee wie
len, en aanhangwagens, één of twee oranje 
stop[ ichten" , 

terwijl het vierde lid wordt gelezen: 
"4. Het overeenkomstig het eerste lid doen 

blijken van het voornemen om van richting te 
veranderen, geeft den bestuurder geen aan
spraak op voorrang." 

Art. V. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
"1. Voorrangswegen zijn, voor zoover zij 

a ls zoodanig op door Onzen Minister te be
palen wijze aan de weggebruikers kenbaar zijn 
gemaakt: 

a. de Rijkswegen, de provinciale wegen, 
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, alsmede andere wegen voor zoover deze laatste 
voorkomen op het R ij kswegenplan of op een 
provinciaal wegenplan een en ander a ls be
doeld in de Motorrijtuigenbelastingwet, welke, 
voor wover zij niet reeds ingevolge het be
paalde onder b als voorrangsweg zijn aange
wezen, door Onzen Minister onderscheiden lijk 
door Gedeputeerde Staten als zoodan ig zijn 
aangewezen; voor wat betreft de Rijkswegen 
en de op het Rijkswegenplan voorkomende 
wegen, niet zijnde provinciale wegen, geschiedt 
de aanwijzing door Onzen Minister, voo1· wat 
betreft de provincia le wegen en de op een 
provinciaal wegenplan voorkomende wegen, 
niet zijnde Rijkswegen, geschiedt de aanwijzing 
door Gedeputeerde Staten; omtrent zoodanige 
aanwijzing worden, voor wat betreft binnen 
bebouwde kommen van gemeenten gelegen 
wegen, de betrokken gemeentebesturen ge- . 
hoord ; 

b. de wegen, welke zijn gelegen binnen de 
bebouwde kommen van gemeenten en als voor
rangsweg zijn _aangewezen bij of krachtens 
besluit van den gemeenteraad, mits de aan
wijzing, voor zoover het betreft wegen, die 
een weg, welke ingevolge het bepaalde onder 
a door Onzen Minister dan wel door Gedepu
teerde Staten a ls voorrangsweg kunnen worden 
aangewezen, kruisen dan wel zich daarmede 
vereenigen, door Onzen Minister onderschei
denlijk door Gedeputeerde Staten is goedge
keurd. 

2. Indien een bestuurder van een motorrij
tuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig, 
dan wel een bestuurder of geleider van een 
rij- of trekdier of vee, een weg berijdende of 
gebruikende, welke door een of meer andere 
wegen wordt gekruist, of waarmede een of 
meer andere wegen zich vereenigen, de krui
sing of vereeniging van de wegen nadert, ge
lijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met een be
stuurder van een motorr ij tu ig, een rijwiel of 
een ander rij- of voertuig dan wel met een 
bestuurder of geleider van een rij- of trekdier 
of vee, die den anderen weg of een der andere 
wegen berijdt of gebru ikt, is: 

a. behoudens het bepaalde onder b en c, de 
bestuurder of gele ider, die den ander aan zijn 
rechterhand heeft, verplicht met hetgeen door 
hem wordt bestuurd of gele id, voor dien ander 
den doorgang vrij te I aten, zoo rioodig door 
langzamer te rijden of te gaan of stil te hou
den; 

b. ingeval van de wegen waarop zij zich 
bevinden, de eene een voorrang weg, de andere 
echter geen voorrangsweg is, de bestuurder of 
geleider, die zich op den weg, geen voorrangs
weg zijnde, bevindt, verplicht met hetgeen 
door hem wordt bestuurd of geleid, voor den 
ander, onversch illi g of hij dezen aan zij n lin
ker- of zijn rechterhand heeft, den doorgang 
vrij te laten, wo noodig door langzamer te 
rijden of te gaan of stil te houden ; 

c. ingeval van de wegen, waarop zij zich 
bevinden, de eene een verharde weg, de andere 
een onverharde weg is, de bestuurder of gele i
der, die zich op den onverharden weg bevindt, 
verplicht met hetgeen door hem wordt be
stuurd of geleid, voor den ander, onverschillig 
of hij dezen aan zijn linker- of zijn rechterhand 
heeft, den doorgang vrij te laten, wo nood ig 
door langzamer te r ijden of te gaan of stil te 
houden. 
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Voor .de toepassing van het bepaalde in den 
aanhef en onder c van dit lid worden uitritten, 
geen wegen zijnde in den zin van dit regle
ment, als onverharde wegen aangemerkt. 

Nochtans zal de bestuurder of geleider, wien 
ingevolge de bepalingen in dit lid vervat, de 
voorrang gelaten moet worden, niet ontheven 
zijn van de verplichting om een zoodanige 
voorzichtigheid in ach t te nemen, dat de vrij
heid en veiligheid van het verkeer door hem 
niet wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

3. Van het bepaalde in het vorig lid wordt 
afgeweken ten opzichte van begrafenisstoeten 
en militaire colonnes, in dien zin, dat aan die 
stoeten en colonnes steeds de voorrang moet 
worden gegeven .. 

4. De eindpunten van voorrangswegen, a ls
mede de kruisingen en vereenigingen van voor
rangswegen on.derling, moeten door of namens 
den wegbeheerder en op kosten van het gezag, 
dat den weg als voorrang!iweg aanwees, aan 
de weggebruikers kenbaar worden gemaakt op 
de door Onzen Minister te bepalen wijze. 

5. Het kenbaar maken van wegen als voor
rangswegen geschiedt door of namens de be
heerders <let wegen, waarop kenteekenen moe
ten worden aangebracht, ieder voor zoover 
betreft de op zijn weg aan te brengen ken
teekenen, en op kosten van het gezag, dat den 
weg als voorrangsweg aanwees." 

Art. VI. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Het is een bestuurder van een motor

r ijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig 
dan wel een bestuurder of geleider van een 
r ij - of trekdier of vee verboden, dit op een weg 
te doen of te laten staan : 

a. zoodanig, dat de vrijheid of de vei li gheid 
van het verkeer daardoor noodeloos wordt be, 
lemmerd of in gevaar gebracht en overigens 

b. anders dan zoo dicht nabij den kant van 
den weg als redelijkerwijze mogelijk is . 

Het in den aanhef en onder b vervatte ver
bod geldt niet voor bebouwde kommen, voor 
zoover daarvoor bij plaatselijke verordening 
een regeling hieromtrent is getroffen. 

2. Het is een bestuurder van een motorrij
tuig, een rijwiel of een ander rij - of voertuig, 
dan wel een bestuurder of geleider van een 
rij- of trekdier of vee verboden, dït op een 
brug te doen of te laten staan. 

3. Het is een bestuurder van een motor
rijtuig, een r ijwiel op meer dan twee wielen of 
een rij - of voer~u ig, geen motorrijtuig of rijwiel 
zijnde, verboden, dit op een weg in stilstand 
te hebben anders dan tot het onmiddellijk uit
of inl aten of uit- of instappen van personen: 

a. voor een uitrit, zoodanig dat bij het ge
bruik van die uitrit hinder wordt ondervon
den · 

b.' binnen een afstand van 8 m van een 
kenteeken tot aanduiding eener halteplaats 
voor autobussen. 

4. Het is een bestuurder van een motor
rijtuig, een r ijwiel op meer dan twee wielen 
of een rij- of voertuig, geen motorrijtuig of 
rijwiel zijnde, verboden,. dit op een weg in stil
stand te hebben anders dan tot het onmiddel
lijk uit- of inlaten of uit- of instappen van 
personen of het onmiddellijk laden of lossen 
van goederen : 

a. binnen een afstand van 8 m van een 
hoek van wegen; 
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b. naast een verkeersheuvel of binnen een 
a fstand van 8 m van een verkeersheuvel; 

c. in een bocht binnen een bebouwde kom 
en verder in een bocht buiten een bebouwde 
kom, waar het uitzicht niet vrij is." 

Art. VIL Achter artikel 6bis wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 6ter. 1. Van het bepaalde bij artikel 
3, eerste, tweede en vijfde lid, kan door of 
namens het in artikel 36 bedoelde gezag een 
a lgemeene ontheffing worden verleend voor 
bepaaldelijk aan te duiden, langs openbare 
wateren gelegen wegen, ten behoeve van het 
rijden met . motorrijtuigen of het besturen of 
gele iden van trekdieren, door • middel van 
welke motorrijtuigen of trekdieren schepen in 
die ,vateren worden voortbewogen. 

2. Aan die ontheffing worden in elk geval 
de voorwaarden verbonden, welke door Onzen 
Minister in de Staatscourant bekend worden 
gemaakt." 

Art. VIII. Het tweede lid van artikel 8 
wordt gewijzigd in dier voege, dat de slot
woorden komen te luiden a ls volgt: ,,welke 
komen uit en gaan in de bij de verklaring te 
bepalen richtingen". 

Art. IX. Het laatste lid van artikel lObis 
wordt gelezen als volgt: 

"4. De sluiting van wegen, als in het eerste 
lid bedoeld, wordt door of namens en op kosten 
van den wegbeheerder op door Onzen Minister 
te bepalen wijze ter kennis van de weggebrui
kers gebracht." 

Art. X . Artikel 11 wordt a ls volgt gewij 
zigd : 

In het eerste, tweede, vierde, vijfde en acht
ste lid wordt telkens in plaats van: ,,rij- of 
trekdieren of vee" gelezen: ,,een rij- of trek
dier of vee", en in plaats van: ,,den bestuur
der" : ,,een bestuurder". 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
,,3. Het is een bestuurder van een motor

rijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voer
tuig, dan wel een bestuurder of geleider van 
een rij- of trekdier of vee verboden om, geko
men uit en gaande in de hierna bedoelde 
richti ngen, daarmede een weg, die ingevolge 
het tweede lid van artikel 8 en met inacht
neming van het bepaalde bij artikel 10, eerste 
lid, is gesloten verklaard voor het verkeer met 
motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voer
tuigen en rij. en trekdieren en vee, welke 
komen uit en gaan in de bij de verklaring 
bepaalde richtingen, te berijden of, voor wat 
betreft een bestuurder of geleider van een rij
of trekdier of vee, te berijden of te begaan." 

Art. XI. Artikel llbis wordt als volgt ge
wijzigd : 

De aanhef van het eerste lid wordt gelezen 
als volgt: 

" 1. Onverminderd het bepaalde bij artikel 
6 kan in het belang van de vrijheid en veilig
heid van het verkeer over een weg worden 
bepaald:". 

Het tweede en het derde lid worden gelezen 
als volgt: 

"2. Een verbod, àls bedoeld in het eerste 
lid, wordt vastgesteld, gewijzigd of opgeheven 
bij of krachtens besluit van den gemeenteraad, 
met dien verstande echter dat een verbod door 
Onzen Minister of door Gedeputeerde Staten 
ingevolge het derde lid vastgestel d, niet bij 'of 
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krachtens beslu it van den gemeenteraad gewij
zigd of opgeheven kan worden. 

3. Onze Minister en Gedeputeerde Staten 
zijn ten aanzien van Rijkswegen onderschei
denlijk provinciale wegen, voor wover voor 
die wegen niet reeds bij of krachtens besluit 
van den gemeenteraad een verbod, als bedoeld 
in het vorig lid, is vastgesteld bevoegd tot het 
vaststell en van een verbod, ais omschreven in 
het eerste lid, en het wijzigen of opheffen van 
een zoodanig door hen vastgesteld verbod, een 
en ander na daaromtrent de betrokken ge
meentebesturen te hebben gehoord." 

Art. XII. Achter artikel llquater wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, luidende als 
volgt: 

"Art . llquinquies. 1. Het bepaalde bij het 
vorig artikel is niet van toepassing ten aanzien 
van het tijdelijk toekennen van voorrang aan 
het verkeer over een weg of weggedeelte uit 
eene richting boven het verkeer uit de tegen
gestelde richting, in verband met de uitvoering 
van werken of in verband met d1·eigend ge
vaar. 

2. Een maatregel, als in het vorig lid be
doeld, kan worden getroffen door of namens 
den betrokken wegbeheerder. Door of namens 
dezen wordt van het voornemen tot zoodanigen 
maatregel tijdig kennis gegeven aan het be
trokken gemeentebestuur. Duldt de maatregel 
geen uitstel, en is voorafgaande kennisgeving 
niet mogelijk, dan geschiedt de bedoelde ken
nisgeving wo spoedig mogelijk nadat de maat
regel is genomen. 

3. Het betrokken gemeentebestuur kan zoo 
noodig den maati·egel , voor zoover deze niet 
een Rijksweg of een provincialen weg betreft, 
opheffen. 

4. Indien beide uiteinden van een weg of 
een gedeel te van een weg, ten aanzien waarvan 
een maatregel, als bedoeld in het eerste lid, is 
getroffen en op de door Onzen Minister te 
bepalen wijze ter kennis van de weggebruikers 
is gebracht, gelijktijdig of nagenoeg gel ijk
t ijdig bereikt worden door elkander in tegen
geste lde richtingen naderende be tuurders van 
motorrijtui gen, r ijwielen, andere rij- of voer
tuigen, dan wel door bestuurders of geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, dan is het den 
bestuurder of geleider, die nadert uit de rich
ting vanwaar het verkeer niet den voorrang 
heeft, verboden zich op dien weg of dat weg
gedeelte te begeven a lvorens die weg of dat 
weggedeelte door den van uit de tegengeste lde 
richting gaanden bestuurder of geleider dan 
we] door de van uit die richting gaande be
stuurders of geleiders is verlaten." 

Art. XIII. Artikel 14 wordt gelezen a ls 
volgt: 

"Een motorrij tuig, waarmede over een weg 
wordt gereden, moet voorz ien zijn: 

hetzij van ten minste twee onafhankelijk van 
elkander werkende remmen, welker bedienings
toestellen zich onder onmiddellijk bereik van 
den bestuurder bevinden en welke remmen 
voldoen aan de door Onzen Minister te stell en 
eischen, 

hetzij van een andere rem inrichting, vol
doende aan de door Onzen Minister te stell en 
eischen en van een door of vanwege Onzen 
Minister goedgekeurde soort." 

Art. XIV. Het eerste lid van artikel 15 
wordt gelezen als volgt: 
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" 1. Een motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van ten 
minste één ééntonigen hoorn, waarvan de ge
luidssterkte, onverminderd het bepaalde bij 
artikel 23, derde lid, aanh ef en onder b, niet 
minder mag bedragen dan het minimum, dat 
Onze Minister mocht bepalen." 

Art. XV. De artikelen 16, 17, 18 en 19 
worden gelezen als volgt: 

"Art. 16. 1. Een motorrijtuig op meer dan 
twee wielen, dat zich bij nacht op een weg 
bevindt, moet, onverminderd het bepaalde bij 
artikel 9, eerste lid onder 1°., der Motor- en 
Rijwielwet en behoudens het bepaalde bij het 
achtste en twaalfde lid van dit artikel, voor
zien zijn : 

a. van ten minste twee lantaarns (kop! ich
ten) van gel ijke grootte en ge lijke of nagenoeg 
gelijke ver! ichtingssterkte, die voorwaarts een 
helder geel of een helder wit licht uitstralen 
en, te rekenen van 1 J anuari 1938, zij n aan
gebracht overeenkomstig hetgeen dienaangaan
de door Onzen 'linister zal worden bepaald , 
met dien verstande, dat, voor wat betreft mo
torrijwielen met zijspanwagen, de lantaarns 
niet van gelijke grootte en evenm in van ge lijke 
of nagenoeg gelijke verlichtingssterkte behoe
ven te zijn; 

b. voor wover het motorrijtuig n iet door 
een aanhangwagen wordt gevolgd, aan de ach
terzijde, van één of van twee lantaarns {ach
terlichten) van gelijke grootte en gelijke of 
nagenoeg gelijke verl icht ingssterkte, die ach
terwaarts . duidelijk zichtbaar voor het achter
opkomend verkeer, een rood licht uitstralen en, 
te rekenen van 1 J anuari 1938, zijn ingericht 
overeenkomstig hetgeen Onze Minister dien
aangaande mocht bepalen, en aangebracht 
overeenkomstig hetgeen dienaangaande door 
Onzen Minister zal worden bepaald. 

2. Een motonijtu ig op meer dan twee wie
len, dat zich b ij nacht op een weg bevindt, 
moet, te rekenen van 1 J anua1·i 1938, behalve 
van de in het eerste 1 id bedoelde lantaarns, 
bovendien voorzien zijn van twee lantaarns 
{stadslichten) van gelij ke grootte en gelijke of 
nagenoeg gelijke verlichti ngsste rkte, welke 
voorwaarts een hel der geel of een hel der wit 
licht uitstralen en zijn aangebracht op ge lijke 
hoogte en niet verder dan op een door Onzen 
Minister te bepalen afstand binnenwaarts van 
den uitersten li nker- en rechterzijkant van het 
motorrijtuig dan wel van de lading, ind ien 
deze ter zijde buiten het motorrijtuig uitsteekt. 
Deze verplichting ge ldt niet, voor wover de 
in het eerste I id onder a bedoelde lantaa rns 
zijn aangebracht als in den voorgaanden zin 
is aangegeven. 

3. Een motorrijtuig op meer dan twee wie
len en langer dan 9 m, dat zich bij nacht op 
een weg bevindt, moet, te rekenen van 1 
J anuari 1938, aan de achterzijde voorz ien zijn 
van een tweede, of, indien het motorrijtuig 
van twee roode achterlichten, a ls bedoeld in 
het eerste I id onder b, is voorzien, van een 
derde lantaarn {lengtelicht), die achterwaarts. 
duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend 
verkeer. een rood licht uitstraalt, is ingericht 
overeenkomstig hetgeen Onze Minister di en
aangaande mocht bepalen en is aangebracht 
overeenkomstig hetgeen d ienaangaande door 
Onzen Minister zal worden bepaald. 
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4. Een motorrijtuig, bestaande uit een 
samenstel van trekker en oplegger, dat zich 
bij nacht op een weg bevindt, moet, te rekenen 
van 1 ,Januari 1938, buiten de in het eerste 
lid bedoelde lantaarns, bovendien voorzien zijn 
van twee lantaarns (zijlichten), aangebracht 
aan weerszijden voor aan den oplegger overeen
komstig hetgeen dienaangaande door Onzen 
Minister zal worden bepaald, die ter zijde een 
helder geel of een helder wit licht uitstralen 
in een sector van niet minder dan 60°, waar
van één zijde recht vooruit en de andere bui
tenwaarts is gericht. 

5. Het bepaalde bij de vorige leden is niet 
van toepassing ten aanz ien van: 

a. sti lstaande motorrijtuigen, die zich in de 
bebouwde kommen van gemeenten bevindèn 
binnen een afstand van 30 m van de plaats 
van den weg, waarboven een ontstoken licht
punt, behoorende tot de openbare verlichting, 
aanwezig is ; 

b. stilstaande motorrijtuigen, die zich be
vinden op kennelijk als zoodanig aangeduide 
parkeerterreinen ; 

c. stilstaande motorrijtuigen, die zich zoo
veel mogelijk rechts op den weg bevinden en 
die aan de linkerzijde zijn voorzien van een 
lantaarn (parkeerlich t), aangebracht overeen
komstig hetgeen dienaangaande door Onzen 
Minister zal worden bepaald, welke lantaarn, 
duidelijk zichtbaar voor het tegemoetkomend 
verkeer, in de richting van de voorzijde van 
het motorrijtuig een geel of wit licht, en dui 
delijk zichtbaar voor het achteropkomend ver
keer, in de richting van de achterzijde van het 
motorrijtuig, een rood licht uitstraalt; 

d. motorrijtuigen, gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor zoover afwijking van die voor
schriften is gelast door het bevoegde militaire 
gezag. 

6. Indien, behalve van de in het eerste lid 
onder a bedoelde lantaarns, gebruik wordt ge
maakt van bermlichten, richtlichten en der
gelijke, moeten deze, te rekenen van 1 J anuari 
1938, aan de linkerzijde van het motorrijtuig 
zijn aangebracht. 

7. Bij de nadering van weggebruikers uit 
de tegengestelde richting mogen de lichtbun
dels van de in het vor ig lid bedoelde berm
lichten, richtlichten en dergelijke niet anders 
dan behoorlijk naar rechts zijn gericht. 

8. Stilstaande motorrijtuigen op meer dan 
twee wielen, die zich links op den weg bevin
den , moeten, te rekenen van 1 J anuari 1938, 
bij nacht aan de rechterzijde voorzien zijn van 
een lantaarn (parkeerlicht), aangebracht over
eenkomstig hetgeen dienaangaande doór Onzen 
Minister zal worden bepaald, welke lantaarn, 
duidelijk zichtbaar voor het tegemoetkomend 
verkeer, in de richting van de voorzijde van 
het motorrijtuig, een rood licht, en duidelijk 
zichtbaa1· voor het achteropkomend verkeer, 
in de richting van de achterzijde van het mo
torrijtuig, een geel of wit licht u itstraalt. 

Zij mogen, te rekenen van 1 Januari 1938, 
geen andere verlichting voeren. 

Het bepaalde bij dit lid is niet van toepas
sing ten aanzien van: 

a. motorrijtuigen, die zich in de bebouwde 
kommen van gemeenten bevinden binnen een 
afstand van 30 m· van de plaats van den weg, 
waarboven een ontstoken lichtpunt, behooren-
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de tot de openbare verlichting, aanwezig is; 
b. motorrijtuigen, die zich bevinden op ken

nelijk als zoodanig aangeduide parkeerter
reinen; 

c. motorrijtuigen, gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor zoover afwijking van dat 
VOOl'Schrift is gelast door het bevoegde mili
taire gezag. 

9. In gevallen, waarin afwijking van in het 
eerste, tweede, derde, vierde of achtste I id 
vervatte voorschriften is gelast krachtens het 
bepaalde in het vijfde lid onder d of het acht
ste lid onder c, worden door of vanwege Onzen 
Minister van Defeüsie de noodige maatregelen 
genomen ten einde te voorkomen, dat de vei
li ghe id van het verkeer door het afwijken van 
die voorschriften in gevaar wordt gebracht. 

10. Een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, dat zich bij nacht op een weg bevindt, 
mag niet voorzien zijn van een verlichting, 
welke verwarring kan stichten voor het ver
keer op den weg. 

ll. De verlichting door middel van de 
lantaarns, bedoeld in het eerste lid onder b, 
tweede lid, derde lid , vierde lid, vijfde lid 
onder c en achtste lid, mag niet verblindend 
zijn. 

12. In a fwijking van het bepaalde bij het 
eerste lid en bij artikel 19 , aanhef en onder 
b, mag een motorrijtuig op meer dan twee 
wielen, dat zich bij nacht op een weg bevindt, 
indien het van lantaarns, a ls bedoeld in den 
eersten zin van het tweede lid (stadslichten) 
voorzien is, aan de voorzijde geen andere dan 
deze lichten voeren, voor zoover de weg in 
verband met zijn goede kunstverlichting door 
Onzen Minister is aangewezen a ls een weg, 
waarop met beperkte verlichting gereden 
moet worden, en zulks aan de weggebruikers 
kenbaar is gemaakt door middel van het door 
Onzen Mi nis ter vast te stellen ken tee ken. 

Art. 17. 1. Een motorrijtuig op twee wie
lE_m, waarmede over een weg wordt gereden, 
moet, onverminderd het bepaalde bij artikel 
9, eerste lid, onder 1 ° ., der Motor- en Rijwiel
wet bij nacht voorzien zijn: 

a. aan de voorzijde, van een lantaarn (kop
licht), die voorwaarts een helder geel of een 
helder wit licht uitstraalt, en 

b. aan de achterzijde, van een lantaarn· 
(achterlicht) , die achterwaarts, duidelijk zicht
baar voor het achteropkomend verkeer, een 
rood licht uitstraalt en, te rekenen van 1 
Januari 1938, is ingericht overeenkomstig 
hetgeen Onze Minister dienaangaande mocht 
bepalen. 

2. Het bepaalde bij het eerste 1 id is niet 
van toepassing ten aanzien van motorrijtuigen, 
gebezigd bij militaire oefeningen, voor zoover 
afwijking van in dat lid vervatte voorschriften 
is gelast door het bevoegde militaire gezag. 

3. In gevallen, waarin afwijking van in 
het eerste lid vervatte voorschriften is gelast 
krachtens het bepaalde in het vorig lid, wor
den door of vanwege Onzen Minister van 
Defensie de noodige maatregelen genomen, 
ten einde te voorkomen, dat de veiligheid van 
het verkeer door het afwijken van die voor
schriften in gevaar wordt gebracht. 

4. Indien, behalve van de in het eerste lid 
onder a bedoelde lantaarn, gebruik wordt ge
maakt van bermlichten, richtlichten en der-
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gelijke, mogen de lichtbundels daarvan bij de 
nadering van weggebruikers u it de tegenge
stelde r ichting n iet anders dan behoorl ij k naar 
rnch ts zij n gericht. 

5. Een motorrijtuig op twee wielen, dat 
zich bij nacht op een weg bevindt, mag niet 
voorzien zij n van een verlichting, welke ver
warring kan stichten voor het verkeer op den 
weg. 

6. De verl ichting door m iddel van de lan
taarn bedoeld in het eerste lid onder b, mag 
niet verbl indend zij n. 

Art. 18. 1. De in artikel 16, eerste lid, 
ondev a, en in artikel 17, eerste lid onder a, 
bedoelde lantaarns moeten, behoudens het be
paal de bij artikel 23, eerste I id, onder b en c, 
bij nacht, indien het motorrij tuig rijdt over een 
weg, niet zijnde een weg als bedoeld in artikel 
19 onder a of b, den weg verlichten: 

a. ten minste tot op 25 m vóór het motor
rijtuig, indien dit, ingevolge artikel 19 , aan
hef en onder d, geen verblindende verlichting 
mag voeren, en 

b. overigens ten minste tot op 100 m vóór 
het motorrijtuig, indien met een grootere snel
heid dan van 40 km per uur wordt gereden, 
en ten minste tot op 25 m vóór het motor
r ij tuig, indien met een snelheid van 40 km 
per uur of minder wordt gereden. 

2. Voor wat betreft motorrijtuigen met 
zijspanwagens behoeft slechts één der in arti
kel 16, eerste lid onder a, bedoelde lantaarns 
aan de in het voorgaande l id gestelde e ischen 
te voldoen. 

A,·t . 19. Een motorrij tuig, dat zich bij 
nacht op een weg bevindt, mag, behoudens 
het bepaalde bij artikel 23, eerste lid , onder 
b en c, niet een verblindende ver! ichti ng voe
ren voor wover : 

a. de weg is gelegen binnen de bebouwde 
kom eener gemeente ter plaatse waar deze 
door kunstlicht verlicht is; 

b. de weg in verband met zijn goede kunst
verlichting door Onzen M in ister is aangewezen 
als een weg waarop met beperkte verlichting 
gereden moet worden en zulks aan de wegge
bruikers kenbaar is gemaakt door middel van 
het door Onzen Minister vast te stellen ken
teeken, onverminderd het bepaalde bij artikel 
16, twaalfde l id; 

c. het motorrijtuig stilstaat; 
d. het motorrij tuig een ander motorrij tu ig, 

een r ijwiel of een ander r ij- of voertu ig, of een 
r ij - of trekdier o f vee tegemoet komt van het 
oogenblik, da t di t zich b innen de gerichte 
stralenbundels van de lantaarns van het mo
torrij tu ig bevindt, tot het oogenblik waarop 
1;1en ontmoeting heeft plaats gehad." 

Art. XVI. Achte,· artikel 19 wordt een 
n ieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Art. 19bis. Een bestuurder van een mo
torrij tuig, waarmede bij nacht over een ,,reg 
wordt gereden, terwijl ingevolge het vorig 
art ikel , aanhef en onder d, niet een ver bi in
den de verlichting wordt gevoerd, is verplicht 
de snelhe id van het motorrij tuig zoodanig te 
verminderen , dat de vrijheid of de veiligheid 
van het verkeer n iet wordt belemmerd of in 
gevaar gebracht." 

Art. XVII. A rti ke l 23 wordt gelezen als 
volgt: 
_ ,,1. Een bestuurde r van een m_otorrij tu ig, 
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waarmede over een weg wordt gereden, is 
verplich t, wanneer de vei ligheid van het ver
keer zulks vordert: 

a. bij dag: 
binnen bebouwde kommen van gemeenten 

met den hoorn en daarbu iten met den hoorn, 
de klaxon of de mechan ische fl u it een s ignaa l 
te geven ; 

b. bij nacht vóór 10 uur des avonds: 
hetzij te handelen a ls onder a is omschre

ven, hetzij een knippersignaal te geven, be
staande in het eenmaal of meermalen sne l 
afwisselen van lichtbundels, welke den weg 
vóór het motorrijtuig over grooteren en klei
neren afstand ver! ichten; 

c. bij nacht na 10 uur des avo nds: 
bij hoogste noodzaak te handelen a ls onder 

a is omschreven, echter niet wnder daarbij 
tevens behoorlijk snelheid te verminderen, en, 
in andere gevallen, een knippersignaa l, a ls 
onder b bedoeld, te geven. 

2. Met inachtneming van het in het eerste 
l id bepaalde en behoudens het bepaalde bij 
artikel 3, vijfde en zesde I id, is het verboden 
gebruik van eenig geluidsignaalinstrument te 
maken of een knippers ignaal te geven anders 
dan wanneer de veiligheid van het verkeer 
zulks vordert; bovendien is een bestuurder 
verplicht bij het geven van geluid- en kn ip
pers ignalen zooveel mogelijk a lles te vermij 
den, wat het schrikken van rij- of trekd ieren 
of vee tengevolge wu kunnen hebben. 

3. H et is hem, onverminderd het in artikel 
35, derde lid, bepaalde, verboden : 

a. binnen de bebouwde kommen van ge
meenten van een gelu ids ignaali nstrument, niet 
zijnde de hoorn, bedoeld in artikel 15 , eerste 
l id, gebruik te maken; 

b. binnen de bebouwde kommen van ge
meenten gebru ik te maken van een hoorn, 
waarvan de geluidssterkte het maximum te 
boven kan gaan, dat Onze Minister mocht 
bepalen; 

c. bij nacht na 10 uur des avonds gebruik 
van eenig geluidsignaal instrument te maken 
anders dan bij hoogste noodzaak en indien 
niet tevens behoorlijk snelheid wordt vermin
derd. 

4. In afw ij king van het bepaalde bij het 
vorig lid, aanhef en onder a is het bestuurders 
van motorrijtu igen, kennelij k en uitsluitend 
ingerich t voor het vervoer van zieken en ge
wonden, geoorloofd, zoowel bui ten a ls b innen 
de bebouwde kommen van gemeenten gebru ik 
te maken van een drieton igen hoorn , die vol
doet aan de door Onzen M in ister te stell en 
e ischen." 

Art. XVIII. Aan arti kel 26 wordt een 
nieuw l id toegevoegd, lu idende a ls volgt: 

"2. H et is een eigenaar of houder of een 
bestuurder van een motorrij tu ig verboden, 
met het rij tuig OJ:l een weg te rijden, te doen 
of te l aten rijden, of h et rij tu ig op een weg 
te doen o f te laten staan, indien door dit 
motorrij tuig een gelu id kan worden voortge
bracht van een sterkte, welke het maximum 
te boven gaat, dat Onze M inister mocht be
palen. " 

Art. XIX. Achter artikel 27bis wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 27ter. H et is een bestuurder van een 
motorrij tu ig op meer dan twee wielen ver-
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boden, daarmede over een weg te rijden: 
a. indien naast den bestuurder twee of 

meer personen gezeten zijn en de vrije ruimte 
van de zitplaatsen, over de rugzijde gemeten, 
niet ten minste bedraagt 0.60 m voor den be
stuurder en 0.40 m voor elk der andere be
doelde personen, voor wover zij den leeftijd 
van 12 jaar, of ten minste 0.30 m voor zoover 
zij dien leeftijd niet bereikt hebben; 

b. indien zich naast of voor den bestuurder 
een of meer niet op de daarvoor bestemde zit
plaatsen gezeten personen bevinden, uitgezon
derd een kind dat den leeftijd van vijf jaren 
niet heeft ber~ikt en zich bevindt op de schoot 
van een naast den bestuurder gezeten persoon; 

c. indien de bestuurder geen behoorlijke 
zitplaats heeft, dan wel door de lading of 
anderszins in het besturen van het motorrijtuig 
wordt gehinderd." 

Art. XX. Artikel 29 wordt gelezen als 
volgt: 

"1. Een aanhangwagen, welke zich bij 
nacht op een weg bevindt, moet, onvermm
derd het bepaalde bij artikel 30, voorzien zijn: 

a. van twee aan weerszijden van den wagen 
aangebrachte lantaarns (zijlichten), die ter 
zijde een helder geel of een helder wit licht 
uitstralen in een sector van niet minder dan 
60° , waarvan één zijde recht vooruit en de 
andere buitenwaarts is gericht en, te rekenen 
van 1 Januari 1938, zich bevinden vóór aan 
den wagen overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald; 

b. voor zoover achter den aanhangwagen 
niet een volgende aanhangwagen is gekoppeld, 
aan de achterzijde, van één of van twee lan
taarns (achterlichten), van gelij ke grootte en 
gelijke of nagenoeg gelijke verlichtingssterkte, 
die achterwaarts duidelijk zichtbaar voor het 
achteropkomend' verkeer, een rood licht uit
stralen en te rekenen van 1 Januari 1938, 
zijn ingericht overeenkomstig hetgeen Onze 
Minister dienaangaande mocht bepalen, en 
aangebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald. 

2. Indien de afstand van de achterzijde 
van den aanhangwagen, of, indien een motor
rijtuig door meer dan een aanhangwagen wordt 
gevolgd, van den achtersten aanhangwagen 
tot de voorzijde van het motorrijtuig meer dan 
9 m bedraagt, is op den aanhangwagen of 
achte rsten aanhangwagen het derde lid van 
artikel 16 van overeenkomstige toepassing. 

3. Het bepaalde bij de vorige leden is niet 
van toepassing ten aanzien van: · 

a. sti lstaande aanhangwagens, die zich in 
de bebouwde kommen van gemeenten bevinden 
binnen een afstand van 30 m van de plaats 
van den weg, waarboven een ontstoken licht
punt, behoorende tot de openbare verlichting, 
aanwezig is; 

b. stilstaande aanhangwagens, die zich be
vinden op kennelijk als zoodanig aangeduide 
parkeerterreinen; 

c. stilstaande aanhangwagens, die zich zoo
veel mogelijk rechts op den weg bevinden en 
die aan de linkerzijde zijn voorzien van een 
lantaarn (parkeerlicht), aangebracht overeen
komstig hetgeen dienaangaande door Onzen 
Minister zal worden bepaald, welke lantaarn, 
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duidelijk zichtbaar voor het tegemoetkomend 
verkeer, in de richting van de voorzijde van 
den aanhangwagen een geel of wit licht, en 
duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend 
verkeer in de richting van de achterzijde van 
den aa~hangwagen, een rood licht uitstraalt; 

d. aanhangwagens, gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor wover afwijk ing van die 
voorschriften is gelast door het bevoegde mili
taire gezag. 

4. Stilstaande aanhangwagens, die zich 
1 inks op den weg bevinden, moeten, te reke
nen van 1 Januari 1938, bij nacht aan de 
rechterzijde voorzien zijn van een lantaarn 
(parkeerlicht), aangebracht overeenkomstig 
hetgeen dienaangaande door Onzen Minister 
zal worden bepaald, welke lantaarn, duidelijk 
zichtbaar voor het tegemoetkomend verkeer, 
in de richting van de voorzijde van den aan
hangwagen, een rood licht, en duidelijk zicht
baar voor het achteropkomend verkeer, in de 
richting van de achterzijde van den aanhang
wagen, een geel of wit licht uitstraalt. 

Zij mogen, te rekenen van 1 Januari 1938, 
geen andere verlichting voeren. 

Het bepaalde bij dit lid is niet van toepas
sing ten aanzien van ·: 

a. aanhangwagens, die zich in de bebouwde 
kommen van gemeenten bevinden binnen een 
afstand van 30 m van de plaats van den weg, 
waarboven een ontstoken lichtpunt, behoorende 
tot de openbare verl ichting, aanwezig is; 

b. aanhangwagens, die zich bevinden op 
kennelijk als wodanig aangeduide parkeer
terreinen; 

c. aanhangwagens, gebezigd bij militaire 
oefeningen, voor zoover afwijking van dat 
voorschrift is gelast door het bevoegde mil i
taire gezag. 

5. In gevallen, waarin afwijking van in de 
vorige leden vervatte voorschriften is gelast 
krachtens het bepaalde bij het derde lid onder 
d of het vierde I id onder c, worden door of 
vanwege Onzen Minister van Defensie de noo
dige maatregelen genomen teneinde te voor
komen, dat de veiligheid van het verkeer door 
het afwijk1n van die voorschriften in gevaar 
wordt gebracht. 

6. Het bepaalde bij het eerste I id onder a 
is niet van toepassing ten aanzien van één
assige aanhangwagens, niet breeder dan het 
trekkend motorrijtuig en niet verder dan 3 m 

, achter dat motorrijtuig reikend. 
7. Een aanhangwagen, die zich bij nacht 

op een weg bevindt, mag niet voorz ien zijn 
van een verlichting, welke verwarring kan 
stichten voor het verkeer op den weg. 

8. Een aanhangwagen, die zich bij nacht 
op een weg bevindt, mag geen verblindende 
verlichting voeren." 

Art. XXI. Artikel 31 wordt gelezen als 
volgt: 

"1. Het bepaalde bij de artikelen 28 en 30 
is niet van toepassing ten aanzien van aan
hangwagens, gebez igd bij militaire oefeningen, 
voor wover afwijking daarvan is gelast door 
het bevoegde militaire gezag. 

2. In gevallen, waarin afwijking van in het 
vorig I id bedoelde bepalingen is gelast door 
het in dat lid bedoelde militaire gezag, wor
den door of vanwege Onzen Minister van 
Defensie de noodige maatregelen genomen, 
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ten einde te voorkomen, dat de veiligheid van 
het verkeer door het afwijken van die voor
schriften in gevaar wordt gebracht." . 

Art. XXII. Artikel 32 wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,Het bepaalde bij artikel 28 is niet van toe
pass ing ten aanzien van: 

a. éénassige aanhangwagens, waarvan de 
belasting van eenig wiel niet meer bedraagt 
dan 350 kg; 

b. aanhangwagens, welke met een niet 
grnotere snelheid dan· 6 km per uur worden 
voortbewogen." 

Art. XXIII. Artikel 34 wordt gelezen a ls 
volgt: 

" Behoudens het bepaalde bij de artikelen 
31 en 32 is het een e igenaar of houder van 
een aanhangwagen of den bestuurder van .het 
motorrijtuig, waardoor een aanhangwagen 
wordt voortbewogen, verboden over een weg 
te rijden, te doen of te 1 aten rijden met een 
aanhangwagen, indien niet is voldaan aan de 
artikelen 28, 30 en 33, of zich met een aan
hangwagen op een weg te bevinden, of een 
aanhangwagen op een weg te doen of te laten 
staan indien niet wordt voldaan aan arti
kel 29." 

Art. XXIV. Artikel 36 wordt gewijzigd als 
volgt : 

H et eerste en het tweede lid worden aldus 
gelezen: · 

" 1 . Voor de toepassing van de bepal ingen 
van deze paragraaf kunnen de wegen worden 
ingedeeld in k lasse A of klas e B. De tot 
klasse A behoorende wegen worden hierna 
A-wegen, de tot klasse B behoorende wegen 
B-wegen genoemd. 

2. Niet-ingedeelde wegen worden beschouwd 
als te zijn ingedeeld in klasse A." 

Art. XXV. Het tweede lid van artikel 37 
wordt gewijzigd in d ier voege, dat het be
paalde onder c vervalt en dat het bepaalde 
onder d e f en k wordt gelezen als volgt: 

,,d. ,~a~rvan niet al le wiel en voorzien zijn: 
van luchtbanden of cushionbanden, voor wat 

betreft motorrijtuigen ; 
van rubberbanden, voor wat betreft aan

hangwagens ; 
e. waa rvan, voor wat betreft aanhangwa

gens, eenig wiel is voorzien van een mass ieven 
band, welks rubberdikte, buiten den montage
ring gemeten, kl einer is dan 4 cm; 

f. waarvan eenig wiel is voorzien van een 
cushionband, welks breedte, op den montage
r ing gemeten, kleiner is dan 8 cm, of, voor 
wat betreft aanhangwagens, van een ma_ssieven 
band, welks breedte, op den montagerrng ge
meten, kl e iner is dan 8 cm; 

k. waarvan de breedte meer bedraagt dan 
2.40 m , voor wat betreft motorrijtuigen en 
aanhangwagens, di e zijn ingericht voor het 
vervoer van ten minste acht personen buiten 
den bestuurder , en meer dan 2.35 m, voor wat 
betreft andere motorrijtuigen en aanhang
wagens;". 

In het derde l id van artikel 37 vervalt:,,c,". 
Art. XXVI. Artikel 38 wordt gelezen a ls 

volgt: 
"Bij de inschrijving kan de daarmede belaste 

ambtenaar: 
a. een rijve rbod ten aanzien van B-wegen 

voor het motorrijtuig of den aanhangwagen 
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vaststellen, indien hij meent, dat het voertuig 
in verband met zijn bouw en inrichting ook 
bij wielbelastingen, niet grooter dan 2400 kg, 
schade aan de wegen dier klasse zou kunnen 
toebrengen, dan wel indien hem blijkt, dat de 
breedte van het voertuig meer bedraagt dan 
2.10 m; 

b. een maximum-wielbelasting voor het 
motorrijtu ig of den aanhangwagen vaststell en, 
indien hij meent, dat het voertuig bij een 
wielbelasting, welke dat maximum over
schrijdt, in verband met zijn bouw en inr ich
ting schade aan de wegen wu kunnen toe
brengen of de veiligheid van het verkeer in 
gevaar zou kunnen brengen; 

c. bepalen, dat het motorrijtuig of de aan
hangwagen, die aan de door hem ten aanzien 
van de inrichting en de afmetingen te stell en 
bijzondere e ischen vol doet, voor het vervoer 
van herkauwende dieren, eenhoevige dieren en 
varkens mag worden _gebezigd." 

Art. XXVII. Het tweede lid van artikel 
, 39 wordt gewijzigd in dier voege, dat het be

paalde onder a vervalt, het bepaalde onder b 
wordt gelezen a ls volgt: 

,,b. het rijve1·bod, de maximum-wielbelas
ting en de bepaling dat het voertuig voor het 
vervoer van herkauwende dieren, eenhoevige 
d ieren en varkens mag worden gebezigd, met 
de daarbij gestelde bijwndere eischen, voor 
zoover een en ander ingevolge het vorige arti
kel is vastgesteld;", 

en het bepaalde onder h aldus wordt ge
lezen: 

"h. voor wat motonijtuigen betreft het 
kenteeken, bedoeld in artikel 9 eerste I id, 
onder 1 °., der Motor- en Rijwieh~et dan wel 
het buitenlandsch kenteeken; ". ' 

Art. XXVIII. Het eerste I id van artikel 
42 wordt gewijzigd als volgt: 

H et bepaalde onder a, b en c wordt a ldus 
gelezen: 

"a. indjen de belasting van eenig wiel van 
het motorrijtuig of den aanhangwagen grooter 
is dan 3600 kg; 

b. indien de weg een B-weg is en de be
lasting van eenig wiel van het motorrij tujg 
of den aanhangwagen grooter is dan 2400 kg; 

c. indien de weg een B-weg is en in het 
voor het motorrijtuig of den aanhangwagen 
afgegeven inschrijvingsbewijs is vermeld, dat 
voor het motonijtuig of den aanhangwagen 
ten aanzien van de wegen dier klasse een 1·ij
verbod geldt, of 

indien de belasting van eenig w iel van het 
motorrijtuig of den aanhangwagen het in het 
inschrijvingsbewijs ingevolge artikel 38 ver
melde maximum overschrijdt;". 

Het bepaalde onder / en g wordt gelezen 
als volgt: 

,,/. indien het op het motorrijtuig aange
bracht kenteeken, bedoeld in artikel 9, eerste 
lid , onder 1° ., der Motor- en Rijwielwet, of 
buitenlandsch kenteeken, een ander is dan in 
het voor het motorrijtuig afgegeven inschrij
vingsbewijs vermeld; 

g. indien op het motorrijtuig of den aan
hangwagen het rijverbod of de max imum-wiel
helasting, een en ander als bedoeld in artikel 
38, onder a en b, niet zijn aangeduid op zoo
danige wijze als door Onzen Minister zal wor
den aangekondigd;". 
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Tusschen het bepaalde onder g en onder h 
wordt het volgende ingevoegd: 

,,g.g. te rekenen van 1 J anuar i 1938 : in
dien zich in het motorrijtuig of den aanhang
wagen herkauwende dieren, eenhoevige dieren 
of varkens bevinden en 

hetzij in het voor het voertuig afgegeven 
inschrijvingsbewijs niet is ·vermeld dat het 
voertuig voor dit vervoer mag worden 6re
bezigd, 

hetzij het voertuig niet aan de voor dit ver
voer gestelde, in het insch1·ij vingsbewijs ver
melde bijzondere eischen voldoet, 

hetzij de bestemming voor dit vervoer niet 
op het voertuig is aangeduid op zoodan,ge 
wijze, als door Onzen Minister zal worden 
aa ngekondigd;". 

Het bepaalde onder j, k, l en 1n wordt ge
lezen a ls volgt: 

"j. voor wat betreft aanhangwagens, indien 
de belasting van eenig wiel , voorzien van een 
massieven band, grooter is dan 100 kg per 
cm bandbreedte op den montagering gemeten; 

k. voor wat betreft motorrij tuigen, indien 
niet alle wielen voorzien zijn van luchtbanden 
of cushionbanden, en, voor wat betreft aan
hangwagens, indien eenig wiel voorzien is 
van een massieven band, waarvan de rubber
dikte, buiten den montagering gemeten, klei
ner is dan 4 cm ; 

l. indien eenig wiel voorzien is van een 
cushionband, waarvan de breedte, op den 
montagering gemeten, kleiner is dan 8 cm, 
of, voor wat betreft aanhangwagens, van een 
massieven ba nd, waarvan de breedte, op den 
montager ing gemeten, kleiner is dan 8 cm; 

m . met een l ad ing, welke breeder is dan 
2,35 m of zoodanig is aangebracht, dat het 
voertuig en de lading tezamen breeder zijn 
dan 2,35 m , indien de weg een A-weg is;". 

H et bepaalde onder o wordt gelezen als 
volgt: 

"o. indien de afstand van de achterzijde 
der I ad i ng tot de achteras van het motorrij
tuig of den aanhangwagen meer bedraagt dan 
twee meter, vermeerde1·d met een vijfde deel 
van de wielbasis, met dien verstande, dat de 
lading niet meer dan twee meter buiten de 
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achterzijde van het motorrijtuig of den aan
hangwagen mag reiken, een en ander behou
dens in de door Onzen Minister te bepal en 
bijzondere gevallen en tenzij voldaan is aan 
de door Onzen Minister vast te stellen voor
waarden ;". 

A an het eerste lid wordt het volgende toe
gevoegd: 

"p. indien de weg een B-weg is en de 
breedte van het motorrijtuig of den aanhang
wagen met inbegrip van de lading meer dan 
2,10 m bedraagt ; 

q. indien het motorrijtuig of de aanhang
wagen breeder is -dan 2,10' m en niet is aange
duid op zoodanige wijze als door Onzen Minis
ter zal worden aangekondigd." 

Art. XXIX. Achter artikel 43 wordt een 
nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

" Art. 43bis. 1. H et is verboden naar de 
onderscheiding, aangegeven in artikel 55, oyer 
een weg te rijden met een motorrijtuig of aan
hangwagen, als vermeld in de in het tweede 
lid vervatte tabel, met een grootere snelheid 
da n voor de categorie, waartoe het motorrij 
tuig of de aanhangwagen behoort, ten aanzien 
van de wegen der klasse waartoe de weg be
hoort, in die tabel is aangegeven. 

2. In de tabel wordt verstaan onder: 
a. autobussen: motorrijtuigen, waarvan alle 

wielen voorzien zijn van luchtba nden en die 
zijn ingericht voor het vervoer van ten minste 
acht personen buiten den bestuurder; 

b. zwm·e motorrijtuigen: motorrijtuigen, 
niet vallende onder a, waarvan alle wielen 
voorzien zijn van luchtbanden en waarvan de 
belasting van eenig wiel meer dan 1800 kg 
bedraagt; 

c. 1notorrijtuigen of aanhangwagens, voor
zien van cushionbanden: motorrijtuigen of 
aanhangwagens, waarvan de wielen voorzien 
zijn van cushionbanden of waarvan sommige 
wielen van luchtbanden en de andere van 
cushionbanden voorzien zijn; 

d. aanhangwagens, voorzien van massieve 
banden: aanhangwagens, waarvan alle of som
mige wielen voorzien zijn van mass ieve ban
den. 

Maxinium. -snelheid in km. per ui,r: 

Op 

A-wegen 
B-wegen 

Motorrijtuigen, voorzien van 
luchtbanden 

Autobussen 

2400 k 2400 k 
tot en met l boven 

wieldruÎ wieldruf 

60 
40 * 

Zware motor-
rijtuigen 

tot en met j boven 
2400 kg 1 2400 kg 
wieldruk wieldruk 

30 
45 

* 

Aanhang-
wagens, 
voorzien 

van lucht-
banden en 

1 boven 
350 kg 

wieldruk 

45 
30** 

geen snelheidsbeperking. 

Motor-
rijtuigen en 
aanhang-
wagens, 
voorzien 

van 
cushion-
banden 

20 
20** 

Aanhang-
wage~s, 
voorzien 

van 
massieve 
banden 

12 
12 ** 

* Rijverbod voor B-wegen krachtens artikel 42, eerste lid , onder b. 
** Rijverbod voor B-wegen krachtens artikel 42, eerste lid, onder b, indien de wieldruk 

van eenig wiel meer dan 2400 kg bedraagt. 
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Art. XXX. Het eerste lid van artikel 44 
wordt gewijzigd als volgt: 

Het bepaalde onder a wordt a ldus gelezen: 
"a. indien de breedte van het motorrijtuig 

of den aanhangwagen met inbegrip van de 
lading meer bedraagt dan 2,35 m, ingeval de 
weg een A-weg is, of meer dan 2,10 m, inge
val de weg een B-weg is;". 

H et bepaalde onder d wordt gelezen als 
volgt: 

"d. indien de afstand van de achterzijde 
der lading tot de ach teras van het motorrij
tuig of den aanhangwagen meer bedraagt dan 
twee meter, vermeerderd met een vijfde deel 
van de wielbasis, met dien verstande, dat de 
lading niet meer dan twee meter buiten de 
achterzijde van het motorrijtuig of den aan
hangwagen mag reiken , een en ander behou
dens in de door Onzen Minister te bepalen 
bijzondere gevallen en tenzij voldaan is aan 
de door Onzen Minister vast te stellen voor
waarden ;". 

Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 
"e. indien de lengte van het motorrijtuig 

of den aanhangwagen meer bedraagt dan 9 m; 
/. indien het motorrijtuig of de aanhangwa

gen breeder is dan 2,10 m en niet is aange
duid op zoodanige wijze als door Onzen Mi
nister zal worden aangekondigd." 

Art. XXXI. Het bepaalde in het eerste lid 
onder b van artikel 45 wordt gelezen als volgt: 

"b. indien de weg een A-weg is en het 
e igen gewicht van de wals meer dan 16 000 
kg bedraagt, of indien de weg een B -weg is 
en het eigen gewicht van de wals meer dan 
8000 kg bedraagt, een en ander wanneer de 
weg niet van een klinkerverharding is voor
zien;". 

Art. XXXII. Het bepaalde onder g en h 
in het eerste lid van artikel 46 wordt gelezen 
als volgt : 

"g. indi en de lading meer dan 2 m buiten 
de achterzijde van het motorrijtuig of den 
aanhangwagen of meer dan 4 m bu iten de 
achteras reikt, een en ander behoudens in de 
door Onzen Minister te bepalen bijzondere ge
vallen en tenzij voldaan is aan de door Onzen 
Minister vast te stellen voorwaarden; 

h. indien het motorrijtuig of de aanhang
wagen meer dan 4 m buiten de achte ras reikt." 

Art. XXXIII. Artikel 47 wordt gelezen 
als volgt: 

,,1. B-wegen kunnen gesloten worden ver
klaard voor motorrij tuigen en aanhangwagens, 
waarvan de belasting van eenig wiel een in 
het besluit tot geslotenverklaring aangegeven 
maximum overschrijdt. Dit maximum mag 
niet anders dan een veelvoud van honderd kg 
bedragen. 

2. Bruggen afzonderlijk en op- en afritten 
van veren kunnen slechts gesloten worden ver
kl aard voor motorrijtuigen en aanhangwagens, 
waarvan de relatieve belasting van eenige as 
een in het besluit tot geslotenverklaring aan
gegeven maximum overschrijdt. Dit maximum 
mag niet anders dan een veelvoud van hon
derd bedragen. 

3. Besluiten tot geslotenverklaring, geno
men krachtens dit artikel v66r het in werking 
treden van de laatste wijziging daarvan, blij
ven van kracht totdat zij door andere zijn ver
vangen. 
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4. Ten opzichte van de in het eerste, twee
de en derde lid bedoelde geslotenverklaringen 
vinden de bepalingen nopens indeeling van 
wegen, vervat in het derde tot en met het 
vijfde I id van artikel 36, overeenkomstige toe
passing. 

5. Het is verboden naar de onderscheiding, 
aangegeven in artikel 55, met een motorrij
tuig of een aanhangwagen te rijden, te doen of 
te laten rijden over een weg, voor zoover d ie 
volgens een verklaring, als bedoeld in de 
vorige leden, voor zoodanig motorrijtuig of 
zoodanigen aanhangwagen is gesloten ver
klaard, mits die geslotenverklaring met inacht
neming van het bepaalde bij artikel 53 is 
kenbaar gemaakt." 

Art. XXXIV. Aan artikel 50 wordt een 
nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,2. Het is verboden, naar de onderschei
ding, aangegeven in artikel 55, met een mo
torrijtuig, bestaande uit een samenstel van 
trekker en oplegger, een aanhangwagen over 
een weg te doen voortbewegen." 

Art. XXXV. Artikel 54 wordt gewijzigd in 
dier voege, dat in plaats van: ,,42, 43, 44, 45, 
46, 47, tweede lid," wordt gelezen: ,,42, eerste 
lid , 43, eerste lid, 43bis, eerste lid, 44, eerste 
lid, 45, 46, eerste en derde lid, 47, vijfde lid," . 

Ar€. XXXVI. Het eerste lid en de aanhef 
van het tweede lid van artikel 55 worden ge
lezen als volgt: 

,,1. De verbodsbepalingen, vervat in de ar
tikelen 43bis, eerste lid, 45, tweede lid onder 
a, 46, derde lid onder a, 48 en 51, gelden den 
bestuurder van het motorrijtuig, waarmede 
wordt gereden of waardoor de aanhangwagen 
wordt voortbewogen. 

2. De verbodsbepalingen, vervat in de ar
tikelen 42, eerste lid, 43, eerste lid, 44, eerste 
lid , 45, eerste lid en tweede lid onder b, 46, 
eerste lid en derde lid onder b en c, 47, vijfde 
lid, 49, eerste lid en 50 gelden:". 

Art. XXXVII. Art. 59 wordt gelezen a ls 
volgt: · 

"1. Een rijwiel, waarmede bij nacht over 
een weg of een rijwielpad wordt gereden, 
moet voorzien zijn: 

a. aan de voorzijde, van een lantaarn, die 
voorwaarts een helder geel of een helder wit 
licht uitstraalt; 

b. aan de achterzijde, te rekenen van 1 J a
nuari 1938, van een lantaarn {achterlicht) 
met reflector., welke lantaarn achterwaarts, 
duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend 
verkeer, een rood licht uitstraalt, en, tot dat 
tijdstip , hetzij van een lantaarn, die achter
waarts, duidelijk zichtbaar voor het achter
opkomend verkeer, een rood Ji cht uitstraalt, 
hetzij van een reflector, di e bij beschenen wor
den daarop vallende lichtstra len duidelijk 
zichtbaar rood terugwerpt, de laatste aange
bracht overeenkomstig hetgeen dienaangaande 
door Onzen Minister zal worden bepaald; te 
rekenen van 1 J anuari 1938 moet de I antaarn 
met reflector zijn aangebracht overeenkomstig 
hetgeen dienaangaande door Onzen Minister 
zal worden bepaald en voldoen aan de e isch en 
die Onzen Minister dienaangaande mocht stel
len. 

Bovendien moet aan een rijwiel , waarmede 
over een weg of een rijwielpad wordt gereden, 
steeds zijn aangebracht een achterspatbord, of, 
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indien het rijwiel twee achterwielen heeft, 
achterspatborden van een witte strook of een 
wit verlengstuk voorzien, overeenkomstig het
geen dienaangaande door Onzen Minister zal 
worden bepaald. 

2. Het bepaalde bij het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van militaire oefe
ningen, voor zooveel afwijking van het daar 
bepaalde is gelast door het bevoegde militaire 
gezag. 

Het bepaalde bij het eerste lid , aanhef en 
onder a is niet van toepassing: 

a. ten aanzien van dienstverrichtingen der 
Rijks- en gemeentepolitie, voor zooveel afwij
king van het daar óepaalde is gelast door of 
vanwege Onzen Minister van Politie , den pro
cureur-generaal, fungeerend directeur van po
litie, of den burgemeester; 

b . ten aanzien van dienstverrichtingen van 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
voor zooveel afwijking van het daar bepaalde 
is gel ast door of vanwege den inspecteur dier 
middelen; 

c. ten aanzien van den dienst de~ politie
troepen, voor zooveel afwijking van het daar 
bepaalde is gelast door den commandant dier 
troepen. . . 

3. De in het vorig I id onder a en b be
doelde autorite-iten nemen de noodige maat
regelen, ten einde te voorkomen, dat de vei
ligheid van het verkeer door het afwijken van 
het in het eerste lid onder a bepaalde, in ge
vaar wordt gebracht. 

4. In gevallen, waarin afwijki ng van het 
in het eerste lid vervatte voorschrift is gelast, 
krachtens het bepaalde in den eersten zin van 
het tweede lid, en in gevallen, waarin afwij 
king van het in het eerste lid, aanhef en on
der a, vervatte voorschrift is gelast, krachtens 
het bepaalde in het tweede lid onder c, wor
den door of vanwege Onzen Minister van De
fensie de noodige maatregelen genomen, ten 
e inde te voorkomen, dat de veiligheid van 
het verkeer door het afwijken van dat voor
schrift in gevaar wordt gebracht. 

5. Een rijwiel, dat zich bij nacht op een 
weg of een rijwielpad bevindt, mag niet voor
zien zijn van een verlichting, welke verwar-
1·ing kan stichten voor het verkeer op den 
weg. 

6. Een rijwiel, dat zich bij nacht op een 
weg of een rijwielpad bevindt, mag geen ver
bi indende ver] ichting voeren," 

Art. XXXVIII. In het eerste lid van artikel 
6 2 bis wordt ach ter het woord : ,, goederen," 
het volgende ingevoegd : ,,of van een rijwiel , 
waaraan een aanhang- of een zijspanwagen is 
bevestigd,". 

Het derde en vierde I id van artikel 62bis 
worden vervangen door het volgende: 

,,3. Een rijwiel op m eer dan twee wielen, 
ingericht voor het vervoer van goederen, dat 
zich bij nacht op een weg bevindt, moet, in 
afwijking van artikel 59, voorzien zijn: 

a. van twee lantaarns, die voorwaarts een 
helder geel of een helder wit I icht uitstralen, 
aangebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door • Onzen Minister zal worden be
paald; 
. b. aan de achterzijde van een lantaarn 
(achterlicht), die achterwaarts, duidelijk zicht
baar voor het achteropkomend verkeer, een 
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rood licht uitstraalt, aangebracht overeenkom
stig h etgeen dienaangaande door Onzen Minis
ter zal worden bepaald. 

Bovendien moet aan e lk der wielen van het 
rijwiel steeds een spatbord zijn aangebracht, 
voorzien van een witte strook of een wit ver
lengstuk, overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald. 

4. Indien een rijwiel , waaraan een aan
hangwagen is bevestigd, zich des nachts op 
een weg bevindt, moet het samenstel, in af
wijking van artikel 59, voorzien zijn : 

a. van drie lantaarns, die voorwaarts een 
helder geel of een helder wit licht uitstralen, 
aangebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald; 

b. aan de achterzijde van een lantaarn 
(achterlicht), die achterwaarts, duidelijk zicht
baar voor het achteropkomend verkeer, een 
rood licht uitstraalt, aangebracht overeenkom
stig hetgeen dienaangaande door Onzen Mi
nister zal worden bepaald. 

Bovendien moet van een samenstel als be
doeld, hetwelk zich op een weg bevindt, de 
aanhangwagen steeds aan elk der wielen voor
zien zijn van een spatbord met een witte 
strook of een wit verlengstuk, overeenkomstig 
hetgeen dienaangaande door Onzen Minister 
zal worden bepaald. 

5. Indien een rijwiel , waaraan een zijspan
wagen is bevestigd, zich des nachts op een 
weg bevindt, moet het samenstel, in afwijking 
van a rtikel 59, voorzien zijn: 

a. van twee lantaarns, die voorwaarts een 
helder geel of een helder wit licht uitstralen, 
aangebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald; 

b. aan de achterzijde, van een lantaarn, die 
achterwaarts, duidelijk zichtbaar voor het ach
teropkomend verkeer, een rood licht uitstraalt, 
aangebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald. 

Bovendien moeten van een samenstel als be
doeld , hetwelk zich op een weg bevindt, het 
wiel van den zijspanwagen en het achterwiel 
van het rijwiel steeds voorzien zijn van een 
spatbord met een witte strook of een wit ver
lengstuk, overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister za l worden be
paald. 

6. Het bepaalde bij het derde, vierde en 
vijfde lid is niet van toepassing ten aanzien 
van: 

a. sti lstaande 1·ijwielen als bedoeld in het 
eerste lid, die zich in de bebouwde kommen 
van gemeenten bevinden binnen een afstand 
van 30 rn van de plaats van den weg, waar
boven een ontstoken I ichtpunt, behoorende tot 
de openbare verlichting, aanwezig is; 

b. sti lstaande rijwielen als bedoeld in het 
eerste lid , die zich bevinden op kennelijk als 
zoodanig aangeduide parkeerterreinen; 

c. stilstaande rijwielen als bedoeld in het 
eerste lid, die zich zooveel mogelij k rechts op 
den weg bevinden en die aan de linkerzijde zijn 
voorzien van een lantaarn (parkeerlicht), aan
gebracht overeenkomstig hetgeen dienaangaan
de door Onzen Minister zal worden bepaald, 
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welke lantaarn, duidelijk zichtbaar voor het 
tegemoetkomend verkeer, in de richting van de 
voorzij de van het rijwiel een geel of wit licht 
en duidelijk zichtbaar voor het achteropko
mend verkeer, in de richting van de achter
zijde van het rijwiel, een rood licht uitstraalt; 

d. rijwielen, als bedoeld in het eerste lid, 
gebezigd bij militaire oefeningen, voor zoover 
afwij king van die voorschriften is gelast door 
het bevoegde militaire gezag. 

7. Stilstaande rijwielen, a ls bedoeld in het 
eerste lid , die zich links op den weg bevinden, 
moeten bij nacht aan de rechterzijde voorzien 
zijn van een lantaarn (parkeer! icht), aange
bracht overeenkomstig hetgeen dienaangaande 
door Onzen Minister zal worden bepaald, wel
ke lantaarn, duidelijk zichtbaar voor het tege
moetkomend verkeer, in de richting van de 
voorzijde van het rijwiel een rood licht en, 
du idelijk zichtbaar voor het achteropkomend 
verkeer, in de richting van de achterzijde van 
het rijwiel, een geel of wit I icht uitstraalt. 

Zij mogen geen andere verlichting voeren. 
Het bepaalde bij dit lid is niet van toe

passing ten aanz ien van: 
a. rijwielen, die zich in de bebouwde kom

men van gemeenten bevinden binnen een af
stand van 30 m van de plaats van den weg, 
waarboven een ontstoken I ichtpunt aanwe
zig is; 

b. rijwielen , d ie zich bevinden op kennelijk 
a ls zoodanig aangeduide parkeerterre inen; 

c. rijwielen, gebezigd bij militaire oefe
ningen, voor zoover afwijking van dat voor
schr ift is gelast door het bevoegde militaire 
gezag. 

8. In gevallen, waarin afwijking van in 
het derde, vierde, vij fde of zevende lid ver
vatte voorschri ften is gelast krachtens het be
paalde in het zesde lid onder dof het zevende 
lid onder c, worden door of vanwege Onzen 
Minister van Defensie de noodige maatrege
len genomen ten e inde te voorkomen, dat de 
veiligheid van het verkeer door het afwijken 
van die voorschr iften in gevaar wordt ge
bracht. 

9. H et bepaalde bij het vijfde en zesde li d 
van artikel 63 is op de in het eerste lid be
doelde rijwielen van overeenkomstige toepas
sing. 

10. In het zesde, zevende, achtste en ne
gende I id worden onder rijwielen begrepen de 
daaraan bevestigde aanhang- of zijspanwagens. 

ll. Het is een e igenaar of houder of een 
bestuurder van een r ijwiel, a ls bedoeld in het 
eerste lid, verboden daarmede ove r een weg te 
rij den, te doen of te laten rijden, indien niet 
is voldaan aan het tweede lid, of zich daar
mede op een weg te bevinden of een r ij wiel 
op een weg te doen of te laten staan, indien 
niet voldaan is aan het zevende of negende lid, 
of 

voor wat betreft een rijwiel op meer dan 
twee wielen , ingericht voor het vervoer van 
goederen, aan het derde lid , 

voor wat betreft een rijwiel , waaraan een 
aanhangwagen is bevestigd, aan het v ierde 
lid , en 

voor wat betreft een rijwiel, waaraan een 
zijspanwagen is bevestigd, aan het vij fde lid." 

Art. XXXIX. Artikel 63 wordt gelezen a ls 
volgt: 
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"1. Elk r ij - of voertuig, geen motorrijtuig 
of rijwiel zijnde, dat zich bij nacht op een 
weg, welke als verharde weg is aan te mer
ken, bevindt, moet voorzien zijn: 

a. voor zoover het rij- of voertuig niet ach
ter een ander rij- of voertuig is gekoppeld, 
van twee lantaarns, die voorwaarts een helder 
geel of een helder wit licht uitstralen, aan
gebracht overeenkomstig hetgeen dienaan
gaande door Onzen Minister zal worden be
paald; 

b. voor zoover achter het rij - of voertuig 
niet een ander rij- of voertuig is gekoppeld, 
aan de achterzijde van het rij- of voertuig dan 
wel van de lad ing, overeenkomstig hetgeen 
di enaangaande door Onzen Minister zal wor
den bepaald, van een lantaarn (achterlicht), 
di e achterwaarts, duidel ijk zichtbaar voor het 
achteropkomend verkeer, een rood licht uit
straal t. Indien de lading meer dan 2 m buiten 
de achterzijde van het rij- of voertuig uit
steekt, moet de lantaarn naar a ll e zijden rood 
licht uitstralen. 

2. H et bepaalde bij het eerste I id is niet 
van toepassing ten aanz ien van: 

a. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke • 
kl eine rij. of voertu igen; 

b. stilstaande rij- of voertuigen, die zich 
in de bebouwde kommen van gemeenten be
vinden binnen een afstand van 30 m van de 
plaats van de weg, waarboven een ontstoken 
l ichtpunt, behoorende tot de openbare verlich
ting, aanwezig is; 

c. stil staande rij- of voertuigen, di e zich be
vinden op kennelijk als zoodanig aangeduide 
parkeerterreinen; 

d. stilstaande rij- of voertu igen, die zich 
zooveel mogelijk rechts op den weg bevinden 
en die aan de linkerzijde zijn voorzien van een 
lantaarn (parkeerlicht), aangebracht overeen
komstig hetgeen dienaangaande door Onzen 
Minister zal worden bepaald, welke lantaarn, 
duidelijk zichtbaar voor het tegemoetkomend 
verkeer, in de richting van de voorzijde van 
het r ij- of voertu ig, een geel of wit licht, en 
duidel ijk zichtbaar voor het · achteropkomend 
verkeer, in de richting van de achterzijde van 
het rij. of voertuig, een rood licht uitstraalt; 

e. vuurmonden en caissons van de artillerie 
der landmacht alsmede, wanneer zij bij oefe
ningen deel uitmaken van een militaire troe
penmacht, de overige bij het leger in gebruik 
zijnde rij- of voertuigen, een en ander voor 
zoover afwijking van het daar bepaalde is ge
last door het bevoegde m ilita ire gezag. 

3 . Stilstaande rij - of voertuigen, a ls be
doeld in het eerste lid, die zich links op den 
weg bevinden, moeten bij nacht aan de rech
terzijde voorzien zijn van een I antaarn ( par
keerlicht), aangebracht overeenkomstig het
geen dienaangaande door Onzen M inister zal 
worden bepaald, welke lantaarn, duidelijk 
zichtbaar voor het tegemoetkomend verkeer, 
in de richting van de voorzijde van het rij
of voertuig, een rood licht, en duidelijk zicht
baar voor het ach teropkomend verkeer, in de 
r ichting van de achterzijde van het rij- of 
voertuig, een geel of wit licht uitstraalt. 

Zij mogen geen andere ve rli chting voeren. 
Het bepaalde bij dit lid is niet van toepas

sing ten aanzien van: 
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a. kruiwagens, kinderwagens en dergelijke 
kle ine rij - of voertuigen; 

b. rij- of voertuigen, d ie zich in de be
bouwde kommen van gemeenten bevinden bin
nen een afstand van 30 m van de plaats van 
den weg, waarboven een ontstoken l ichtpunt 
aanwezi g is; 

c. rij - of voertui gen, di e zich bevinden op 
kennelijk a ls zoodanig aangeduide parkeer ter
reinen· 

d. ; uurmonden en ca issons van de artill eri e 
der landmacht, a lsmede, wanneer zij bij oefe 
ningen deel uitmaken va n een mili taire troe
penmacht, de overige bij het leger in gebruik 
zijnde rij- of voer tuigen, een en ander voor 
zoover afwij king van dat voorschr ift is ge
last door het bevoegde milita ire gezag. 

4. In gevall en, waarin a fwij king van in het 
eerste of derde l id vervatte voorschri ften is ge
last krachtens he t bepaalde in het tweede lid 
onder e of het derde lid onder d, worden door 
o f vanwege Onzen Minister van Defensie de 
noodi ge maatregelen genomen ten einde te 
voorkomen, da t de ve iligheid va n het verkeer 
door het afwijken va n die voorschriften in ge
vaar wordt s-ebrach t . 

5. E en r iJ - of voertu ig , a ls bedoeld in het 
eerste lid , da t zich bij nach t op een weg be
vindt , mag niet voorzien zijn van een ver
l ichting, welke verwarr ing kan st ichten voor 
h et verkeer op den weg. 

6. E en rij- of voertuig , a ls bedoeld in he t 
eerste lid, dat zich bij nacht op een weg be
v indt, mag geen verbl indende ver ] icht ing voe
Ten." 

Art. XL. A an artikel 67 wordt het vol gen
de toegevoegd: ,,H et bepaalde bij di t artikel 
laat onverkort de bevoegdheid tot gesloten
verkla ring van een rijw ielpad ingevolge a rt i
kel 8 of artikel l0bis. " 

Art. XLI. Artikel 69 wordt gel ezen a ls 
volgt: 

" 1. Indien bestuurders van rijwielen op 
een r ijwielpa d naast elkander r ij dende, een of 
meer andere bestuurders van r ijwielen ontmoe
t en of door zoodanige bestuurders worden inge
h aald, zij n de bestuu rders, die links rij den, 
op tijd ige waarschuwing verpl icht zich achter 
de rechts rijdende bestuurders te begeven, in
dien de tot het voorbij rijden of inhalen nood i
ge ruimte op het r ijwielpad a nders niet be
sch ikbaar zou zijn. 

2. Indien zich aan één zij de van een r ijweg 
e en rij wielpad bevindt, zij n de bestuu rders va n 
r ijwielen, di e over da t r ijwielpa d r ij den, voor 
zooveel de omstandi gheden zulks toe] a ten, ver
p licht zoo te rijden , dat het r ijwielpad niet 
geheel door de in ééne rich t ing rijdmde wie l
rijders in beslag wo rdt genomen." 

Art. XLII. Artikel 71 wordt gelezen als 
vol gt : 

,,1. Arti kei 5 is va n overeenkomst ige toe
p assing in de gevall en, dat een r ijwiel pad 
door een of meer wegen of andere rijwiel pa 
d en wordt gekrui st dan wel zich daarmede ver
eeni gt, met dien verstande, dat : 

a. in afw ij k ing in zooverre van het be
paalde in a rt ikel 5, tweede l id, aanhef onder 
a, ingeval een rijwielpad, geen deel u itnrn
kende van een verharden weg, door een ver 
h arden weg wordt gekrui st of zich daarmede 
vereenigt, de bestuurde,• van een rijwiel, die 
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zich op dat rijwielpa d bevindt, verplicht is 
voor den bestuurder of geleider d ie zich be
v indt op dien verh arden weg of hetgeen daar
van deel uitmaakt, den doorgang vrij te la
ten, zoo noodig door snelhe id te verminderen, 
of sti l te houden; 

b. ingeval een rijwielpad , geen deel uit
makende va n een ve rharden weg, door een 
onverharden weg dan wel door een ander rij
wiel pa d, geen deel van een verha rden weg 
u itmakende, wordt gekru ist of zich daarmede 
vereeni gt, de bestuurder , die den ander aan 
zij n rech terhand heeft, verplich t is te handel en 
a ls onder a is omschreven . 

2. Den gebruikers van een rij wielpa d, geen 
deel ui tm akende van een verh arden weg, 
wordt de kruising of vereen iging va n dat pad 
door of met een verharden weg door of na
mens en op kosten van den gerechti gde, als 
bedoeld in a r t ikel 1, eerste lid onder e, ken
baar gem aakt op de door Onzen Minister te 
bepalen wij z~ ." 

Ar t . XLIII. Artikel 72bis wordt gelezen 
als volg t : 

,,1. Door Onzen Minister kunnen, in ve r
band met het gebruik van motorrij tuigen en 
r ijwielen, ten behoeve van het verkeer ovei" de 
wegen en r ijwielpaden, modellen vastgesteld 
en aanwij zingen gegeven worden voor het ui
terlijk, de wijze va n gebruik en de pl aats ing 
van borden en kenteekens, welke n ie t reeds 
krachtens eenige bepal ing van de Motor- en 
Rijwielwet of van dit reglement worden ver 
eischt . 

2. Op, langs of boven de wegen en rijwiel
paden mogen ten behoeve van het verkeer 
daarover geen borden of kenteekens tot aan
duiding van een gebod of verbod , da n wel van 
een gevaar op den weg worden aangebracht, 
dan met inachtneming van de door Onzen 
M inister ingevolge het vorig l id vastgestelde 
modellen en de daarbij gegeven aanw ijzingen. 

3. Borden of kenteekens, waardoor ten be
hoeve van het verkeer een ande re aanwijzing 
wordt gegeven dan een gebod, een verbod of 
een aandu iding van een gevaa r op den weg, 
mogen niet op, langs of boven de wegen wor
den aangebracht, dan 

a. voor zoover Onze M inister daarvoor een 
model heeft vastgesteld, met inachtneming van 
dat model en de daarbij gegeven aa nwijzin
g en , en 

b. voor zoover Onze Min ister daarvoor geen 
model heeft vastgeste ld, met inachtnem ing va n 
de door Onzen Minister gegeven ri chtl ijnen." 

Ar t . XLIV. Art ikel 73 wordt gelezen a ls 
vol gt : 

,,1. Overtred ing van de artikelen 3, 3bis , 
3ter , eerste l id, 4, eerste en tweede lid , 5, 
tweede en derde lid , 6, 6bis, 7, 11, eerste, 
tweede, derde, vierde, vij fde en ach tste lid , 
llbi.s, vierde lid , 11 ter, derde l id, l lquater, 
derde l id, 11quimquies, vie1·de lid, en 19bis, 
van artike l 22, voor zoover het betreft het niet 
voldoen aan de a rtikelen 1 2, 13, 14, 15, eerste 
l id, 16, eerste, tweede, derde, v ierde, zesde, 
zevende, ach tste, ti ende, elfde en twaalfde lid, 
17, eerste , vierde, vijfde en zesde l id, 18, 1 9, 
20 en 21 , eerste en derde l id , van de a rt ikelen 
23 , eerste, tweede en derde lid , 24 , 25 , 26 , 
27 , 27b is en 27ter, van a rtikel 34, voor zoover 
het betreft het n iet vol doen aan de a rtikelen 
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28, 29, eerste, tweede, vierde, zevende en acht
ste lid, 30 on 33 van de artikelen 35, eerste 
en derde lid, 39, derde lid, 42, eer te en derde 
lid, 43, eerste lid, 43bis, eerste lid, 44, eerste 
lid, 45, 46, eerste en derde lid, 47, vijfde lid, 
48, 49, eerste lid, 50, 51 en 52, van artikel 
60, voor zoover het betreft het n iet voldoen 
aan <le artikelen 56, 57, 58, 59, eerste, vijfde 
en zesde lid, van de artikelen 61, 62, 62bis, 
eerste en elfde lid, 64, 66, eerste lid , 67, 68, 
69, 70, 71 , eerste lid, 72, 72ter en 72qttin
quies, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

2. De overtreding van artikel 5, tweede 
en derde lid, wordt n iet gestraft, indien de 
dader aannemelijk kan maken, dat hij de na
dering van den bestuurder van het motorrij
tuig of rijwiel of het andere r ij- of voertuig, 
van den bestuurder of geleider van een r ij- of 
trekdier of vee, dan wel van den begrafenis
stoet of de mi li taire colonne, waarvoor hij 
ingevolge genoemd artikel den doorgang vrij 
had moeten laten, niet heeft kunnen bemer
ken." 

Art. XLV. Artikel 74 wordt gelezen als 
volgt : 

"Bij veroordeel ing van den bestuurder van 
een motorrijtuig wegens overtreding van een 
der artikelen 3, 3bis, 3te1·, eerste li d, 4, eer
ste lid, 5, tweede en derde lid , 6, 6bis, 11, 
eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
llbis, vierde lid , llter, derde lid, ll quater, 
derde lid , llquinquies, vierde lid, 19bis, ar
tikel 22, voor zoover het betreft het niet vol
doen aan de artikelen 12, eerste lid, 14, 15, 
eerste I id , 16, eerste, tweede, derde, vierde, 
zesde, zevende, achtste, tiende, elfde en twaalf
de lid , 17, eerste, vierde, vijfde en zesde lid, 
18 en 19, artikelen 24, eerste I id, 25, 27, 
27bis, 34, 35, eerste en derde lid, 42, eerste 
lid , 43, eerste l id , 43bis, eerste lid , 44, eerste 
lid, 45, 46, eerste en derde lid, 47, vijfde lid, 
48, 49, eerste lid, en 50, kan hem de bevoegd
heid, motorrij tuigen te besturen, voor ten 
hoogste één jaar worden ontzegd ." 

Art. XLVI. Artikel 76 wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. Door Onzen Minister kan van de be
pal ingen van dit regl ement ontheffing worden 
verleend: 

a. voor motorrijtuigen, rijwielen en andere 
rij. of voertuigen, bij openbare of door Onzen 
Minister daarmede gelijk te stellen diensten 
in gebruik; 

b. voor motorrijtuigen, rijwielen en andere 
r ij- of voertu igen, welke gebezigd worden bij 
de verbeteri ng of het onderhoud van wegen, 
rijwielpaden of bermslooten. 

2. Onze Minister doet van een ontheffing 
als in het eerste lid bedoeld, aankondiging in 
de Staatscourant ." 

Art. XLVII. Dit besluit treedt in werk ing 
op een nader door Ons vast te stellen tijdstip. 

II. te bepalen, <lat in afwijking van het be
paalde bij art ikel 36, tweede lid, van het 
Motor- en Rijwiel reglement, wegen, welke op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van dit be
sluit waren ingedeeld in de IIIde klasse, ge
acht zullen worden te zijn ingedeeld in klasse 
B, totdat die · wegen opnieuw . zull en zijn in
gedeeld. · 
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Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van 
State in afschrift medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 18den September 1936. 

s. 98. 

WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 
van Lidth d e J e ud L 

Uitgegeven den vijfden October 1936. 
( Uitgeg. 5 October 1936.) 

22 Augustus 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 10 April 1926 te Brussel gesloten ver
drag tot het vaststellen van eenige een
vormige regelen betreffende de immuniteit 
van staatsschepen, alsmede van het op 
24 Mei 1934 aldaar geteekend additioneel 
protocol. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 23 April 1936 (Staatsblad 

N°. 94), houdende goedkeuring van het op 10 
April 1926 te B russel gesloten verdrag tot het 
vaststellen van eenige eenvormige regelen be
treffende de immuniteit van staatsschepen, 
alsmede van het op 24 Mei 1934 aldaar getee
kend addit ioneel protocol, van welk verdrag 
met bijbehoorend protocol een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag met 
bijbehoorend protocol door Ons voor Nederland, 
Nederlanásch-l ndië, Suriname en Curacao is 
bekrachtigd en Onze akte van bekrachtiging 
op 8 Juli 1936 te Brussel in de a rchieven van 
de Belgische Regeering is nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
Staten op 8 J anuari 1936 te Brussel hebben 
deelgenomen aan de eerste nederlegging van 
_akten van bekrachtiging van bedoeld verdrag, 
te weten : B elgië, Brazilië, Chili , Estland, 
Hongarije en Polen, en België daarbij, overeen
komstig de bepalingen van artikel 11 van het 
verdrag, heeft verklaard, dat de bekrachtiging 
slechts geldt voor B elgië met uitsluiting van 
den Belgischen Congo en het mandaatland 
Ruanda Umndi, en dat voorts de akte van 
bekrachtiging van Duitschland op 27 Juni 1936 
is nedergelegd ; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag 
overeenkomstig artikel 12 op 8 Januari 1937 
voor Nederland, Nederianásch-Indië, Suriname 
en Curacao, alsmede voor vermelde Staten zal 
in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12den Augustus 
1936, Directie van het Protocol, n°. 24653; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag met bij behoorend pro

tocol, alsmede de vertaling daarvan, te doen 
bekend maken door de plaatsing van dit Be
sluit in het Staat blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 22sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De. Minister van Buitenlandse/te Zaken, 
D e G r ae f f . 
(Uitgeg. 15 September 1936.) 
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Conventlon internationale pour l'unlflcatlon 
de certalnes règles concernant les lmmu 
ultés <les uavlres d'Etat, slgnée ä Bruxelles, 

Ie 10 avrll 1926. 
Le Président du Reich Allemand, Sa Ma

jesté le Roi des Belges, le Président de la 
République du Brésil, Sa Majesté le Roi de 
Danemark et d'Islande, Sa Màjesté le Roi 
d'Espagne, Ie Chef de l 'Etat Esthonien, le 
Président de la République Française, Sa Ma
jesté Ie Roi du Royaume-Uni de Grande-Bre
tagnlcl et d ' Irlande et des Possessions Bre
tauniques au delà des Mers, Empereur des 
Indes, Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
du Royaume de Hongrie, Sa Majesté Ie Roi 
d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, Ie 
Président de la République de Lettonie, Ie 
Président de la République du Mexique, Sa 
Majesté Ie Roi de Norvège, Sa Majesté la 
Reine des Pays-Ba,S, Ie Président de la Ré
pu blique de Pologne, Ie Président de la Ré
publique Portugaise, Sa Majesté Ie Roi de 
Roumanie, Sa Majesté Ie Roi des Serbes, 
Croates et Slovènes, et Sa Majesté Ie Roi de 
Suède, 

Ayant reconnu l 'utilité de fixer de commun 
accord certaines règles uniformes concernant 
les immunités des navires d'Etat, ont décidé 
de conclure une Convention à eet effet et ont 
désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 

M. Ie Président du Reich Allemand : 
S. E. M. vou Keller, Ministre d'Allemagne 

à Bruxelles, 
Dr. Goes, Conseiller de Légation référen

daire. 
Dr. Richter, Conseiller au Ministère de la 

J ustice du Reich, Conseiller in time de régence, 
M. Werner, Premier Conseiller de régence au 

Ministère des Affaires Economiques du Reich, 
Conseiller in time de j ustice, 
M. Sieveking, avocat. 

Sa Majesté Ie Roi des Belges : 
M. Frank, Membre de la Chambre des 

Représentants, Président du Comité Maritime 
International , 

M. Le Jeune, Vice-Président du Comité Ma
ritime International, 

M. Sohr, Docteur en Droit, Professeur de 
Droit Maritime à l'Université de Bruxelles, 
Secrétaire Général du Comité Maritime Inter
national, 

M. Henri Rolin, Avocat, Chef de Cabinet 
du Ministre des Affaires Etrangères. 

M. Ie Président de la République du 
Brésil: 

M. de Pimentel Brandao, Conseiller de !'Am
bassade du Brésil à Bruxelles. 

Sa Majesté Ie Roi de Danemark et 
d'Islande: 

M. K. Sindballe, Docteur en Droit, Profes
seur à la faculté de droit de l 'Université de 
Copenhague. 

Sa Majesté Ie Roi d'Espagne : 
Don Lorenzo de Benito y Endara, Ancien 

Professeur de droit commercial de l 'Univer
sité d\l Madrid, 

Don Miguel de Angulo y Riamon, Lieute
nant-Auditeur de lre classe de la Marine de 
Guerre, Assesseur de la Direction de naviga
tion et de pêche, 
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Don Juan Gomez Montejo, Officier· premier 
du corps technique d'Avocats de la Direction 
Générale de la Justice, des Cultes et des Af
faires Générales au Ministère de Griice et 
Justice. 

M. Ie Chef de l 'Etat Esthonien: 
S. E. M. Charles Pusta, Ministre d'Estho

nie à Bruxelles. 
M. Ie Président de la République Fran-

çaise: . 
M. Degrand, Conseiller de ! 'Ambassade de 

la République Française à Bruxelles, 
M. de Rousiers, Secrétaire Général du Co

mité des Armateurs de France. 
M. Georges Ripert, Professeur à la Faculté 

de Droit de Paris. 
Sa Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande et des 
Possessions Britanniques au delà des 
Mers, Empereur des Indes: 

Sir Leslie Scott, K .O., M.P., 
L'Honorable Hugh Godley, Conseiller du 

Lord Président des Comités, Chambre des 
Lords, 
M. George P . Langton, Avocat, Secrétaire 
Général du Comité Maritime International, 
M. R. M. Greenwood, C. B. E. 

Son Altesse Sérénissime Ie Gouverneur 
du Royaume de Hongrie : 

M. Ie Comte Olivier Woracziczky, Baron de 
Pabienitz, Chargé d'Affaires de Hongrie à 
Bruxelles. 

Sa Majesté Ie Roi d'Halie: 
M. François Berlingieri, Professeur de Droit 

l\1aritime à l 'Université de Gênes, 
S. E . Ie Commandeur Charles Rossetti, Mi

nistre Plénipotentiaire, Délegué italien aux 
Commissions fluviales internationales, Prési
dent du Comité rhénan pour l'unification du 
droit privé fluvial, 

M. Torquato Giannini, Professeur, Commis
saire de l 'Emigration. 

Sa Majesté l'Empereur du Japon: 
M. Mechiyoshi Nakanishi, Juge, Premier 

Président de la Cour d 'Appel à Nagasaki, 
M. Hiroyuki Kawai, Conseiller-Ministre de 

l'Amba,Ssade du Japon, a Bruxelles, 
M. Yasuo Ko, Capitaine de frégate, attaché 

naval à !'Ambassade du Japon à Paris, 
M. Nobukatsu Nagaoka, Secrétaire au Mi

nistère des Communications. 
M. Ie Président de la République de 

Lettonie: 
M. Ie Président de la République du 

Mexique: 
S. E. M. Ie Dr. Rafael Cabrera, Ministre du 

Mexique à Bruxelles. 
Sa Majesté Ie Roi de N orvège : 

M. E. Alten, Conseiller à la Cour Suprême. 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 

S. E . Ie Jonkheer van Vredenburch, Mi
nistre des Pays-Bas à Bruxelles, 

M. B. C. J. Loder, Juge à la Cour perma
nente de Justice Internationale, 

M. C. D. Asser Jr., Avocat, 
M. G. Van Slooten, Membre de la Haute 

Cour Militaire de justice, Conseiller à la Cour 
d 'Appel. 
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M. Ie Président de la République de 
Pologne et la Ville Libre de Dantzig: 

M. Ie Comte Szembek, Ministre de Pologne 
à Bruxelles , 

M. Jean amitkiewicz, Juge-Arbitre polo
nais au Tribunal Arbitral Mixte germano
polonais, Conseiller à la Cour d'Appel, Pro
fesseur à l 'Université de Varsovie. 

M. Ie Président de la République Por
tugaise: 

S. E. M. J . Batalha de Freitas, Ministre du 
Portugal à Bruxelles. 

Sa Majesté Ie Roi de Roumanie : 
M. Bals, Conseiller à la Cour de Cassation , 
S. E. M. Contzesco, Ministre plénipotentiaire 

et Envoyé Extraordinaire, délégué à la Com
mission Internationale du Danube. 

Sa Majesté Ie Roi des Serbes, Croates 
et Slovènes : 

M. Milorad Straznicky, Docteur en Droit, 
Profes eur à la faculté de droit de l'Université 
de Zagreb, 

M. Ante Verona, Docteur en Droit, Ancien 
Vice-Président de la Cour de Cassation à 
Zagreb, Professeur à l 'Université de Zagreb. 

Sa Majesté Ie Roi de Suède : 
M. Algot J ohan Fredrik Bagge, Conseiller 

référendaire à la Cour Suprême. 

Lesquels, à ce dûment autori és, sont con
venus de ce qui suit : 

Art. Ier. Les navires de mer appartenant 
aux Etats ou exploités pas eux, les cargaisons 
leur appartenant, les cargaisons et passagers 
transportés par les navires d'Etat, de même 
que les Etats qui sont propriétaires de ces na
•vires ou que les exploitent, ou qui sout pro
priétaires de ces cargaisons, sont soumis, en 
ce qui concerne les réclamations relatives à 
l 'exploitation de ces navires ou au transport 
de ces cargaisons, aux mêmes règles de respon
sabilité et aux mêmes obligations que celles 
applicables aux navires , cargaisons et arme
ments privés. 

Art. 2. P our ces responsabili tés et obliga
tions, les règles concernant la compétence des 
tribunaux, les actions en justice et la procé
dure, sont les m êmes g_ue pour les navires de 
commerce appartenant a des propriétairns pri
vés et que pour les cargaisons privées et leurs 
propriétaires. 

Art. 3. § Ier. Les dispositions des deux ar
ticles précédents ne sont pas applicables aux 
navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires 
de surveillance, batea.ux-höpitaux, navircs auxi
liaires, navires de ravitaillement et autres 
batiments appartenant à un Etat ou exploités 
par lui et aftectés exclusivement, au moment 
de la naissance de la créance, à un service 
gouvernemental et non commercial, et ces na
vires ne seront pas l'objet de saisies, d 'arrêts 
ou de détentions· par une mesure de justice 
q_uelcon~?e ni d 'aucune procédure judiciaire 
,, 1n rem . 

Toutefois les intéressés ont le droit de por
t er leurs réclamations devant les tribunaux 
-0ompétents de l 'Etat, propriétaire du navire 
ou ! 'exploitant, sans que eet Etat puisse se 
prévaloir de son immunité : 

1°. Pour les actions du chef d'abordage ou 
d'autres accidents de navigation; 
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2°. Pour les actions du chef d'assistance, 
de sauvetage et d'avaries communes; 

3°. Pour les actions du chef de réparation, 
fournitures ou autres contrats relatifs au na
vire. 

§ 2. Les mêmes r ègles s'appliquent aux 
cargaisons appartenant à un Etat et transpor
tées à bord des navires ci-dessus visés. 

§ 3. Les cargaisons appartenant à un Etat 
et transportées à bord des navires de commerce, 
dans un but gouvernemental et non commer
cial, ne seront pas l 'objet de saisies, arrêts 
ou détentions par une mesure de justice quel
conque, ni d 'aucune procédure judiciaire " in 
rem'' . 

Toutefois, les actions du chef d'abordage et 
d'accident nautique, d'assistance et de sauve
tage et d'avaries communes, ainsi que les ac
tions du chef des contrats relatifs à ces car 
gaisons, pourront être poursuivies devant Ie 
Tribunal ayant compétence en vertu de l 'ar
ticle 2. 

Art. 4. Les Etats pourront invoquer tous 
les moyens de défense, de prescription et de 
limitation de responsabilité dont peuvent se 
prévaloir les navires privés et leurs proprié
taires. 

S'il est nécessaire d'adapter on de modifier 
les dispositions relatives à ces moyens de dé
fense, de prescription et de limita tion en vue 
de les rendre applicables aux navires de 
guerre ou aux navires d'Etat rentrant dans les 
termes de l'article 3, une convention spéciale 
sera conclue à eet effet. En attendant, les me
sures nécessaire pourront être prises par les 
lois nationales , en se conformant à ['esprit et 
aux principes de la présente convention. 

Art. 5. i, dans le cas de l 'article 3, il y 
a, dans Ie sentiment du Tribunal saisi, un 
doute au sujet de la nature gouvernementale 
et non commercialé du navire ou de la car
gaison, l 'attestation signée par Ie représen
tant diplomatique de l'Etat contractant auquel 
appartient Ic navire ou la cargaison, produite 
à I intervention de l 'Etat devant les Cours et 
Tribunaux duquel Ie litige est pendant, vaudra 
preuve que Ie navire on la cargaison rentre 
dans les termes de l 'article 3, mais seulement 
en vue d'obtenir la mainlevée de saisies, d'ar
rèts ou de détentions ordonnés par justice. 

Art. 6. Les dispositions de la présente Con
vention seront appliq uées dans chaque Etat 
contractant sous la réserve de ne pas en faire 
bénéficier les Etats non contractants et leurs 
ressortissants, ou d 'en subordonner l 'applica
tion à la condition de réciprocité. 

D'autre part, rien n'empêche un Etat con
tractant de régler par ses propres lois les 
droits accordés à ses ressortissants devan t 
ses tribunaux. 

Art. 7. En temps de guerre, cbaque Etat 
contractant se réserve Ic droit, par une décla 
ration notifiée aux a utres Etats contractants, 
de suspendre l 'application de la présente con
vention, en ce sens qu'en pareil cas, ni les na
vires lui appartenant ou exploités par lui, ni 
les cargaisons lui appartenant ne pourront 
être l'objet d'aucun arrêt, saisie ou détention 
par une Cour de justice étrangère. Mais le 
créancier aura le droit d ' intenter son action 
devant Ie Trihunal compétent en vertu des 
articles 2 et 3. 
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Art. 8. Rien dans la présente con"ention 
ne porte atteinte aux droits des Etats con
tractants de prendre les mesures que peuvent 
commander les droits et devoirs de la neutra
lité. 

Art. 9. A l 'expiration du délai de deux ans 
au plus tard à compter du jour de la signa
ture de la Convention, Ie Gouvernement beige 
entrera en rapport avec les Gouvernements 
des Hautes Parties contractantes qui se seront 
déclarées prêtes à la ratifier, à l 'effet de faire 
decider, s' il y a lieu, de la mettre en vigueur. 
Les ratifications seront déposées à Bruxelles 
P!Sa date qui sera fixée de commun accord entre 
les dits Gouvernements. Le premier dépót de 
ratification sera constaté par un procès-verbal 
signé par les r eprésentants des Etats qui y 
prendront part et par Ie Ministre des Affaires 
Etrangères de Belgique. 

Les dépóts ultérieurs se feront au moyen 
d 'une not ification écrite, adressée au Gouver
nement beige et accompagnée de ! 'instrument 
de ratification. 

CoP,ie certifiée conforme du procès-verbal 
relat1f au premier dépót de ratification, des 
notifications mentionnées à l 'alinéa précédent, 
ainsi que des instruments de ratification qui 
les accompagnent sera immédiatement, par les 
soins du Gouvernement beige et par la voie 
diplomatique, remise aux Etats qui ont signé 
la présente Convention ou qui y auront adhéré. 
Dans les cas visés à l 'alinéa précédent, Ie dit 
Gouvernement fera connaître, en m ême temps, 
la date à laquelle il a reçu la notification. 

Art. 10. Les E tats non signataires pourront 
adhérer à Ia présente Convention, qu ' ils aient 
été ou non r eprésentés à la Conférence inter
nationale de Bruxelles. 

L 'Etat qui désire adhérer notifie par écrit 
son intention au Gouvernement beige, en lui 
transmettant ! 'act e- d'adhésion, qui sera dé
posé dans les archives du dit Gouvernement. 

Le Gouvernement beige transmettra immé
diatement à tous les Etats signataires, ou ad
hérents, copie certifiée conforme de la noti
fication ainsi que de !'acte d ' adhésion, en 
indiquant la date à laquelle il a reçu la noti
fication. 

Art. ll. Les Hautes Par ties contractantes 
peuvent , a u moment de la signature, du dépót 
des ratifications ou lors de leur adhésion, dé
clarer que l'acceptation qu 'elles donnent à la 
présente Convention ne s 'aEplique pas, soit a 
certains, soit à aucuns des Dominions autono
mes , colonies, possessions, protectorat s ou ter
ritoires d 'outremer se trouvant sous leur sou
veraineté ou a utorité. En conséq uence, elles 
peuvent ultérieuerment adhére séparément au 
nom de l'un ou de l 'autre de ces Dominions 
autonomes, colonies, possessions , protectorats 
ou territoire s d 1outremer. a in.s i exclus dans 
leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, 
en se conformant à ces dispositions, dénoncer 
la présente Convention, séparément pour l ' un 
ou plusieurs des Dominions autonomes, colo
nies , possessions, protectorats ou territoires 
d 'outremer, se trouvant sous leur souveraineté 
ou autorité. 

Art. 12. A l 'égard des Etats qui auront 
participé a.u premier dépót de ratifications, la 
présente Convention produira effet un an après 
la date du procès-verbal de ce dépót. Quant 
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aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou 
qui y adhéreront, ainsi que dans les cas ou 
la mise en vigueur se fera ultérieurement et 
selon l 'article 11, elle produira effet six mois 
après que les notifications prévues à l 'art,icle 
9, alinéa 2, et à l 'article 10, alinéa 2, auront été 
reçues par Ie Gouvernement beige. 

Art. 13. S' il arrivait qu 'un des Etats con
tractants voulût dénoncer la présente Conven
t ion, Ia dénonciation sera .notifiée par écrit au 
Gouvernement beige, qui communiquera im
médiatement copie certifiée conforme de la 
notification à tous les autres Etats, en leur 
faisant savoir Ia date à laquelle il l 'a reçue. 

La dénonciation produira ses effets à l 'égard 
de l 'Etat seul qui ! 'aura notifiée et un an 
après que la notification en sera parvenue au 
Gouvernement beige. 

Art. 14. Chaque Etat contractant aura la 
faculté de provoquer la réunion d'une nou
velle conférence, dans Ie but de rechercher les 
améliorations qui pourraient y être apportées. 

Celui des Etats qui ferait usage de cette fa. 
culté aurait à notifier, un an à ! 'avance son 
intent ion aux àutres Etats, par l 'intermédiaire 
du Gouvernement beige, qui se chargerait de 
convoquer la conférence. 

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, Ie 
10 avril 1926. 
Pour l 'A llemagne: 

Von Keller. 
Goes. 
Richter. 
Werner. 

Pour la B elgique : 
Louis Frank. 
Henri Rolin. 
Sohr. 

Pour le Brésil. 
M. de Pimentel Brandao (ad referendum). 

Pour le Danemark: 
Kristian Sindballe. 

Pour l 'Espagne : 
L. Benito (ad referendum). 
Juan Gomez Montejo (ad referendum). 
Miguel de Angulo (ad referendum) . 

Pour l 'Esthonie: 
C. R. Pusta. 

Pour la France : 
Degrand. 
Paul de Rousiers. 
Georges Ripert. 

Pour la Grande-Bretagne : 
Leslie Scott (ad referendum). 
Hugh Godley (ad referendum). 

P <Yur la Hongrie : 
Woracziczky. 

P our l'ltalie : 
Berlingieri. 
Carlo Rossett.i. 
Torq uato Giannini. 

Pour Ze Japon : 

P our la /;ettonie : 

Pour Ze Mexique: 
Raf. Cabrera (ad referendum). 

Pour la Norvège : 
E . Alten. 
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Pour 

Pour 

les Pays-B as : 
Van Vredenburch. 
Loder. 
As er. 
Van Slooten. 
/,a P ologne e.t /,a Ville Libre de Dantzig : 

Pour /,a Pologne seulement : 
Szembek. 
J . Namitkiewicz. 

Pour le Portugal : 
D 'oliveira. 

Pour /,a Roumanie : 
Bals (ad referendum). 

Pour le Royau,ne des Serbes, 
Croates et Slovenes : 

Milorad Straznicky. 
Verona. 

Pour /,a Suède: 
Algot Bagge (ad referendum). 

Protocole slgné à Bruxelles, Ie 24 mal 1934, 
addltlonnel à Ia Conventlon Internationale 
1,our l'unlflcatlon de ccrtalnes règles con 
cerno.nt les Jmmunltés des navlres d'Eto.t, 

slgnée à Bruxelles, Ie 10 avrll 1926. 

Les Gouvernements signataires de la Con
vent ion Internationale pour l 'Unification de 
certaines Règles concernant les Immnnités des 
Navires d 'Etat, ayant reconnu la nécessité de 
p réciser certaines dispositions de eet Acte, ont 
nommé les plénipotentiaires soussignés, les
quels , après s'être communiqués leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus de ce qui suit: 

I. Des dou tes s'étant élevés quant au point 
de savoil· si, et dans quelle mesure, les mots 
,,exploités par. lui" , à l 'article. 3 d~ la . Con
vention, s'apphquent ou pourraient etre m ter
prétés comme s'appli<j.uant aux navires affrê
té par Uli Etat, soit a temps, soit au voyage, 
la déclaration ei-dessous est faite en vue de 
dissiper ces doutes: 

Les navires affrêtés par les Etats, soit 
à 'temps, soit, au voyage, pourvu qu'ils 
soient affectés exclusi vement à un service 
gouvernemental et non commercial, ainsi 
que les cargaisons 4,_ue ces navires trans
portent ne peuvent etre l 'objet de saisies, 
d'arrêts ou de détentions quelconques, 
mais cette immunité ne porte aucun préju
dice à tous autres droits ou recours pouvant 
appartenir aux intér~ sés. Une _ attestation 
délivrée par Ie representant d1plomat1que 
de l 'Etat en cause, de la manière prévue 
à l 'article 5 de la Convention, doi t valoir 
également en ce cas preuve de la nature 
du service auquel Ie navire est affecté." 

II. Pour l 'exception prévue à l 'ar ticle 3, 
paragraphe I, il est entendu que la propriété 
du navire acquise à l 'Eta t ou l 'exploitation 
du navire effectuée par l 'Etat au moment des 
mesures de saisie, d 'arrêt ou de détention sont 
assimilées à la propriété existant ou à l 'ex
ploitation pratiquée au moment de la nais
sance de la créance. 
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En conséquence, eet ar ticle pourra être in
voqué par les Etats en faveur des navires leur 
appartenant, ou exploités par eux, au moment 
des mesures de saisie, d 'arrêt ou de détention, 
si ils sont affectés à un service exclusivement 
gouvernemental et non commercial. 

III. Il est entendu que rien dans les dispo
sitions de l 'article 5 de la Convention n'em 
pêche les Gouvernements intéressés de compa
raître eux-m êmes, en se conformant à la pro
cédure prévue par les lois nationales, devant 
la juridiction saisie du litige et d'y produire 
l 'attestation prévue audit article. 

IV. La Convention n 'affectant en rien les 
droits et obligations des belligérants et des 
neutres, l 'article 7 ne porte préjudice en au 
cune manière à la juridiction des cours de 
prises dûment constituées. 

V. Il est entendu que rien dans les dispo
sit ions de l 'article 2 de la Convention ne li
mite et n'affecte en aucune manière l'applica
tion de règles nationales de procédure dans 
les affaires ou l 'Etat est Partie. 

VI. Lorsque se pose la question de preuves 
à administrer ou de documents à produire, si, 
de ! 'avis du Gouvernement intéressé, sembla
bles preuves ne peuvent être administrées ou 
semblables documents produit sans qu'il en 
résulte un préj udice pour des intérêt s natio
naux, !edit Gouvernement pourra s'abstenir 
en invoquant la sauvegarde de ces intérêts 
nationaux 

En foi de qoui, les soussignés dûment auto
risés par leurs Gouvernements , ont signé Ie 
présent Protocole additionnel qui sera consi
déré comme faisant partie intégrante de la 
Convention du 10 avril 1926 auquel il se rap
porte. 

Fait à Bruxelles, Ie 24 mai 1934, en un seul 
exemplaire qui restera dépo é dans les arcnives 
du Gouvernement beige. 

P our l'Allemagne: Graf Adelmann van 
Adelmannsfelden. 

P onr la B el,giq1,e: Hymans. 
P our Ie Brésil : Octavio Fialho. 
P our le Chili : J. Valdés Mendeville. 
Pour le Danemark: 0. Krag. 
Pour l'Espagne : M. Aguire de Gareer. 
Pour l'Estonie: Otto Strandman. 
Pour la France : P. Claude!. 
Pour la Grande Bretagne et l'Jrlande du Nord: 

Pour /,a Hongrie : 

P our l 'l talie: 

Pour le JJ[exique : 

Pour la Norvège : 
P our les Pays-Bas : 

P our la Pologne : 
Pour le Portugal : 
P our la Roumanie : 
Pour la Suède: 
P our la Y ougoslavie : 

Comte Olivier Worac
ziczky. 

W. M. J ohannessen. 
Tjarda van Starken-

borgh. 
Tadeusz J acko,vski. 
Alb. d 'Oliveira. 
D. I. Ghika. 
G. de Darde!. 
P. Pechitch. 
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Vertaling. 

Verdrag tot het vaststellen van eenlge een
vormige regelen betreffende 'de Immuniteit 
van staatsschepen, geteekend te Brussel op 

10 April 1926. 

(Opsomming der Staatshoofden) 

Het nut erkend hebbend om in gemeen over
leg eenige eenvormige regelen betreffende de 
immuniteit van staatsschepen vast t e stellen, 
hebben besloten t e dien einde een verdrag te 
sluiten en hebben als hunne Gevolmacht igden 
aangewezen : 

(volgt opsomming der Gevolmachtigden) 

Welke, daartoe behoorlijk gemacht igd, het 
volgende zijn overeengekomen : 

Art. 1. De zeeschepen, "elke aan Sta ten 
toebehooren of door hen worden geëxploiteerd, 
de aan Staten t oebehoorende ladingen, de in 
staatsschepen vervoerde ladingen en passagiers, 
evenals de Staten, die eigenaar zijn van deze 
schepen of deze exploiteeren, of die eigenaar 
zijn van deze ladingen, zijn, t en opzichte van 
vorderingen betreffende de exploitatie van die 
schepen of het vervoer van die ladingen, onder
worpen aan dezelfde regelen in zake aansprake
lijkheid en aan dezelfde verbintenissen als die 
,velke op part iculiere schepen, ladingen en 
reeders van t oepassing zijn. 

Art. 2. Ten opzichte van die aansprakelijk
heden en verbintenissen zijn de regelen be
treffende de bevoegdheid der gerechten , de 
rechtsvorderingen en de rechtspleging dezelfde 
als voor de aan particuliere eigenaars toe be
hoorende koopvaardij schepen en voor de par
ticuliere ladingen en derzelver eigenaars. 

Art. 3. § 1. De bepalingen van de twee 
vorige artikelen zijn niet van toepassing op 
oorlogsschepen , staatsjachten, schepen belast 
met eenig toezicht , hospitaalschepen, hulpsche
pen, bevoorradingsschepen en andere aan een 
Staat t oebehoorende of door hem geëxploi 
t eerde vaa rtuigen, die bij het on tstaan van de 
schuldvordering uitsluit end gebezigd worden 
voor een regeeringsdienst, waarmede geen 
handelsdoeleinden worden beoogd ; deze sche
pen kunnen niet in beslag genomen , aange
houden of vastgehouden worden t engevolge van 
eenigerlei gerechtelijken maa tregel, noch ook 
onderw~~pen worden aan een\' rechtsvordering 
,,1n rem . 

De belanghebbenden hebben evenwel het 
recht hunne vorderingen te brengen voor de 
bevoegde gerechten van den Staat , die eigenaar 
is van het schip of het exploiteert, zonder dat 
deze Staat zich op zijne immuniteit kan be
r oepen, indien het betreft : 

1°: rechtsvorderingen wegens aanvaring of 
andere scheepvaartongevallen ; 

20 : rechtsvorderingen wegens hulp, berging 
en avarij-grosse ; 

3° : rechtsvorderingen wegens herstelling, 
leveringen of andere overeenkomsten op het 
schip betrekking hebbend. 

§ 2. Dezelfde regelen zijn van t oepassing 
op aan een Staat toebehoorende ladingen, 
welke aan boord van de hiervoren bedoelde 
schepen worden vervoerd. 

§ ~- De aan een Staat toebehoorende la -
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dingen, " elke voor regeerings-en niet voo 
handelsdoeleinden aan boord van koopvaardij
schepen worden vervoerd, kunnen niet in beslag 
genomen, aangehouden of vastgehouden worden 
t engevolge van eenigerlei gerechtelijken maat
r egel, noch ook onderworpen worden aan eene 
rechtsvordering "in rem' ' . 

E venwel zullen de rechtsvorderingen t er zake 
van aanvaring en schee)?vaartongevallen, van 
hulp, berging en avarÎJ-grosse, zoomede de 
rechtsvorderingen t er zake van overeenkomsten, 
op die ladingen betrekking hebbende, kunnen 
worden vervolgd voor het gerecht, bevoegd 
krachtens art ikel 2. 

Art. 4. De Stat en zullen voor zich kunnen 
inroepen alle verweermiddelen, verjaringen en 
beperkingen van aansprakelijkheid, waarvan 
de particuliere schepen en hunne eigenaars zich 
kunnen bedienen. 

Zoo het noodig mocht zijn de bepalingen be
treffende deze weermiddelen, verjaringen en 
beperkingen van aansprakelijkheid aan t e 
passen of t e "ijzigen, teneinde deze op oorlogs
schepen of op de bij artikel 3 bedoelde staats 
schepen toepasselijk t e maken, zal t e dien einde 
een bijzonder verdrag worden gesloten. Midde
lerwijl kunnen de noodige voorzieningen b\i de 
eigen wetten van elk land worden getroffen, 
met inacht neming van den geest en beginselen 
van dit verdrag. 

Art. 5. Indien er, in het geval voorzien bij arti 
kel 3, naar het gevoelen van het gerecht, waarbij 
de zaak is aanhangig gemaakt, twijfe l bestaat of 
het schip of de lading het karakter draagt van 
regeeringsschip of regeeringslading zonder 
handelsdoeleinden, zal eene verklaring in dien 
geest, onderteekend door den diplomatieken 
vertegenwoordiger van den verdragsluitenden 
Staat, aan wien het schip of de lading toebe
hoort en overgelegd door tusschenkomst va n 
den Staat voor wiens hoven of andere gerechten 
het geschil aanhangig is, gelden als bewijs, da t 
het schip of de lading onder de bepalingen valt 
van artikel 3, doch enkel tot het bekomen van 
de opheffing van gerechtelijke beslaglegging , 
aanhouding of vasthouding. 

Art. 6. De bepalingen van dit verdrag 
worden in eiken verdragsluitende Staat toege
past, onder voor behoud van de bevoegdheid 
om van het genot dier bepalingen uit t e sluiten 
de Staten, welke tot dit verdrag niet zijn t oege
treden, alsmede hunne onderdanen , of om de 
toepassing t e onderwerpen aan de voorwaarde 
van wederkeerigheid. 

Anderzijds blijft een verdragsluitende Staa t 
bevoegd om bij zijne eigen wetten de rechten 
van zijne onderdanen voor zijne gerechten te 
regelen. 

Art . 7. Ieder der verdragsluitende Staten 
behoudt zich het recht voor om in t ijd van 
oorlog, door eene aan de andere verdragslui
tende Sta ten gezonden verklaring, de toepassing 
van dit verdrag te schorsen, in dien zin, dat, 
in dergelijk geval, noch de aan voormelden 
Staat t oe behoorende of door hem geëxploi
t eerde schepen , noch de hem toebehoorende 
ladingen door een vreemd gerecht kunnen aan
gehouden, inbeslaggenomen of vastgehouden 
worden. De schuldeischer zal evenwel het recht 
hebben zijne rechtsvordering in te st ellen 
voor de krachtens de artikelen 2 en 3 bevoegde 
rechtbank. 
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Art. 8. De bepalingen van dit verdrag 
laten de bevoegdheid van de verdragsluitende 
Sta.ten om de maatregelen te treffen, welke 
door de r echten en plichten van de onzijdigheid 
kunnen geboden zjjn, onverkort. 

Art. 9. Na afloop van een termijn van ten 
hoogste twee jaar, te. rekenen van den dag der 
onderteekemng van het verdrag, zal de Bel
gische Regeering zich in verbinding stellen 
met de R egeeringen der Hooge verdragsluitende 
Partijen, die zich tot bekrachtiging hebben 
bereid verklaard, ten einde te doen beslissen 
of er aanleiding is het verdrag in werking te 
stellen. De akten van bekrachtiging zullen 
worden nedergelegd te Brussel op den datum, 
die zal worden vastgesteld in gemeen overleg 
der genoemde Regeeringen. De eerste neder
legging van bekrachtigingen wordt vastgesteld 
bij een proces-verbaal, onderteekP.nd door de 
vertegenwoordigers van de Staten, die er aan 
deelnemen, en door den Minister van Buiten
landsche Zaken van België. 

Elke latere nederlegging geschiedt door schrif
telijke kennisgeving aan de Belgische Regeering, 
onder toezending van de akte van bekrachtiging. 

Een gelijkluidend verklaard afschrift van het 
proces-verbaal betreffende de eerste neder
legging van bekrachtigingen, van de in het 
voorgaand lid bedoelde kenrusgevingen, als
mede van de daarbijgaande akten van bekrach
tiging, wordt onmiddellijk, door de zorgen van 
de Relgische Regeering en langs diplomatieken 
weg, overhandigd aan de Staten, die dit ver
drag onderteekend hebben of daartoe zijn toe
getreden. In de in het voorgaand lid bedoelde 
gevallen deelt voornoemde Regeering terzelfder 
tijd mede op welken datum zij de kenrusgeving 
ontvangen heeft. 

Art. 10. De Staten, die dit verdrag met 
onderteekend hebben, kunnen daartoe toe
treden, om het even of zij al dan niet ter inter
nationale Conferentie van Brussel vertegen
woordigd zijn geweest. 

De Staat, die wenscht toe te treden, geeft 
schriftelijk kenrus van zijn voornemen aan de 
Belgische R egeering en zendt haar tevens de 
akte van toetreding, welke in het archief van 
voormelde Regeering wordt nedergelegd. 

De Belgische Regeering zendt onmiddellijk 
aan al de Staten, ilie ilit verdrag hebben onder
teekend of daartoe zijn toegetreden, een gelijk
luidend verklaard afschrift van de kenrusgeving 
alsmede van de akte van toetreding, met op
gave van den datum, waarop zij de kennis
geving heeft ontvangen. 

Art. ll. De Hooge verdragsluitende Par
tijen kunnen, op het oogenblik van de onder
teekening, van de nederlegging van de bekrach
tigingen of hare toetreding, verklaren dat hare 
aanvaarding van dit verdrag met geldt, hetzij 
voor zekere, hetzij voor alle onder hare souve
reiruteit of haar geza~ staande autonome Domi
nions, koloniën, bezittingen, protectoraten of 
overzeesche gewesten. Dienvolgens kunnen zij 
later afzonderlijk toetreden namens de een of 
andere dezer autonome Dominions, koloniën, 
bezit tingen, protectoraten of overzeesche ge
westen, welke aldus bij hare oorspronkdijke 
verklaring werden uitgesloten. Zij kunnen ook, 
met inachtneming van die bepalingen, dit ver
drag afzonderlijk opzeggen voor een of meer 
van de onder hare souvereiniteit of haar gezag 
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staande autonome Dominions, kolomën, be
zittingen, protectoraten of overzeesche ge
westen. 

Art- 12. Teh aanûen van de Staten, die 
aan de eerste nederlegging van bekrachtigingen 
hebben deelgenomen, treedt • dit verdrag in 
werking een jaar na de dagteekening van het 
proces-verbaal dezer nederlegging. Voor de 
Staten, die dit verdrag la ter bekrachtigen of 
daartoe toetreden, alsmede in de gevallen dat 
het van kracht worden later volgens artikel 11 
geschiedt, treedt het in werking zes maanden 
nadat de bij artikel 9, 2• lid , en bij artikel 10, 
2• lid, voorziene kenrusgevingen door de Bel
gische Regeering zijn ontvangen. 

Art. 13. Ingeval een van de verdragslui
t ende Staten dit verdmg wenscht, op te zeggen . 
wordt de :opzegging schriftelijk ter kennis 
gebracht vs.n de Belgische Regeering, die on
middellijk een gelijkluidend verklaard afschrift 
van de kennisgeving aan al d5 andere Staten 
mededeelt , met opgave van den datum waar
op zij die ontvangen heeft. 

De opzegging wordt van kracht één jaar 
nadat de kennisgeving er van door de Belgische 
Regeering is ontvangen en geldt alleen voor 
den Staat die haar heeft ingezonden. 

Art. 14. Tedere verdragsluitende Staat heeft 
de bevo5gdheid om de samenkomst van eene 
nieuwe conferantie uit te lokken teneinde na 
te gaan, welke vP.rbeteringen in het verdrag 
zouden kunnen worden aangebracht. 

De Staat, die va1, deze bevoegdheid wenscht 
gebruik te maken, zal zijn gehouden zijn voor
nemen een jaar van te voren kenbaar te maken 
aan de andere Staten door bemiddeling van 
de Belgische Regeering, die zich zal belasten 
met het bijeenroepen van de conferentie. 

Gedaan te Brussel, in een enkel exemplaar, 
den lOden April 1926. 

( volgen de onderteekeningen) 

Protocol, geteekend te Brussel op 24 l\Iel 
1984, toegevoegd aan het op 10 April 1926 
te Brussel gesloten verdrag tot het vast
stellen van eenlge eenvormige regelen be
treffende de Immuniteit van staatsschepen. 

De Regeeringen, die het verdrag tot het vast
stellen van eenige eenvormjge regelen betref
fende de immuniteit van staatsschepen hebben 
onderteekend, de noodzakelijkheid erkend 
hebbende om zekere bepalingen van dat ver
drag nauwkeuriger vast te stellen, hebben de 
ondergeteekende gevolmachtigden benoemd die, 
na elkander hunne in goeden en behoorlijken 
vorm bevonden volmachten te hebben mede
gedeeld, het volgende ziin overeengekomen : 

I. Aangezien er twijfel gerezen is omtrent 
de vraag of, en in welke mate de woorden "door 
hem geëxploiteerd" in artikel 3 van het ver
drag toepasselijk zijn of toepasselijk zouden 
kunnen worden geacht op schepen die door een 
Staat zijn gecharterd, hetzij bij tijdbevrachting, 
hetzij bij rei bevrachting, wordt, om allen 
twijfel buiten te slwten, het volgende verklaard : 

,,De door Staten, hetzij bij tijdbevrach
ting, hetzij bij r eisbevrachting gecharterde 
schepen mits zij uitsluitend gebezigd wor
den voor een regeeringsdienst, waarmede 
geen handelsdoeleinden worden beoogd, 
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alsmede de ladingen die deze schepen ver
voeren, kunnen op geenerlei wijze in be. 
slag genomen, aangehouden of. v~stge
houden worden, maar deze 1mmun1teit laat 
alle andere rechten of rechtsmiddelen, 
welke aan de belanghebbenden mochten 
toekomen, onverkort. Eene op de wijze, 
voorzien in ai;tikel 5 van het verdrag, door 
den diplomatieken vertegenwoordiger van 
den betrokken Staat afgegeven verklaring 
zal ook in dit geval als bewijs gelden van 
den aard van den dienst waartoe het schip 
is gebezigd." 

II. Het is wel verstaan, dat voor de in 
artikel 3, paragraaf I, vermelde uitzondering 
het op het oogenblik van de maatregelen van 
beslag, aanhouding of vasthouding bestaan<!-e 
eigendomsrecht van den Staat op het schip 
of de op dat oog~nblik door den Staat u_itge
oefende exploitatie daarvan worden gelijkge
steld met het op het oogenblik van het ont• 
staan van de schuldvordering bestaande eigen
domsrecht of de op dat oogenblik uitgeoefende 
exploitatie. . 

Mitsdien zal duor de Staten op dat artikel 
een beroep kunnen worden gedaan voor de 
schepen welke hun op het oogenblik der maat
regelen ~an beslag, aanhouding of vasthouding 
toebehooren of door ~e~ op d_at ?oge:nblik ge
exploiteerd worden, mdien z1~ mt~lmtend ge
bezigd worden voor een regeermgsdienst, waar
mede geen handelsdoeleinden worden beoogd. 

III. Het is wel verstaan, dat de bepalingen 
van artikel 5 van het verdrag de betrokken 
Regeeringen niet beletten om zelf overeen
komstig de door de nationale wet voorgeschre
ven procedure voor het gerecht te verschijnen, 
waarbij -het geschil is aanhangig ge_maakt, en 
er de in dat artikel bedoelde verklarmg over te 
leggen. ' 

IV. Daar het verdrag in geenerlei opzicht 
de rechten en verplichtingen der oorlogvoeren. 
den en onzijdigen raakt, laat artikel 7 de recht 
spraak van de behoorlijk samengestelde prijzen. 
hoven onverkort. 

V. Het is wel verstaan, dat de bepalingen 
van artikel 2 van het verdrag op geenerlei wijze 
de toepassing ~an de nationale __ ~rocesregelen 
in zaken, waarm de Staat partij 1s, beperken 
of . raken. 

VI. Wanneer de vraag van het leveren van 
bewijs of het overleggen van documenten zich 
voordoet, zal, wanneer naar het oordeel van 
de betrokken Regeering zulk bewijs niet kan 
worden geleverd of zulke bewijsstukken niet 
kunnen worden overgelegd zonder d11,t daaruit 
schade voor de nationale belangen voort• 
spruit, deze- Regeering zich daarvan kunnen 
onthouden met een beroep op deze te beveiligen 
belangen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk door h=e Regeeringen gemachtigd, 
dit additioneel protocol , dat beschouwd zal 
worden als een integreerend deel uit te maken 
van het verdrag van 10 April 1926 waarop het 
betrekking heeft, hebben onderteekend. 

Gedaan te Brussel, den 24sten Mei 1934, in 
een enkel exemplaar, dat bewa.ard zal blijven 
in de archieven van de Belgische Regeering. 

(volgen de onderteekeningen). 

1936 

s. 99. 

28 Augustus 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op Suriname van de 
op 7 Juni 1930 te Genève gesloten verdra
gen met ~ijbeh~orende protocollen : . 

1°. tot mvoermg van eene eenvormige 
wet op wisselbrieven= en orderbriefjes; . 

20. tot regeling van zekere wetsconfüc. 
ten ten aanzien van wisselbrieven en order
briefjes; 

30_ betreffende het zegelrecht ten aan• 
zien van wisselbrieven · en orderbriefjes 
(Staatsblad 1933, nr. 699). 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Gezien de Wet van den 25sten April 1935 

(Staatsblad n°. 224), houdende toepasselijk
verklaring op Nederlandsch-Indië, Sitriname en 
Curaçao van de op 7 Juni 1930 te Genève ge. 
sloten verdragen met bijbehoorende proto-
collen: · 

1 o. tot invoering van eene eenvormige wet 
op wisselbrieven en orderbriefjes; · 

20. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten a.anzien van wisselbrieven en orderbriefjes; 

30_ betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van wisselbrieven en orderbriefjes; 

Gezien Ons Besluit van 15 December 1933 
(Staatsblad n°. 699), bepalende de bekendmaking 
van bovengenoemde verdragen met bijbehoo
rende protocollen in het Staatsblad ; 

0. dat krachtens genoemde Wet en onder
scheidenlijk overeenkomstig de artikelen X, 
19 en 9 van die verdragen vanwege Ons aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond is 
kennis gegeven, dat meergenoemde verdragen 
toepasselijk zullen zijn op Suriname, waarbij 
ten aanzien van het onder 1 ° genoemde ver
drag krachtens artikel I van dat verdrag is 
gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot het 
maken van de voorbehouden vermeld in Bijlage 
II van dat verdrag; 

0. mede, dat vermelde kennisgeving op 7 
Augustus 1936 door voornoemden Secretaris. 
Generaal is· ontvangen en dienvolgens meerge
noemde verdragen overeenkomstig bovenver
melde artikelen op 5 November 1936 voor 
Suriname zullen in werking treden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 26sten Augus. 
t us 1936, Directie van het Protocol, n°. 28988 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklal'Îng op 'Suriname van 

bovengenoemde verdragen te doen bekend ma.ken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats. 
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de .uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo,' den 28sten Augustus 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De · G ra e f f. 
( Uitgeg. 15 .September 1936). 
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28 Augustus 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepas el.ijkverklaring op Suriname van de 
op 19 Maart 1931 te Genève gesloten ver
dragen m~t bijb~hoorende protocollen : 

1 o_ tot mvoermg van eene eenvormige 
wet op chèque~; . 

20. tot re~ehng van zekere wetsconfüc
ten ten aanzien van chèques ; 

30_ betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van chèques (Staatsblad 1934, nr. 210). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van den 2den Augustus 1935 

(Staatsblad no. 490), houde~de t~pas elijkver
klaring op Nederlandsch-lndië, Simname en Cu
raçao van de op 19 Maart 1931 te Genève ge
sloten verdragen met bijbehoorende protocollen : 

10. tot invoering van eene eenvormige wet 
op chèques; 

20. tot regeling van zekere wetsconfücten 
ten aanzien van chèques ; 

30_ betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van eb èq ues ; 

Gezien Ons Besluit van 23 April 1934 (Staats
blad no. 210), bepalende de bekendmaking van 
bovengenoemde verdragen met bijbehoorende 
protocollen in het Staatsblad; 

O. dat krachtens genoemde Wet en onder
scheidenlijk overeenkomstig de artikelen X, 18 
en 9 van die verdragen vanweg Ons aan den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond is ken
nis gegeven, dat meergenoemde verdragen toe
passeltj k zullen zijn op Suriname, waarbij ten 
aanzien van het onder 1° genoemde verdrag 
krachtens artikel I van dat verdrag is gebruik 
gemaakt van de bevoegdheid tot het maken 
van de voorbehouden vermeld in Bijlage II 
van dat verdrag ; 

0. mede, dat vermelde kennisgeving op 7 
Augustus 1936 door voornoemden Secretaris
Generaal is ontvangen en dienvol~ens meerge
noemde verdragen overeenkomstig bovenve~
melde artikelen op 5 November 1936 voor Suri
name zullen in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen 1inister van 
Bu_itenlandsche Zaken van den 26sten Augu -
tus 1936, Directie van het Protocol, nr. 28988 ; 

Hebben goedgevonden en vers~n : 
de toepasselijkverklaring op Suriname van 

bovengenoemde verdragen te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staat blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aanga.at, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereiscbt. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

( Uitgeg. 15 September 1936). 

S. 99 B. 

28 Augu~tus 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
verklar ing op 5 Au~ustus 1936 door den 
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden 
te Bern op het ecretariaat van den Volken
bond afgelegd, betreffende de hernieuwde 
aanvaarding van de verplichte rechtspraak 
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overeenkomstig artikel 36, lid 2, van het 
Statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Ju titie (Staatsblad 1921, 
nr. 1049 en 1936, nr. 87). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 17 Juli 1936 ( Staatsblad 

nr. 97), houdende goedkeuring van de her
nieuwde aanvaarding van de verplichte recht
spraak overeenkomstig artikel 36, lid 2, van 
het Statuut van het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie; 

0. dat de TijdeEjk Zaakgelastigde der Neder
landen te Bern op 5 Augustus 1936 op het 
Secretariaat van den Volkenbond de verklaring 
heeft afgelegd, bedoeld in artikel 1 van ge
noemde Wet, van welke verklaring een afdruk 
van den Franschen tek ten eene Nederlandsche 
vertaling bij dit Be Jujt zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenland che Zaken van den 2lsten Augustus 
1936, Directie van het Protocol, nr. 28593 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde verklaring en de vertaling daarvan 

te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de u_itvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De l,f inister van Buitenland che Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 15 September 1936). 

Au nom du Gouvernement néerlandai , je 
déclare reconnaître comme obligatoire de plein 
droit et ans convention spéciale, vis -à-vis de 
tout autre Membre ou Etat acceptant la même 
obligatic,:m, . c'.est-à-mre à condition de ,récipro_
cité, la iur1d1ct10n de la Cour, conformement a 
l 'article 36, paragraphe 2, du Sta.tut de la Cour, 
pour la durée de dix années à partir du 6 août 
1936, sur tous les d ifférends futurs à l'exeption 
de ceux à propos desquels les parties seraient 
convenues, après l'entrée en vigueur du Sta.tut 
de la Cour permanente deJustice internationale, 
d'avoir recours à un autre mode de r èglement 
pacifique. 

Genève, Ie 5 août 1936. 
L e Chargé d'afjaires a. i. , 

0. Reuchl in. 
Vertaling. 
In naam van de Nederlandsche Regeering 

verklaar ik te erkennen als verplicht , rechtens 
en zonder bijzondere overeenkom t, de recht
spraak van h~t. Permanente H<;>f va~ In ter
nationale Justitie overeenkomstig artikel 36, 
lid 2, van het Statuut van het Hof, tegenover 
ieder Lid van den Volkenbond of iederen Staat, 
die dezelfde verpHchting aanvaardt, dat wi l 
zeggen op voet van wederkeerigheid, voor den 
tijd van tien jaar, aanvangende 6 Augustus 
1936, voor alle toekomstige geschillen, behou
dens die ten aanzien waarvan partijen na het in 
werking treden van het tatuut van het Per
manente Hof van Internationale Justitie nopens 
een andere wijze van vreedzame beslechting 
zouden zijn ove1·eengekomen. 

Gen/,ve, 5 Augustus 1936. 
De Tijdelijk Zaakgelastigde, 

0. Reuchlin. 
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s. 99 c. 
29 Augu.çtus 1936. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 8 Juni 1935 te Budapest tusschen Neder
land, en Hongarije gesloten verdrag in zake 
de luchtvaart. 

Wij WILHELM.INA, enz. ; 
Gezien de Wet van 28 Decembet 1935 (Staats

blad nr. 803), houdende goedkeuring van het op 
8 Juni 1935 t e Budapest t usschen Nederland, en 
H ongarije gesloten verdrag in zake de lucht
vaart , van welk verdrag een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

0. dat de akten van bekrachtiging van ge
noemd verdrag op 18 Augustus 1936 te Buda
pest zijn uitgewisseld ; 

0. mede, da t bedoeld verdrag, overeenkom
stig artikel 25, op 17 September 1936 voor het 
Rijk in Europa zal in werking treden; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 25sten Augus
tus 1936, Directie van het Protocol, nr. 28230; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag, alsmede de ver

taling daarvan, t e doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staat-Sblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het 
geen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 29sten Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De )Jf inister van Buitenlandsr,he Zaken, 
De Graeff. 
( Uitgeg . 15 September 1936.) 

Conventlon entre les Pays -Bas et Ia Hongrle 
relatlve à la navlgatlon aérlenne. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas, 
et 

Son Altesse Sérénissime Ie R égent du Royau
me de Hongrie 

également con vaincus de l ' intérêt réciproque 
qu'ont les P ays-Bas e t la H ongrie à faciliter, 
dans un but pacifique, leurs relations aériennes, 
et en général, les relations internationales par 
la voie des airs, 

ont résolu de conclure une convention à eet 
effet et on t désigné pour Leurs Plénipoten
tiaires respectifs, savoir: 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas 
S. E. Monsieur Lucien G. van Hoorn, Son En
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire à Budapest 

Son Altesse Sérénissime Ie R égent du Royau
me de Hongrie 
S. E. Monsieur Géza Tormay de Nádudvar, 
Secrétaire d 'Ét at au Ministère Royal Hongrois 
du Commerce ; 

lesquels, après avoir échangé leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont 
convenus des dispositions suivantes : 

Art. ler. 1. Chacune des deux Hautes Par
t ies Contractantes accordera en t emps de paix 
a ux aéronefs de l 'autre Partie Contractante 
qui y sont régulièrement immatriculés, la liberté 
de passage inoffensif au-dessus de son t er ritoire, 
pourvu que soient observées les conditions de 
Ia présente Convention . 

2. Il est entendu toutefois, que l 'établisse-
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ment ou l 'exploitation par une entreprise res
sortissant à l ' une des Hautes Parties Contrac
tantes de ligues aériennes régulières passant au
dessus du t erritoire de l 'autre Partie Contrac
tante, avec ou sans escale, sera subordonné à 
des arrangements spéciaux entre les admini
strations supérieures aéronautiques des deux 
Hautes Parties Contractantes. 

3. Chacune des deux Hautes P arties Con
tractantes aura Ie droit d 'édicter au profit de 
ses aéronefs nationaux, des r éserves et re
strictions concernant Ie transport de personnes 
et de choses entre deux points de son territoire: 

a. moyennant rémunération de quelque 
nature qu'elle soit; 

b. m ême sans rémunération, si Ie transport 
est effectué par une entreprise de transport 
aérien , sauf s' il s'agit pour cette entreprise 
d 'un transport nécessaire au fonctionnement 
propre des services aériens qu'elle assure. 

4. Au ·sens de la présente Convention, le 
territoire signifie Ie territoire métropolitain y 
compris les eaux terri toriales. 

5. Par aéronef on comprend au sens de la 
présente Convention les aéronefs privés et ceux 
des aér onefs d 'État quine sont pas affectés au 
service militaire, de police ou de douane. 

6. Le mot "aéronef '' désigne tout appareil 
pouvant se soutenir dans l 'atmosphère gráce 
aux réactions de ! 'air. Les stipulations de la 
présente Convention ne s'appliquent aux aéro
nefs ne possédant pas de moyens propres de 
propulsion qu'en t ant que Ie caractère spécial 
de tels aéronefs Ie permet. 

7. Les aéronefs militaires, de douane ou 
qe police des deux H a utes P ar t ies Contractantes, 
désirant se rendre sur Ie territoire de l'aut re 
Partie Contractante ou survoler ce territoire 
(avec ou sans atterrissage) doivent chaque 
fois être munis d'une autorisation spéciale. 

Art. 2. 1. Les aéronefs ressortissant à 
l 'une des Hautes Parties Contractantes, leurs 
équipages, leurs passagers et leur chargement, 
lorsqu ' ils se trouveront sur Ie territoire de l'autre 
P artie Contractante, seront soumis aux obliga
tions résultant des dispositions qui seront en 
vigueur dans l 'État survolé notamment aux 
prescriptions relatives à la navigation aérienne 
en général, en tant qu'elles s'appliquent à tous 
les aéronefs étrangers sans distinction de natio
nalité, aux droits de douane et autres droits 
réglementaires, aux interdictions d'exportation 
et d'importation, aux prescriptions de transport 
de personnes, de bagages et de marchandises, 
aux prescriptions relatives à la sécurité et à 
l 'ordre public, ainsi qu 'aux prescript ions sani
taires e t de passeports. lis seront , en outre, 
soumis oux autres obligations résultant de la 
législation générale qui sera en vigueur, à moins 
qu' il n 'en ait été prévu autrement dans_ la 
présente Convention. 

2. A l 'arrivée, Ie combustible et les lubri
fiants contenus dans les réservoirs normaux de 
l 'aéronef sont admis en franchise de droits de 
douane ou autres. Aucune quantité ne peut 
toutefois être débarquée en franchise. 

3. Au départ, est livré en franchise de tout 
droit de douane ou au tre Ie combustible des
t iné au ravitaillement des aéronefs de l 'autre 
P artie Contractante se rendant à l 'étranger. 
Toutefois, en cas d 'escale intermédiaire sur 
son propre territoire, l 'Etat dans leq uel l'aéro-
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nef s'est approvisionné peut subordonner 
l'octroi de la franchise à certaines conditions 
äéterm i nées. 
· Art. 3. 1. Chacune des deux H autes P ar
ties Contractantes a Ie droit d' interdire pour 
rai on d'ordre militaire ou dans l'intérêt de la 
sécurité publique, aux aéronefs ressortissant 
à l 'autre État contractant, sous les pei nes pré
vues par sa législation et sous réserve qu'il- ne 
sera fait aucune distinction à eet égard entre 
ses aéronefs privés et ceux de l' autre P artie 
Contractante, Ie survol de certaïnes zones de 
son territo ire. 

2. Chacune des H autes P arties Contrac
tantes peut autoriser, à titre exceptionnel et 
dans l'intérêt de la sécurité publique, Ie survol 
desdites zones par ses aéronefs nationaux. 

3. Chacune des Hautes P arties Contrac
tantes s' engage à faire connaître à l 'autre Par
tie Contractante ]'empl acement et l 'étendue des 
zones de son territoire dont Je survol est inter
dit a insi que les autorisations exceptionnelles 
dél ivrées en vertu du paragraphe précédent. 

4. En dehors des zones ci-dessus men!;ion
nées, chacune des Hautes P arties Contractan
tes se réserve Ie droit, en temp de paix, de 
restreindre ou d'interdire provisoirement en 
partie ou complètement dans des circonstances 
exceptionnell es et avec effet immédiat, la navi
gation aéri enne au-dessus de son territoire, à 
condition qu'il ne soit fait aucune distinction 
l)ntre les aéronefs ressortissant à l'autre Partie 
Contractante et ceux ressortissant aux autres 
États étrangers. 

5. Une telle décision sera rendue publique 
·et notifiée à l' autre P a rt ie Contractante. 

Art. 4. 1. Tout aéronef se trouvant au-des
sus d'une zone interdi te est tenu, dès qu'il s'en 
apercevra, de donner Ie signa) de détre se pres
crit par Je règlement de la navigation aéri enne 
de i'État survolé; il devra, en outre, Ie plus 
tót poss ible, atterrir ou amerrir en dehors de 
Ja zone interdite sur un aérodrome de eet État 
Ie plus rapproché. 
· 2. Cette même obligation s'applique aux 
aéronefs survolant une zone interdite et aux
quels aura été fa it Ie signa! spécial destiné à 
appeler son atteotion. 

Art. 5. Les aéronefs doivent porter des 
jnarques distinctes et bien visibl es permettant 
leur identificalion en vol (marques de natio
nalité et d'immatricul ation); à ·bord des aéro
nefs doivent se trouver des certificats d'imma
'triculation, de navigabil ité et tous au tres docu
ments prescrits pour la navigation aéri enne 
·dans leur É tat d'origine. 
· Art. 6. 1. Les membres de l 'équipage qui 
exerceront à bord de 1' aéronef des fonctions 
soum ises dans leur pays d'origine à une auto
risation spéciale, devront être munis des docu
ments prescrits dans eet État pour la naviga
tion aé rienne et notamment des brevets et 
licences réglementaires . 

2. Les autres membres de l'équipage devront 
être munis de documents certifi ant leur occu
pation à· bord, leur profession, leur identi té et 
leur nationalité. 
· 3. L'équipage et les pa sagers seront tenus 
d'avoir sur eux les documents (passeports etc. } 
·exigés éventuellement pour l 'entrée ou Je séjour 
dans Ie territoire sur lequel il s se rendent, à 
·mains qu'une entente contraire à ce sujet ne 
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soit intervenue entre les deux Hautes P arties 
Contractantes. 

Art. 7. 1. Les certificats de nav igab ili té 
des aéronefs, brevets et licences de J'ëquipage, 
délivrés ou rendus exécutoires par 1 ' une des 
H autes Part ies Contractantes eront, tant que 
l'aéronef conservera cette nationalité, reconnus 
valables par l 'autre Partie Contractante. 

2. Chacune des H autes Parties Contractan
tes se réserve Ie droit de ne pas accepter pour 
la navigation aérienne sur son terr itoire les 
brevets d'aptitude et licences délivrés à ses 
ressortissants par l ' autre P artie Contractante. 

Art. 8. 1. Aucun appareil de radiocom
munication quelqu'il soit ne pourra, être porté 
par un aéronef sans une licence spéciale déli
vrée par l'Ëtat dont l 'aéronef possède la natio
nali té . 

2. L'usage de ces appareils est soumis au
dessus du territoire de l'une des Hautes P arties 
Cont ractantes aux r èglements en vigueur dans 
eet État. 

3. Ces appareils ne seront desservis que par 
les membres de l 'équipage porteurs d'une licence 
spéciale délivrée ou rendue exécutoire à eet 
effet par les autorités compétentes de l 'État 
dont l 'aérone[ po sède la nationalité, 

4. Les deux Hautes P arties Contractantes 
se réservent Ie droit, pour des raisons de sócu
t ité, d'édicter des r èglements r elatifs à l 'instal
lation obligatoire d 'appareils de radiocommuni
cation dans les aéronefs. 

Art. 9. 1. Les ·aéronefs, leur équipage et 
leurs passagers n' ont pas Ie droit de transpor ter 
des armes, des munitions, des gaz asphyxiants, 
des explosifs, ni des pigeons voyageurs, si ce 
n 'est avec une autorisation spéciale de la part 
de l 'État survolé par l 'aéronef. 

2. Dans la présente Convention, Ie matériel 
et les munitions de signa.!isation ainsi que les 
car touches de démarrage ne sont pas considérés 
comme aril\eS et munitions. 

3. Chacune des deux H autes P arties Con
tractantes peut, . en matière de navigation 
aérienne, interdire ou régler le transport ou 
l 'usage d'appareils pbotographiques ou ciné
matographiques. 

4. Chacune des Hautes P arties Contrac
tantes a Ie droit, pour des raisons d ' ordre et de 
sécurité public, de limiter sur son territoire Ie 
transport d 'objets autres que ceux énumérés à 
l 'alinéa premier du présent article, pourvu qu'il 
ne soit pas fait de différence à eet égai:d entre 
les aéronefs nationa,ux et ceux de l 'autre Partie 
Contractante. 

Art. 10. 1. Les aéronQfs transportant des 
:passagers, bagages ou marchandises devront 
etre munis d 'une liste des voyageurs, .et, pour 
les marchandises, d'un manifeste descriptif 
de la cargaison en nature et quantité, ainsi que 
des déclarations en douane nécessaires. 

2 Si, à l 'arrivée d 'un aéronef, une diver
gence est constatée entre les marchandises 
transl?ortées et les documents ci-dessus men
tionnes les autorités douanières du port d 'arri
vée devront se mettre directement en rapport 
avec les autorités douanières compétentes de 
l'autre Partie Contractan te. 

Art 11. Les transports postaux seron t ré
glés directement par les administrations posta
les des deux Hautes• Parties Contractantes 
par voie d'arrangements spéciaux. 

I 
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Art. 12. Dans tous les de départ et d'atter
rissage èhaque Haute Partie Contractante pour
ra faire visiter sur son territoire, par les autorités 
compétentes, les aéronefs de l 'autre P artie Con
tractante et faire vérifier les certificats et 
dccuments réglementaires. 

Art. 13. Les aérodromes ouverts à la na
viliation aérienne publique seront accessibles 
dans les m êmes conditoins aux aéronefs -des 
Hliutes Parties Contractantes qui pourront 
é~,lement profiter des services météorologi
q es , radio électriques ainsi que des installa
ti ,ns servant à la sécurité du trafic aérien. Les 
ta ,es éventuelles (pour atterrissages, séjour, 
et .) seront les mêmes pour les aéronefs natio
nallx et ceux ressortissant à l 'autre Partie Con-
tra\,tante. . 
~ rt. 14. 1. A l 'entrée et à la sortie, les 

aér ,nefs à destination ou en provenance d'une 
des H autes Part ies Contractantes ne pourront 
util ser que les aérodromes douaniers publics 
(av : service de -passeports) et ce sans atterris
sage entre la frontière et ces aérodromes. . 

2. Dans des cas particuliers, les autorités 
compétentes pourront autoriser Ie départ ou 
l 'arrivtle sur d'autres aérodromes ou seront ef
fectués les opérations douanières et Ie controle 
des pai;seports. Les frais entraînés par ce ser
vice spácial seront alors à la charge de la partie 
intéres11ée. L'interdiction d'atterrissage entre 
l 'aérodrome et la frontière s'applique égale
ment à ces cas spéciaux. 

3. \En cas d 'atterrissage forcé ou d 'atter
rissage prévu par 1 '.article 4, en dehors des 
aérodr imes prévus au premier alinéa du pré
sent article, Ie commandant de bord, l 'équipage 
et les iassagers de l 'aéronef devront se confor
mer à a réglementation en vigueur dans l 'État 
ou l 'at ;errissage aura lieu et Ie commandant, 
ou cel 1i qui peut être réputé comme tel sera 
t enu Ie prévenir immédiatement Ie service 
fiscal ,ompétent on de pûlice Ie pl11s v0isi11. 

4. Les deux Hautes P,i,rt ies Contractantes 
se coJmuniqueront réciproquement la liste des 
aérodr~es ouverts à la navigation aérienne 
publique. Cette liste définira les aérodromes 
douaniers avec service de controle des passe
ports. 

5. Toutl,s les modifications apportées à ces 
listes ainsi que toutes restrictions, même tem
poraires, du o'roit d 'utiliser l 'un de ces aérodro
mes devront être immédiatement communi
qué~s à l 'autrt Partie Contractante. 

Art. 15. 1. Chacune des H autes Parties 
Contractantes peut prescrire que tout aéronef 
qui franchit sa fr~ntière. doit ,oblig~toirement 
Ie faire entre certams pomts determmés. 

2. La zone de franchissement fixée par l 'une 
des Hautes Parties Contractantes pour Ie sur
vol de ses frontières par ses aéronefs ou par des 
aéronefs étrangers est aussi ouverte aux aéronefs 
de l 'autre Partie Contractante. 
· 3. Les aéronefs des deux Hautes Parties 
Contractantes au-dessus du territoire de l 'autre 
Partie Contractante sont tenus de suivre stric
tement les itinéraires precrits par l 'État inté
ressé excepté Ie cas ou ils seraient forcés, par 
les conditions atmosr,hériques, de dévier des
dits itinéraires. A defaut de prescriptions re
latives à l'itinéraire, la direction la plus courte 
devra être suivie. 

Art. 16. En fait de lest, il ne peut être jeté 
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du bord de l 'aéronef que du sable fin et de 
! 'eau. 

Art. 17. En cours de route ne pourront 
être jetés ou abandonnés en dehors du lest 
qu,e des objets ou des matières pour lesquels 
l 'Etat au-dessus du territoire duquel se trouve 
l 'aéronef aura accordé une autorisation spé
ciale à eet effet. 

Art. 18. Pour toutes les questions de natio
nalité à envisager dans l 'application de la pré
sente Convention, il est en tendu que les aéro
nefs ont la nationalité del 'État sur les registres 
duquel ils sont régulièrement immatriculés. 

Art. 19. Tout aéronef arrivant dans le ter
ritoire de l 'une des H autes Parties Contractan
tes ou traversant ce territoire et y effectuant les 
atterrissages nécessaires , pourra être soustrait à 
la saisie pour contrefaçon d 'un brevet; dessin 
ou modèle moyennant Ie dépot d 'un caution
nement dont Ie montant à défaut d'accord 
amiable sera fixé, dans Ic plus bref délA,i pos
sible, par l 'au torité compétente au lieu ou la 
saisie devra être effectuée. 
· Art. 20. 1. Les aéronefs, ressortissant aux 
deux Hautes Parties Contractantes auront Ie 
droit, pour l 'atterrissage, notamment en cas de 
détresse, anx mêmes mesures d 'assistance que 
les aéronefs -nationaux. 

2. Le sauvetage des aéronefs se trouvant 
en danger sur la mer est réglé, sauf convention 
spéciale, par les principes du droit rraritime. 

Art. 21. Cbacnne des deux Hautes Parties 
Contractantes communiquera à l 'autre Partie 
Contractante tous les règlements sur la navi
gation aérienne en vigueur sur son territoire. 

Art. 22. Les détails d 'application de la 
présente Convention, et surtout ceux intéres
sant les formalités douanières, seront réglés au 
besoin et dans les limites du possible par entente 
entre les administrations compétentes des 
deux Hautes Parties Contractantes. 

Art. 23. 1. Toute contestation relative à 
l ' interprétation et l 'application de la présente 
Convention quine pourra être réglée à l 'amiable 
par la voie diplomatique ordinaire sera soumise 
a la demande d 'une des H autes Parties Con
tractantes à ! 'arbitrage devant un tr ibunal 
arbitral dont la composition est prévue dans 
Ie présent article. Les décisions du tribunal 
arb1tral seront obligatoires pour les deux Hau
tes Parties Contractantes. 

2. Le tribunal arbitral comprendra trois 
mem bres et il sera composé de t elle façon que 
chacun des États dans Ie délai d 'un mois depuis 
Ie moment de la demande puisse nommer son 
arbitre. 

3. Le président du tribunal arbitral sera 
nommé dans Ie délai du mois suivant, en vertu 
d 'une entente entre les deux Hautes Parties 
Contractantes. Ce Président devra être citoyen 
d 'un troisième État quelconque, ne pas posséder 
de domicile sur Ie territoire de l 'une ou de 
l 'autre des deux Hautes Parties Contractantes 
et n'avoir aucune fonction dans ces deux États. 

4. Si, au cours d 'un mois, une des H autes 
Parties Contractantes n'a pas désigné son 
arbitre au tribunal arbitral ou bien si, au cou
rant du mois suivant, Ie choix du président n'a 
pas eu lieu, fa)lte d 'une entente entre les deux 
Parties Contrac antes , Ie Président du Conseil 
F édéral Suisse sera prié de procéder aux nomi
nations nécessaires. 
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5. Le siège du tribunal arbitral sera fixé 
par Ie président. 

6. Les décisions du tribunal arbitral seront 
prises à la majorité des voix. La procédure sera 
indiquée par Ie tribunal arbitral ; elle pourra se 
faire par écrit si les deux Hautes Parties Con
tractantes n'y voient pas d ' inconvénient. 

7. Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes couvrira les frais des honoraires de son 
a rbitre et la moitié des honoraires du président, 
ainsi que la moitié des frais de la procédure. 

Art. 24. 1. Chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourra à tout moment dénoncer 
la présente Convention avec un préavis d 'un an. 

2. Cependant les Hautes Parties Contrac
tantes se réservent la faculté de mettre fin de 
commun accord à la convention avec effet im
médiat. 

Art. 25. La présente Convention sera rati
fiée et les instruments de ratification seront 
échangés à Budapest Ie plus töt qu'il sera pos
sible. Elle entrera en vigueur Ie trentième jour 
qui suivra la date de ! 'échange des ratifications. 

En foi de quo, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente Convention et y ont 
apposé Jeurs sceaux. 

Fait à Budapest en double exemplaire Ie 
buit juin mil neuf cent t rente cinq. 

(L.S. ) van Hoorn. 
(L.S.) Géza Tormay de Ná.dudvar. 

Vertaling. 

Verdrag tusschen Nederland -en Hongarije 
In zake de luchtvaart. 

Hare Majesteit de Koningin der ederlanden, 
en 
Zijne Doorluchtige Hoogheid de Regent van 

bet Koninkrijk Hongarije, 
in gelijke mate overtuigd van het weder

zijdsch belang, dat Nederland en Hongarije er 
bij hebben om met vredelievende doeleinden 
Hunne luchtvaart betrekkingen en, in het al~e
meen, de internationale betrekkingen door mid
del van den luchtweg te vergemakkelijken, 

hebben besloten te dien einde een verdrag te 
sluiten en hebben als Hunne gevolmachtigden 
aangewezen, t. w. : 

H are Majesteit de Koningin der ederlanden 
Zijne Excellentie den Heer Lucien G. van 

H oorn, Hoogstderzelver Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd :Minister te Budapest; 

Zijne Doorluchtige Hoogheid de Regent van 
het Koninkrijk Hongarije 

Zijne Excellentie den Heer Géza Tormay de 
Nádudvar, Staats-secretaris aan het Koninklijk 
Hongaarsch Ministerie van H andel ; 

die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben uitgewisseld, 
nopens de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen : 

A.rt. 1. 1. Elke der beide Hooge Verdrag
slnjtende Partijen zal in tijd van vrede aan de 
luchtvaartuigen van de andere Verdragslui 
tende Partij, welke aldaar volgens de voor
schriften zijn ingeschreven, vrijheid van vreed
zaam verkeer boven haar grondgebied verleenen, 
mits de voorwaarden van dit verdrag worden 
nageleefd. 

2. Het is echter wel te .verstaan, dat de in
stelling of de uitoefening van geregelde lucht-
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lijn_en door een_ tot een der Hooge Verdrag
slmtende Part1Jen behoorende onderneming, 
voerende over het grondgebied van de andere 
Verdragsluitende Partij, met of zonder tusschen
landing, zal zijn onderworpen aan bijzondere 
afspraken tusschen de opperste luchtva.1rt
administraties der beide Hooge verdragsluitende 
Pa rtijen. 

3. Elke der beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal het recht hebben ten behoeve van 
haar nationale luchtvaartuigen voorbehouden 
en beperkingen uit te vaardigen met betrekking 
tot het vervoer van personen en zaken tusschen 
twee punten van haar grondge bied: 

a. tegen betaling, van welken aard deze ook 
zij; 

b. zelfs zonder betaling, indien het ver
voer wordt bewerkstelligd door een luchtver
voeronderneming, behalve indien het voor die 
onderneming een vervoer betreft, hetw'elk nood
zakelijk is voor de uitoefening zelve der lucht
diensten, welke zij onderhoudt. 

4. In den zin van dit verdrag beteekent 
grondgebied het grondgebied van het moeder
land met inbegrip van de territoriale wateren. 

5. Onder luchtvaartuig verstaat men in 
den zin van dit verdrag de particuliere lucht
vaartuigen en die Staatsluchtv aç1,rtuigen, welke 
niet zijn bestemd voor den militairen, politie- of 
douanedienst. 

6. Het woord "luch tvaartuig" duidt aan 
elk toestel, dat zich in den dampkring zwevende 
kan houden tengevolge van de krachten, welke 
de lucht daarop ui toefend. De bepalingen van 
dit verdrag zijn op luchtvaartuigen , welke geen 
eigen voortstuwingsmiddelen bezitten, slechts 
van toepassing, voor zoover het bijzonder 
karakter van dergelijke luchtvaartuigen zulks 
toelaat. 

7. Militaire, douane- of politieluchtvaar
tuigen der beide Hooge Verdragsluitende Par
tijen, welke zicb binnen het grondgebied van de 
andere Verdragsluit ende Partij wenschen tebe
geven of (met of zonder tusschenlanding) over 
dat grondgebied wenschen te vliegen, moeten 
telkenmale zijn voorzien van een bij zondere 
vergunning. 

Art. 2. 1. De luchtvaartuigen, behoorende 
tot een der Hooge Verdragsluitende Partijen, 
hun bemanningen, hun passagiers en hun lading 
zullen, wanneer zij zich binnen het grondgebied 
van de andere Verdragsluitende Partij bevinden, 
onderworpen zijn aan de verplichtingen, voort
vloeiende uit de bepalingen, "elke gelden in 
den Staat, ·waarover gevJogen wordt, in het 
bijzonder aan de voorschriften, welke betreffen 
de luchtvaart in het algemeen, voor zoover zij 
op alle vreemde luchtvaart11igen zonder onder
scheid van nationaliteit van toepassing zijn, de 
douanerechten en andere wett<llijke rechten, 
uit- en invoerverboden, aan de voorschriften 
voor vervoer van personen, bagage en goederen, 
aan de voorschriften, welke betreffen de veilig
heid en openbare orde, zoomede aan de ge
zondheids- en paspoort-voorschriften . Zij zullen 
bovendien zijn onderworpen aan de verdere 
verplichtingen, welke uit de algemeene van 
kracht zijnde wetgeving voortvloeien, tenzij in 
dit verdrag anders is bepaald. 

2. Bij aankomst worden de brandstof en 
smeermiddelen, welke zich in de gewone reser
voirs van het luchtvaartuig bevinden, vrij van 
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douane- of andere rechten toe~elaten. Geen 
gedeelte daarvan kan echter vriJ van rechten 
worden gelost. 

3. Bij het vertrek wordt de brandstof, be
stemd om als bedrijfsstof te worden gebruikt 
door de luchtvaartuigen van de andere Ver
dragsluitende Partij, welke zich naar den 
vreemde begeven, vrij van alle douane- of andere 
rechten geleverd. Echter kan de Staat, binnen 
welks grondgebied het luchtvaartuig zich van 
bedrijfsstoffen heeft voorzien, in geval van 
tusschenlanding op zijn eigen grondgebied , de 
toekenning der vrijstelling van zekere bepaalde 
voorwaarden afhankelijk stellen. 

Art. 3. 1. Elke der beide Hooge Verdrag
sluitende Partijen heeft het recht ,om militaire 
redenen of in het belang van de openbare vei
ligheid, de luchtvaartuigen, behoorende t ot 
den anderen Verdragsluitenden Staat, te verbie
den boven bepaalde zones van haar grondge
bied te vliegen onder de straffen, in haar wet
geving voorzien en onder voorbehoud, dat in 
dit opzicht geen enkel onderscheid zal worden 
gemaakt tusschen haar eigen particuliere lucht
vaartuigen en die van de andere Verdragslui
tende Partij. 

2. Elke der Hooge Verdragsluitende Par
tijen kan, bij wijze van uitzondering en in het 
belang van de openbare veiligheid, het vliegen 
boven genoemde zones door haar nationale 
luchtvaartuigen toestaan. 

3. Elke der Hooge Verdragsluitende P ar
tijen verbindt zich om aan de andere Verdrag
sluitende Partij te doen weten de ligging en 
uitgestrektheid der zones van haar grondge
bied, waarboven het vliegen is verboden, zoo
mede de buitengewone ingevolge de vorige 
paragraaf afgegeven vergunningen. 

4. Onverminderd de inst elling van de hier
voren bedoelde zones behoudt elke der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zich het recht voor 
om, in tijd van vrede, in buitengewone omstan
digheden en met onmiddellijke inwerkingtre
ding de luchtvaart boven haar grondgebied te 
beperken of tijdelijk gedeeltelijk of geheel te 
verbieden, onder voorwaarde, dat geen enkel 
onderscheid zal worden gemaakt tusschen de 
luchtvaartuigen, behoorend tot de andere Ver
dragsluitende Partij en die, welke behooren tot 
andere vreemde Staten. 

5. Een zoodanig besluit zal openbaar worden 
gemaakt en ter kennis worden ~ebracht van 
de andere Verdragsluitende Partij. 

Art. 4. 1. Elk luchtvaartuig, dat zich bo
ven een verboden gebied bevindt, moet, zoodra 
het zulks bemerkt, het noodsein geven, het
welk is voorgeschreven door de luchtvaartvoor
schriften van den Staat, waarover gevlogen 
wordt ; het moet bovendien, zoo spoedig moge
! ijk buiten het verboden gebied landen op het 
dichtstbijgelegen luchtvaartterrein van den be
trokken Staat. 

2. Deze zelfde verplichting geldt voor lucht
vaartuigen, welke over een verboden gebied 
vliegen en aan welke het bijzondere sein , be
stemd om daarop de aandacht te vestigen, 
is gegeven. 

Art. 5. De luchtvaartuigen moeten duide
lijke en goed zichtbare kenteekenen dragen, 
welke het mogelijk maken hunne identiteit 
gedurende de vlucht vast te stellen (nationali
teits- en inschrijvingskenmerken); aan boord 
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der luchtvaartuigen moeten zich bevinden be
wijzen van inschrijving, van luchtwaardigheid 
en alle andere bescheiden, welke in den Staat 
van herkomst voor de luchtvaart zijn voorge
schreven. 

Art. 6. 1. De leden der bemanning, die 
aan boord van het luchtvaartuig werkzaamheden 
verrichten, welke in hun land van herkomst van 
een bijzondere vergunning afhankelijk zijn, 
moeten zijn voorzien van de in dien Staat voor 
de luchtvaart voorgeschreven bescheiden, en 
in het bijzonder van de voorgeschreven be
wijzen van geschiktheid en vergunningen. 

2. De overige leden der bemanning moeten 
zijn voorzien van bescheiden, vermeldende hun 
werkkring aan boord, hun beroep, hun iden
titeit en hun nationaliteit. 

3. De bemanning en de passagiers moeten 
bij zich hebben de bescheiden (paspoorten, enz.), 
welke eventueel voor het binnenkomen van 
of het verblijf binnen het grondgebied, waarop 
zij zich begeven, worden geëischt, tenzij ter 
zake tusschen de beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen het tegendeel wordt overeengekomen. 

Art. 7. 1. De bewijzen van luchtwaardig
heid der luchtvaartuigen, bewijzen van geschikt
heid en vergunningen der bemanning, door een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen afgegeven 
of geldig verklaard, zullen, zoolang het lucht
vaartuig die nationaliteit behoudt, door , Ie 
andere Verdragsluitende Partij als geldig wor
den erkend. 

2. Elke der Hooge Verdragsluitende Par
tijen behoudt zich het recht voor ten aanzien 
van de luchtvaart binnen haar grondgebied de 
bewijzen van geschiktheid en vergunningen, 
door de andere Verdragsluitende Partij aan 
haar onderdanen uitgereikt, niet te aanvaarden. 

Art. 8. 1. Geen toestel van welken aard 
ook voor radio berichtgeving mag door een lucht
vaartuig worden medegevoerd zonder een bij
zondere vergunning, uitgereikt door den Staat, 
welks nationaliteit het luchtvaartuig bezit. 

2. Het gebruik van die toestellen boven het 
grondgebied van een der Hooge Verdragslui
tende Partijen is onderworpen aan de voor
schriften, welke in dien Staat van kracht zijn. 

3. Die toestellen zullen slechts mogen wor
den bediend door leden der bemanning, voor
zien van een bijzondere vergunning, tot dit 
doel uitgereikt of geldig verklaard door de be
voegde autoriteiten van den Staat, welks 
nationaliteit het luchtvaartuig bezit. 

4. De beide Hooge Yerdragsluitende Staten 
behouden zich het recht voor om redenen van 
veiligheid regelingen te treffen in zake de ver
plichte uitrusting van luchtvaartuigen met toe
stellen voor radioberichtgeving. 

Art. 9. 1. De luchtvaartuigen, hun be
manning en hun passagiers hebben niet het 
recht wapenen, munitie, giftige gassen, ont
plofbare stoffen of postduiven te vervoeren dan 
met een bijzondere vergunning van de zijde van 
den Staat, waarover het luchtvaartuig vliegt. 

2. In dit verdrag worden het materieel en 
de munitie, bestemd voor het geven van seinen, 
alsmede de startpatronen niet beschouwd als 
als wapenen en munitie. 

3. Elke der beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan, in zake de luchtvaart, het vervoer 
of gebruik van fotografische of cinematografische 
toestellen ver bieden of regelen. 
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· 4. Elke der Hooge Verdragsluitende Par
tijen heeft het recht, om redenen van openbare 
orde en veiligheid, op haar grondgebied het 
vervoer van andere voorwerpen, dan die, 
welke in de eerste alinea van dit artikel zijn 
opgenoemd, te beperken, mits te dien aanz ien 
~een onderscheid wordt gemaakt tusschen 
cte nationale luchtvaartuigen en die van de 
andere Verdragsluitende Partij. 

Art. 10. 1. De luchtvaartuigen, welke rei
zigers, bagage of goederen vervoeren, zullen 
moeten zijn voorzien van een lijst van de reizi
gers -en, voor de goederen, van een manifest, 
aangevende den aard en de hoeveelheid -der 
lading, zoomede van de noodige douanever
klaringen. 

2. Indien, bij aankomst van een luchtvaar
tuig, een verschil wordt vastgesteld tusschen 
de vervoerde goederen en de bovéngenoemde 
bescheiden, moeten de douane-autoriteiten van 
de haven van aankomst zich r echtstreeks in 
verbinding stellen met de bevoegde douane
autoriteiten van de andere Verdragsluitende 
Partij. 

Art. ll. Het vervoer van postzendingen 
zal door middel van bijzondere overeenkomsten 
rechtstreeks worden geregeld tusschen de post
administraties der beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen. 

Art. 12. In alle gevallen van vertrek en 
landing zal elke Hooge Verdragsluitende Partij 
op haar grondgebied de luchtvaartuigen van 
de andere Verdragsluitende Partij door de . be
voegde autoriteiten kunnen doen onderzoeken 
en de voorgeschreven bewijzen en bescheiden 
kunnen doen controleeren. 

Art. 13. De voor het openbaar luchtver
keer opengestelde luchtvaartterreinen zullen 
onder dezelfde voorwaarden toegankelijk zijn 
voor de luchtvaartuigen der Hooge Verdrag
sluitende P artij en, welke eveneens gebruik 
zullen kunnen maken van de meteorologische
en-radiodiensten, zoomede van de inrichtingen , 
welke de veiligheid van het luchtverkeer dienen. 
Mogelijke tarieven (voor landing, verblijf, enz.) 
zullen dezelfde zijn voor de nationale lucht
vaartuigen en voor die, behoorend tot de andere 
Verdragsluitende Partij. 

Art. 14. 1. Bij aankomst en vertrekzuilen 
de luchtvaartuigen met bestemming voor of 
komende uit een der Hooge Verdragsluitende 
P artijen slechts gebruik mogen maken van de 
openbare douane-luchtvaartterreinen (met een 
dienst voor paspoortencontröle) en wel zonder 
dat een tu schenlanding tusschen de grens en die 
luchtvaartterreinen mag geschieden. 

2. In bijzondere gevallen zullen de bevoegde 
autoriteiten het vertrek van of de aankomst op 
andere luchtvaartterreinen, \\ aar alsdan de 
douanebehandeling en paspoortencontróle zul
len plaats hebben, kunnen toestaan. De kosten, 
\\ elke door dien bijzonderen dienst worden ver
oorzaakt, zullen dan ten laste van de belang
hebbende partij komen. Het ver boc) van landing 
tusscben het luchtvaartterrein en de grens geldt 
eveneens voor die bijzondere gevallen. 

3. In geval van noodlanding of landing, 
als voorzien in ar t ikel 4, buiten de in het eerste 
lid van dit ar tikel genoemde luchtvaartter
reinen zullen de gezagvoerder, de bemanning en 
de reizigers van het luchtvaartuig zich moeten 
gedragen naar de wetgeving, welke van kracht 
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is in den Staat, waar de landing plaats zal heb
ben en de gezagvoerder of degene, die als zoo
danig kan worden aangemerkt, zal gehouden 
zijn onmiddellijk den bevoegden douanedienst 
of den meest nabijzijnden politiedienst te 
waarschuwen. 

4. De beide Hooge Verdragsluitende Par
tijen · zullen elkander weder keerig mededeeling 
doen van de lijst der voor het openbaar lucht
verkeer opengestelde luchtvaar tterreinen. Die 
lijst zal de douane-luchtvaartterreinen met pas
poortencontröledienst aanduiden. 

5. Alle wijzigingen, aangebracht in die 
lijst en, zoomede alle zelfs tijdelijke beperkingen 
van het recht om een van die luchtvaartterrei
nen te gebruiken, zullen onmiddellijk aan de 
andere Verdragsluitende Partij moeten worden 
medegedeeld. 

Art. 15. 1. Elke der Hooge Verdragslui
tende Partijen kan voor chrijven, dat elk 
luchtvaartuig, dat haar gr ens overschrijdt, 
verplicht is zulks te doen t usschen zekere be
paalde punten. 

2. De zone, welke door een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen voor het overvliegen van 
haar grenzen door haar of door vreemde lucht
vaartuigen is vastgesteld, is eveneens openge
steld voor de luchtvaartuigen van de andere 
Verdragsluitende P artij. 

3. De luchtvaartuigen der beide Hooge 
Verdragsluitende P artijen zijn gehouden boven 
het grondgebied van de andere Verdragsluitende 
P artij nauwkeurig de routes te volgen, welke 
door den betrokken taat zijn voorgeschreven, 
behalve in het geval, waarin zij door de weers
omstandigheden 1:1edwongen zouden zijn van 
die routes af te wiJken. Bij ontbreken van voor
schriften in zake de route moet de kortste weg 
worden gevolgd. . 

Art. 16. Als ballast mogen van boord van 
het luchtvaartuig slechts fijn zand en water 
Worden uitgeworpen. 

Art. 17. Gedurende de vlucht kunnen be
halve ballast slechts voorwerpen of stoffen 
,vorden uitgeworpen of verwijderd, waarvoor 
de Staat, boven welks grondgebied het lucht
vaartuig zich bevindt, te dien einde een bijzon
dere vergunning heeft verleend. 

Art. 18. Met het oog op alle vraagstukken 
van nationaliteit, welke zich bij de toepassing 
van dit verdrag kunnen voordoen, wordt over
eengekomen, dat de luchtvaartuigen de natio
naliteit hebben van den Staat, in welks regis
ters zij overeenkomstig de voorschriften zijn 
ingeschreven. 

Art. 19. Elk luchtvaartuig, dat binnen het 
grondgebied van een der Hooge Verdragslui
tende Partijen komt of over dat grondgebied 
vliegt en daar de noodzakelijke landingen ver
r icht, kan aan beslag, op grond van nabootsing 
van een patent, teekening of model worden ont
trokken door middel van het stellen van een 
zekerheid, waarvan het bedrag, bij gebreke van 
minnelijke schikking , zoo spoedig mogelijk zal 
worden bepaald door de bevoegde autoriteit ter 
plaatse, waar het beslag zal moeten geschieden. 

Art. 20. l. De tot de beide Hooge Ver 
dragsluitende · Partijen behoorende luchtvaar
tuigen hebben voor wat betreft landing, in het 
bijzonder in geval van nood, recht op gelijke 
mate van hulp als de nationale luchtvaartuigen. 

2. De berging van luchtvaartuigen , welke 
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zich op zee in gevaar bevinden, wordt, voor zoo
ver niet anders is overeengekomen, geregeld 
door de beginselen van het zeerecht. 

Art. 21. Elke der beide Hooge Verdrag
sluitende Partijen zal aan de andere Verdrag
.sluitende Partij alle in zake de luchtvaart 
binnen haar gebied geldende voorschriften 
mededeelen. 

Art. 22. De bijzonderheden in zake de 
toepassing van dit verdrag en in het bijzonder 
,die, welke de douaneformaliteiten betreffen, 
zullen, indien noodig, zooveel mogelijk worden 
,geregeld door rechtstreeksch overle~ tusschen 
de bevoegde administraties der beide Hooge 
Verdragsluitende Partijen. 

Art. 23. 1. Ieder geschil in zake de uit
legging en de toepassing van dit verdrag, dat 
niet op minnelijke wjjze langs den gewonen 
diplomatieken weg zal kunnen worden gere
geld, zal op verzoek van een der Hooge Ver
dragsluitende Partijen ter arbitrage worden 
voorgelegd aan een scheidsgerecht, waarvan de 
.samenstelling in dit artikel wordt geregeld. 
De beslissingen van het scheidsgerecht zullen 
voor de beide Hooge Verdragsluitende Partijen 
bindend zijn. 

2. Het scheidsgerecht zal uit drie leden 
bestaan en zal zoodanig zijn samengesteld, dat 
-elk der Staten binnen het verloop van een 
maand sedert het oogenblik van het verzoek 
zijn scheidsrechter kan benoemen. 

3. De voorzitter van het scheidsgerecht zal 
binnen het verloop van de volgende maand 
·worden benoemd, krachtens een overeen
komst tusschen de beide Hooge Verdragslui
tende Partijen. Die voorzitter zal onderdaan 
moeten zijn van een willekeurigen derden Staat, 
zijn woonplaats niet hebben op het grondge
bied van een der beide Hooge Verdragsluitende 
Partijen en geen enkele functie in die beide 
:Staten bekleeden. 

4. Indien een der. Hooge Verdragsluitende 
Partijen, na verloop van een maand, zijn 
scheidsrechter voor het scheidsgerecht niet 
heeft aangewezen of wel indien de keuze van 
-den voorzitter niet in den loop van de volgende 
maand is geschied, zal, behoudens afspraak 
tusschen beide Verdragsluitende Partijen, de 
Voorzitter van den Zwitserschen Bondsraad 
worden verzocht de noodige benoemingen te 
-doen. 

5. De zetel van het scheidsgerecht zal door 
,den voorzitter worden bepaald. 

6. De beslissingen van het scheidsgerecht 
zullen worden genomen bij meerderheid van 
stemmen. De procedure zal door het scheids
gerecht worden aangegeven ; zij kan schriftelijk 
_geschieden, indien de beide Hooge Verdrag
sluitende Partijen daartegen geen bezwaar 
hebben. 

7. Elke der Hooge Verdragsluitende Par
tijen zal de kosten dragen van het honorarium 
van haar scheidsrechter en de helft van het 
honorarium van den voorzitter, zoomede de 
helft der kosten van de procedure. 

Art. 24. 1. Elke der Hooge Verdrag
.sluitende Partijen kan te allen tijde dit verdrag 
opzeggen met een termijn van een jaar. 

2. Echter ~ehou~en de Hooge Verdrag
~lmtende Partuen zwh de bevoegdheid voor 
m g1;meen overleg met onmidd~llijke inwerking
·tredmg aan het verdrag een emde te maken. 
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Art. 25. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo 
spoedig mogelijk te Budapest worden uitgewis
seld. Het zal in werking treden den dertig~tel) 
dag, volgende op den datum van de uitwisseling 
der bekrachtigingen. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
:volmachtigden dit verdrag hebben onderteekend 
en van hun zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Budapest in tweevoud, den acht
sten Juni negentienhonderd en vijf en dertig. 

(L.S.) van Hoorn. 
(L.S.) Géza Tormay de Nádudvar. 

s. 101. 

30 September 1936. WET, betreffende verbod 
van uitvoer van gouden munt en goud
muntmateriaal. 

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

dat het noodzakelijk is, aan Ons besluit van 
26 September 1936, n°. 52, houdende verbod 
van uitvoer van gouden munt en goud-munt
materiaal wettelijken grondslag te verleenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Door het in werking treden van 

deze wet verkrijgt Ons besluit van 26 September 
1936, N°. 52, houdende verbod van uitvoer van 
gouden munt en goud-muntmateriaal kracht 
van wet van het oogenblik zijner dacrteekening 
af. Het behoudt zijn geldigheid tot het door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister van 
Financiën, wordt ingetrokken, welke intrekking 
in de Neder/,andsche Staatscourant wordt be
kend gemaakt. 

2. Ten aanzien van het verbod, bedoeld in 
artlli.el 1, ge~den, voor zoover dit verbod geen 
afw1Jkmg hiervan mhoudt, de bepalingen, 
vervat m de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad N°. 344), zooals deze bij nadere wetten is 
of zal worden gewijzigd, alsof het verbod krach
tens die wet ware uitgevaardigd. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, Minister van Koloniën 
Voorzitter van den Raad van Ministers ' 

H. Co 1 ij n. ' 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg. 30 September 1936.) 

s. 251. 

11 ·september 1936. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Vreemdelingen
reglement (Koninklijk besluit van 16 
Augustus 1918, Staatsbl.ad n°. 521) . 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Defensie a. i. en van Buitenlandsche 

, Zaken van den 6 Augustus 1936, Kabinet 
n°. 475, A; 

Gezien de wet van 17 Juni 1918, St.aatsblad 
n°. 410 en Ons besluit van 16 Augustus 1918, 
St.aatsblad n°. 521, zooals dit is gewijzigd bij 
Onze besluiten van 23 April 1920, Staatsblad 
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n°. 211; 9 Augustus 1920, Staatsblad no. 691 en 
31 Maart 1922, Staatsblad no. 164; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
25 Augustus 1936 n°. 27); 

Gezien het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 September 1936, 
Kabinet n°. 475 E; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In Ons bovenvermeld besluit wordt in a rtikel 

6, na den eer sten zin van dat artikel ingevoegd 
een nieuwe zin, luidende : 

,,Voorts is hij verplicht, desgevorderd , 
vingerafdrukken van zich te laten nemen en 
zich te laten fotografeeren, al dan niet in be
paalde standen". 

Onze Minister s van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Defensie en van Buiten
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den U den September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e Wild e. 
De Minister van Staat, Minister van Defensie a.i ., 

H. Co 1 ij n . 
De M inister van Buitenlandsche Zaken, 

de Graeff. 
( Uitgeg. 22 September 1936.) 

s. 252. 

21 September 1936. BESLUIT, houdende uit
voering van artikel 3 der Wet van 27 Maart 
1936, Staatsblad n°. 201, tot overbrenging 
van de consignatiekas voor het bewaren 
van effecten aan toonder naar de Neder
landsche Bank. 

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

Justitie en van Financiën van den 1 Augustus 
1936, l ste Afdeeling C, n°. 866, en van den 6 
Augustus 1936, n°. 148, afdeeling Indirecte 
Belastingen ; 

Gelet op artikel 3 van de wet van 27 Maart 
1936, Staatsblad n°. 201; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1936, n°. 28); 

Gezien de nadere rapporten van Onze Minis
ters voornoemd van den 7 September 1936, 
l ste Afdeeling C, n° . 859 en van den 11 Sep
tember 1936, n°. 82, afdeeling Indirecte Belas
tingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De bemoeiingen van de Nederland

sche Bank met de krachtens de wet van 27 
Maart 1936, Staatsblad n°. 201, in bewaring 
gegeven effecten omvatten : 

a. het verzilveren der coupons en dividend
bewijzen of het incasseeren op andere wijze van 
vervallen of betaalbaar gestelde opbrengsten 
en het verantwoorden daarvan, met inacht
neming van het bepaalde in artikel 4 der boven-
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genoemde wet, aan den bewaargever of zijn 
ver tegenwoordiger op een der wijzen, krachtens 
de Voorwaarden van bewaarneming van de 
Nederlandsche Bank toegelaten; 

b. het inleveren van talons of stukken ter 
verkrijging van nieuwe coupon- of dividend
bladen of nieuwe rentegevende stukken ; 

_c. _het b_ezorgen_, van noodzakelijke ver
wisselingen, m het b1Jzonder die van voorloopige 
stukken in definitieve stukken ; 

d. het nazien van uitlotingen en het kennis
geven v~n losbaarstellingen of gelegenheden 
tot verwisseling aan den bewaargever of zijn 
vertegenwoordiger ; 

e. het nazien van de aankondigingen be
treffende conversies , reorganisaties, kapitaals
uitbr_eidingen of .:reduceeringen, gel~genheden 
tot _rnlevermg ~IJ b~schermingscom1té's, op
roe~mgen tot b1Jstortrng of __ terugbetaling van 
kapitaal, en andere dergeliJke financieele ge
beurtenissen , een en ander voor zoover het 
fondsen betreft die aan de Amsterdamsche 
Beurs verhandeld worden, alsmede het kennis
geven daarvan aan den bewaargever of zijn 
vertegenwoordiger ; 
.f. het verrichten van de handelingen, die 

uit de on.der d en e genoemde gebeurtenissen 
voortvlomen, voor zooveel noodig na overleg 
met den bewaargever of ZIJ D vertegenwoordiger , 
of krachtens de beslissing van den Kan ton
rechter in artikel 7, laatste lid , der bovenge
noemde wet bedoeld ; 

g. het v~rleenen van haar bemiddeling bij 
het doen mtvoeren van effectenorders in de 
gevallen in bovengenoemde wet bedoeld ; 

h. het eventueel te gelde maken van een 
voorkeursrecht, voortspruitende uit het be
zit van een der krachtens bovengenoemde wet 
in bewaring gegeven stukken. 

Art. 2. De Nederiandsche Bank brengt voor 
de. in artikel 1 bedoelde werkzaamheden een 
loon in rekening van f 1.50 per f 1000.- wer
kelijke waarde per jaar , met een minimUIIl van 
f 4.- per jaar per bewaargeving. De werkelijke 
waarde der fondsen wordt berekend naar de 
grondslagen daarvoor in de Voorwaarden van 
bewaarneming van de Nederlandsche Bank 
aangegeven. H et loon wordt zooveel mogelijk 
verrekend met de opbrengst van de in be
waring gegeven effecten. 

Onkosten, welke aan de Nederlandsche 
Bank bij het verrichten der in artikel 1 bedoelde 
werkzaamheden in rekening worden gebracht, 
komen ten laste van de bewaargevers. 

3. Dit besluit treedt in werking gelijktjjdig 
met de wet van 27 Maart 1936, Staatsblad 
n°. 201. 

Onze Ministers van Justitie en van Financiën 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, 

H et Loo, den 2lsten September 1936. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, van Scha ik. 
De .Minister van Financiën, 0 u tl. 

(Uitgeg . 29 September 1936.) 
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s. 285. 

21 September 1936. BESLUIT houdende vast
stelling van den dag van de inwerking
treding van : 
a. de wet van 23 April 1936 (Staatsblad 

n°. 202), tot wettelijke regeling van de 
overeenkomst van koop en verkoop op 
afbetaling, alsmede 

b. de wet van 23 April 1936 (Staatsblad 
n°. 605), houdende eenige wettelijke 
regelen nopens het afbetalingsbedrijf. 

Inwerkingtreding 1 October 1936. 

s. 286. 

25 September 1936. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
van de wet van 27 Maart 1936 (Staatsblad 
n°. 201) tot overbrenging van de consig
natiekas voor het bewaren van effecten 
aan toonder naar de Nederlandsche Bank. 

Inwerkingtreding 16 October 1936. 

s. 348. 

8 September 1936. BESLUIT, houdende wij
z1gmg en aanvulling van het Radio-regle
ment 1930. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
0. dat de zorg der Overheid voor den radio

omroep in Nederland medebrengt het bevorde
ren van de juiste onderlinge verhouding der 
in dezen omroep werkzame groepen, met name 
van de omroeporganisaties en de distributie
bedrijven, en het openen van mogelijkheden, 
dat deze en andere in den omroep werkzame 
organen, elk op zijn gebied, op doelmatige en 
harmonische wijze kunnen medewerken aan 
de vervolmaking van dezen omroep ; 

0. dat het in het belang van dit doel naast 
het van Overheidswege rekening houden met 
de bestaanseischen, welke in economisch-tech
nisch opzicht voor omroeporganisaties en dis
tributie-bedrijven mogen gelden, noodig is 
voorzieningen te treffen voor het ter beschik
king stellen van gelden, waar zulks voor dat 
doel als redelijk moet worden erkend, en regelen 
t e stellen voor de besteding van deze gelden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
BinnenJandsche Zaken van 18 Augustus 1936, 
no. 3, H oofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Gelet op artikel 3ter der Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de 
wet van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

Gelet op de bepalingen van hoofdstuk IV 
van het Radio-reglement 1930, vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 9 Mei 1930 (Staats
blad n°. 159), zooals dit laatstelijk is gewijzigd en 
aangevuld bij het Koninklijk besluit van 20 
F ebruari 1935 (Staatsblad n°. 61); 

Den Raad van State gehoord (advies van 25 
Augustus 1936, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 September 1936, n°. l, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
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Artikel I. 
Artikel 37 van het Radio-reglement 1930 

wordt gelezen als volgt: 
,, 1. De houder van de machtiging is ver

plicht een bedrag van f 2 per jaar en per op 
de inrichting aangebrachte aansluiting, waar
over het door de inrichting gebodene, naar 
keuze van den aangeslotene, volledig kan 
worden ontvangen, ter beschikking te stellen 
voor de bevordering van de belangen van den 
Nederlandschen omroep. 

2. De gelden, die op deze wijze ter beschik
king komen, worden door het daarmede te 
belasten orgaan in volgorde van voorrang, aan
gewend: 

a. ten bedrage van 10 pct., teneinde hieruit 
den aanleg en de exploitatie van radiodistri
butie-inrichtingen mogelijk te maken in ge
biedsdeelen, waar, ondanks de behoefte aan 
radiodistributie, deze zonder nadere geldelijke 
voorziening niet tot stand kan komen of in 
stand kan worden gehouden, alsmede teneinde 
uit dit bedrag voor zulke gebiedsdeelen rechts
streeksche ontvangst voor de radiodistributie
inrichting door middel van de interlocale ge
leidingen mogelijk te maken ; 

b. van het restant : 
1°. ten behoeve van den huurprijs der zend

inrichtingen, die ter beschikking worden ge
steld van de omroeporganisaties, als bedoeld in 
artikel 2, tweede lid van dit reglement, 50 pct. 
van dezen huurprijs. 

2°. t en behoeve van de onkosten, welke door 
het in de eerste zinsnede van het tweede lid 
bedoeld orgaan worden gemaakt voor de buiten
landsche vertegenwoordiging van den Neder
landschen omtoep en voor de vervulling van 
andere taken van dat orgaan, welke gerekend 
kunnen worden tot zijn verzorging van het 
algemeen omroepbelang te behooren, 50 pct. 
van deze onkosten. 

3°. ten behoeve van de algemeene onkosten 
van bedoeld orgaan, 50 pct. dezer onkosten. 

c. indien het in het eerste lid bedoeld be
drag over eenig boekjaar grooter mocht zijn 
dan voor dekking van de onder a en b genoemde 
reserveering en uitgaven noodig is, ter uitkee
ring door het daarmede belast orgaan aan de 
omroeporganisaties, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4 der Radio-Omroep-Zender-Wet 
1935 en zulks in verhouding tot het werkelijk 
aantal uren zendtijd waarover gedurende het 
laatste boekjaar werd beschikt, tenzij elk dezer 
omroeporganisaties er in toestemt, dat deze 
gelden door het onder b, sub 2° bedoeld orgaan 
worden aangewend ter verzorging of verbete
ring van de technische apparatuur van den 
omroep in den ruimsten zin. 

3. Als orgaan belast met het aanwenden 
van de in het tweede lid, eerste zinsnede be
doelde gelden, en aan hetwelk deze gelden 
ter beschikking worden gesteld, wordt aange
wezen de Naamlooze Vennootschap "Neder
landsche Omroep-Zender-Maatschappij (NOZE
MA)". 

4. De Minister is bevoegd tot het t reffen van 
alle regelingen en het nemen van alle maatre
gelen welke ter nadere uitvoering van het in 
dit artikel bepaalde, noodzakelijk zijn . 

5. In de machtiging kan de verplichting 
worden opgenomen tot betaling van een door 
den Minister te bepalen vergoeding, welke 
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dient ter bestrijding van de kosten voor de 
bemoeiingen, die voor het Rijk uit de controle op 
de juiste naleving van de in de machtiging ge
stelde voorwaarden voortvloeien, en welke 
een bedrag van f 0,50 per jaar en per op de 
inrichting aangebrachte aansluiting, waarover 
het door de inrichting gebodene, naar keuze 
van den aangeslotene, volledig kan worden ont
vangen, niet te boven gaat, behoudens Onze 
machtiging aan den Minister tot overschrijding 
van dit bedrag." 

Artikel II. 
Na artikel 37 van het Radio-reglement 1930 

wordt opgenomen een nieuw artikel 37bis, 
luidende als volgt : 

"Art. 37bis. Met afwijking van -het bepaalde 
in artikel 37 van dit reglement wordt het volgens 
het eerste lid van dat artikel genoemde bedrag 
van f 2 voor het jaar 1936 bepaald op f 0,25, 
voor het jaar 1937 op f 1,25, voor het jaar 1938 
op f 1,50 en voor het jaar 1939 op f 1,75." 

Artikel III. 
De bepalingen van dit besluit treden in 

werking op den l sten October 1936. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innen/,andsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 28 September 1936.) 

s. 403. 

30 September 1936. WET, houdende eenige 
voorzieningen in verband met de buitenge
wone omstandigheden ten aanzien van de 
wisselkoersen op het buitenland. 

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

dat het wenschelijk is eenige voorzieningen te 
treffen in- verband met de buitengewone om
standigheden ten aanzien van de wisselkoersen 
op het buitenland : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Er wordt een fonds ingesteld, voor 

rekening en risico van den Staat, dat ten doel 
heeft, door den aan- en verkoop van schrif
telijke en telegraphische uitbetalingen, chèques 
en ander papier, een en ander buitenslands 
betaalbaar, alsmede van goud, de wisselkoersen 
op het buitenland te beïnvloeden. 

2. 1. Onze Minister van Financiën wordt 
bevoegd verklaard, om aan het in artikel 1 
bedoelde fonds, op de door hem te bepalen 
voorwaarden, voorschotten te verstrekken tot 
een gezamenlijk bedrag van t en hoogste drie 
honderd millioen guld~n (f 300.000.000). 

2. Onze Minister van Financiën zal in de 
voorschotten, bedoeld in het vorig lid, mogen 
voorzien door uitgifte of verpanding van be
wijzen van vlottende schuld, met inachtneming 
van de daaromtrent bestaande en nog vast te 
stellen wettelijke bepalingen . 

3. Ten aanzien van deze bewijzen van vlot
tende schuld bEjven vereveningen ten laste 
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der voor rente en kosten van uitgifte van schat
kistbiljetten of schatkistpromessen bestemde 
begrootingsposten achterwege. 

3. Bij uitzondering op hetgeen is bepaald 
in het eer te lid van artikel 12 der Bankwet 1919 
(Stbl. N°. 553 van 1918) , is de Nederlandsche 
Bank bevoegd, op voldoend onderpand van 
bewij zen van vlottende schuld, tot welker 
uitgifte het tweede lid van het vorig artikel 
machtigt, voorschotten aan den taat t e ver
strekken. 

4. 1. Het beheer van het in artikel 1 be
doelde fonds wordt geregeld door Onzen Mini -
ter van Financiën en geschiedt onder diens toe
zicht door de Nederlandsche Bank. 

2. De bepalingen van· de Comptabiliteits
wet 1927, Staatsblad n°. 259, bEjven ten aanzien 
van het fonds buiten toepassing. 

3. Zoodra 's Lands belang zulks toelaat, 
zullen nader bij de wet bepalingen worden vast
gesteld omtrent het tijdstip en de wijze van 
verantwoording der in het fonds gestorte 
gelden. 

5. De verplichting van de Nederlandsche 
Bank tot betaling van hare bilj etten is opge
schort totdat daaromtrent nader bij de wet 
zal zijn beslist. 

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

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

September 1936. 

s. 483. 

WILHELMir A. 
De Minister van Financiën, 0 u cl . 

( Uitgeg . 30 September 1936.) 

22 September 1936. BESLUIT, betreffende 
kantoren en heerbanen. 

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

Financiën van 16 eptember 1936, n°. 26, 
Invoerrechten ; 

Gezien de artikelen 37, 38, 42, 63, 64, 66 en 75 
der Algèmeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), alsmede artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staats
b/,ad no. 19); 

Gelet op Ons besluit van 30 Maart 1921 
(Staatsb/,ad n°. 641) en op artikel 1 van On 
besluit van 31 Mei 1935 (Staatsblad,n°. 321); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen; 

Art. 1. Met intrekking van het Koninklijk 
besluit van 4 Juni 1864 (Staatsb/,ad n°. 45), 
van Ons besluit van 12 Mei 1926 (Staatsb/,ad 
n°. 117) en van artikel 1, letter b, punt 75, 
van Ons besluit van 21 April 1933 (Staatsb/,ad 
n°. 218) worden opgeheven het te Roodesluis 
(gemeente Overs/,ag) gevestigde kantoor voor 
expeditie, betaEng en doorvoer, alsmede de 
aanwijzing als heerbaan van den spoorweg 
(tramweg) DriesçhouweT1r-Moerbeke van de 
Belgische grens tot aan het tramweg-douane
gebouw nabij het grenskantoor en van den 
kunstweg van ~Moerbeke tusschen de grenspalen 
293 en 294 door naar Roodesluis. 

2. Te Overs/,ag wordt gevestigd een ger ief
kantoor voor den invoer van goederen, bestemd 
voor de dagelijk sche behoeften van de grens
bewoners, over den kunstweg van W achtbeke 
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langs het Belgische douanekantoor Overslag 
door het dorp van dien naam voerende tot aan 
het geriefkantoor. 

Deze kunstweg wordt aangewezen als weg, 
bedoeld in artikel 38, tweede lid , der voormelde 
Algemeene Wet. 

3. Met intrekking van artikel l, letter b, 
punt 80, van Ons voormeld besluit van 21 
April 1933 wordt opgeheven de aanw\jzing 
als heerbaan van den dijkwe& van Hoecke langs 
de Westzijde van het kanaat van Brugge naar 
Sluis. 

4. De gemeente Budel wordt mede aangewezen 
voor de lossing van goederen, ingevoerd met 
spoortreinen op den voet van voormeld Konink
lijk besluit van 26 Maart 1872. 

5. Met intrekking van Ons besluit van 5 
September 1900 (Staatsblad n°. 157) en van 
artikel 1, letter b, punt 46, van Ons voormeld 
besluit van 21 April 1933 worden opgeheven 
het te B ocholtz gevestigde geriefkantoor voor 
den invoer van goederen, bestemd voor de 
dagelijksche behoeften van de grensbewoners, 
alsmede de aanwijzing als weg, bedoeld in 
artikel 38, tweede lid, der voormelde Algemeene 
Wet, van den weg van Laurensberg langs grens
paal 209 naar Bocholtz. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J an ua ri 1937. 

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

Het Loo, den 22sten Sep tember 1936. 

s. 522. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

( Uitgeg. 2 October 1936.) 

10 September 1936. WET, tot regeling van 
het onderzoek van ongevallen met burger
lijke I ucbtvaartuigen . 

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

dat het wenschelijk is een nieuwe regeling vast 
te stellen van het onderzoek met betrekking tot 
ongevallen met burgerlijke luchtvaartuigen en 
in verband daarmede een Raad voor de Lucht
vaart in te stellen ; 

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

AFDEELING 1. 

Van den Raad voor de luchtvaart in het algemeen. 

Art. 1. 1. Ingesteld wordt een Raad voor 
de Luchtvaart, gevestigd te 's -Gravenhage; hij 
is bevoegd bij uitzondering in andere gemeenten 
hier te lande te vergaderen. 

2. De Raad bestaat uit een voorzitter en 
vier gewone leden. De gewone leden zijn bij 
voorkeur deskundigen op het gebied van de 
luchtvaart. 

3. Verder worden benoemd ten minste 
tien buitengewone leden . Deze worden zoodanig 
gekozen, dat onder ben personen zijn, die •de 
functies van luchtvaartbavenmeester, vliegtuig
bestuurder, radiotele~rafist, vliegtuigbouw
kundige, electrotecbmcus, werktuigkundige, 
meteoroloog en geneeskundige uitoefenen, 
dan wel uitgeoefend hebben. Indien de voor
zitter of de Raad van oordeel is, dat de tegen
woordigheid van een of meer hunner wegens 
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den aard van het te behandelen geval wensche
lijk is, noodigt de voorzitter hen uit zitting te 
nemen. De zitting nemende buitengewone leden 
nemen ook aan. de stemmingen deel. 

4. Voor zoover noodig worden benoemd 
plaatsvervangende voorzitters en plaatsver
vangende leden, die invallen bij ontstentenis van 
gewone of buitengewone leden . 

5. Aan den Raad worden een secretari s en 
een plaatsvervangend secretaris toegevoegd. 

6. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitters, de secretari s en de plaatsvervangen
de secretaris moeten aan een Rijks- of daarmede 
gelijkgestelde Nederlandsche universiteit hebben 
verkre$.en: · 

hetzij den graad van doctor in de rechts
wetenschap of in de staatswetenschap, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsge
leerdheid of de hoedanigheid van meester in de 
rechten, mits deze hoedanigheid is verkregen 
op grond van het afleggen van een examen 
in het N ederlandscb burgerlijk- en handelsrecht, 
staatsrecht en strafrecht. 

7. De in het tweede, derde, vierde en vijfde 
lid bedoelde personen worden door Ons be
noemd, telkens voor den tijd van ten hoogste 
vier jaren. 

8. Door Ons worden de werkkring, de be
voegdheden en de schadeloosstellingen van den 
voorzitter, van de gewone en de buitengewone 
leden , van den secretaris, zoomede van hun 
plaatsvervangers vastgesteld. 

9. Eveneens worden door Ons de werkkring 
en de bevoegdheden geregeld van den Directeur 
en van de andere ambtenaren van den Lucht
vaartd ienst in verband met hun arbeid bij den 
Raad voor de Luchtvaart. 

Art. 2. 1. De R aad voGr de Luchtvaart 
kanden voorzitter en (of) een of meer van de 
gewone en buitengewone leden opdracht geven 
tot het bezoeken van de plaats, waar een onge
val met eon burgerlijk luchtvaartuig is ge
schied of waar zich de overblijfselen van zulk 
een luchtvaartuig bevinden, tot het bezoeken 
van burgerlijke luchtvaartuigen, van anders 
dan ui tsluitend voor de militaire luchtvaart 
opengestelde luchtvaartterreinen en zich daarop 
bevindende gebouwen en inrichtingen, zoo
mede tot het bezoeken van fabrieken, werk
plaatsen en aanboorigbeden daarvan, be temd 
voor de vervaardiging, het onderhoud of het 
herstel van burgerlijke luchtvaartuigen of 
.onderdeelen daarvan. 

2. Indien zulks voor het voorónderzoek 
noodig is, is ook de in het derde lid van artikel 6 
bedoelde vooronderzoeker bevoegd tot het be
zoeken van de in het vorig lid genoemde lucht
vaartuigen en plaatsen. 

3. Aan de personen, die een opdracht als 
bedoeld iP het eerste iid hebben ontvangen, 
onderscbeiden]jjk aan den vooronderzoeker, 
moet toegang tot de genoemde luchtvaartuigen 
en plaatsen worden verleend . Indien hun de 
toegang wordt geweigerd, verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan op vertoon van 
een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van politie, en in gemeenten , waar 
geen commissaris is, van den burgemeester. 
Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal 
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vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

5. De houders van een bewijs van ge chikt
heid als bedoeld in artikel 15 van de Luchtvaart
wet, geldig voor het verrichten van werkzaam
heden aan boord van een burgerlijk luchtvaar
tuig, hierna te noemen leden der bemanning, 
zoomede de personen, die een betrekking be 0 

kleeden in verband met de burgerlijke lucht
vaart of luchtvaart-industrie, zijn verplicht aan 
hen, die ter uitvoering van een opdracht als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel handelen, 
desverlangd de noodige inlichtingen te geven. 

6. Degenen, die ingevolge het eerste en 
het tweede lid van dit artikel op plaatsen, 
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn, 
binnentreden, zijn verplicht tot geheimhouding 
van hetgeen hun op die plaatsen omtrent de 
uitgeoefende werkzaamheden bekend is ge
worden, voor zoover die geheimhouding niet 
in strijd is met wettelijke bepalingen . 

Art-. 3. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitters, de gewone en de buitengewone 
leden en de plaatsvervangende leden van den 
Raad onthouden zich van deelneming aan de 
behandeling van zaken, welke hun of hun 
bloed- en aanverwanten tot en met den vierden 
graad persoonlijk aangaan, of bij de beslissing 
waarvan z\j belang hebbeJt . 

Art. 4. 1. De zittingen van den Raad 
w0rden in het openbaar gehouden, tenzij de 
Raad om in de uitspraak te vermelden rede
nen, mocht besluiten een zaak geheel of ge
deeltelijk met gesloten deuren te doen behan
delen . 

2. De voorzitter, de plaatsvervangende 
voorzitters, de gewone en buitengewon<' leden, 
zoomede de plaatsvervangende leden, de secre
taris en de plaatsvervangende secretaris zijn ver
plicht het geheim der raadkamer te bewaren. 

3. Voor het nemen van beslissingen moet 
de Raad ten minste uit vijf leden, den voor
zitter of plaatsvervangend voorzitter inbegre
pen, bestaan. In geval van staking van stemmen 
wordt, wanneer het geldt een beslissing , als in 
de artikelen 24 en 37 bedoeld, geacht ten voor
deele van het betrokken lid der bemanning te 
zijn beslist; in alle andere gevallen is, in geval 
van staking van stemmen, de stem van den 
voorzitter beslissend. 

AFDEELING II . 
Onderzoek met betrekking tot ongevallen met 

burgerlijke luchtvaartuigen. 
A. Van het onderzoek. 

Art. 5. 1. Van Staatswege wordt een 
onderzoek ingesteld met betrekking tot een 
ongeval, dat hetzij aan een Nederlandsch bur
gerlijk luchtvaartuig, hetzij hier te lande aan 
een vreemd burgerlijk luchtvaartuig is over
komen. 

2. Voor de toepassing van deze afdeeling 
wordt onder ongeval verstaan een voorval, 
t en gevolge waarvan een der inzittenden of 
een ander ernstig lichamelijk letsel heeft be
komen, dan wel het luchtvaartuig of eenig 
ander goed ernstig beschadigd is. Voor wat 
Nederlandsche luchtvaartuigen betreft, wordt 
onder ongeval mede begrepen elk voorval, aan 
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een luchtvaartuig overkomen : 
1°. indien ten gevolge daarvan _de veiligheid 

der inzittenden ernstig in gevaar is gebracht; 
2°. indien op grond van den aard van het 

voorval de waarschijnlijkheid bestaat, dat uit 
een onderzoek lessen kunnen worden geput, 
of de wenschelijkheid kan blijken van het 
stellen van voorschriften, welke kunnen dienen 
ter voorkoming van ongevallen met luchtvaar
tuigen . 

Art. 6. 1. Het onderzoek bestaat uit een 
vooronderzoek door een of meer personen, 
daartoe aangewezen door Onzen Minister met 
de uitvoering van deze wet belast, hierna te 
noemen Onzen Minister, en zoo noodig uit een 
nader onderzoek door den Raad voor de Lucht
vaart. 

2. Al hetgeen het vooronderzoek betreft 
wordt bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld, voor zooverre daarin niet reeds bij 
deze wet is voorzien. 

3. Degene, die het vooronderzoek instelt, 
hierna te noemen de vooronderzoeker, deelt de 
uitkomsten daarvan zoo spoedig mogelijk onder 
overlegging van stukken aan den voorzitter van 
den Raad voor de Luchtvaart mede, vergezeld 
van zijn voorstel om met het oog op aard en 
omvang van het ongeval al dan niet een onder
zoek daarvan door den Raad te doen instellen. 
Hij kan daarbij een opgave indienen van de ge
tuigen en deskundigen, wier verhoor tijdens de 
behandeling voor den Raad hij noodig acht. 

4. Over het voorstel van den vooronder
zoeker om al dan niet een onderzoek in te stellen 
wordt beslist door tien Commissie uit den Raad, 
bestaande uit den voorzitter en twee door dezen 
daartoe opgeroepen leden. Wijst deze Commissie 
het voorstel af, dan heeft de vooronderzoeker 
het recht te vorderen, dat de R aad een beslissing 
neemt, waarna de voorzitter zoo spoedig moge
lijk den Raad bijeenroept, die - na den voor
onderzoeker te hebben gehoord - ter zake een 
eindbeslissing neemt. De leden der Commissie, 
met uitzondering van den voorzitter, nemen aan 
deze zitting geen deel. 

5. Wanneer beslist is, dat een nader onder
zoek zal worden ingesteld, stelt de voorzitter 
plaats, dag en uur daarvoor vast en worden 
door of namens hem de noodige getuigen en 
deskundigen tegen die zitting van den Raad op
geroepen. 

6. De Co=issie en de Raad zijn bevoegd 
zoo noodig den vooronderzoeker op te dragen 
middelerwijl nog nopens bepaalde onderwerpen 
nadere gegevens te verzamelen. 

Art. 7. Ingeval den voorzitter een ver
zoek bereikt om een onderzoek naar een ongeval 
in den zin dezer wet in te stellen, waaromtrent 
hem geen voorstel als in het derde lid van het 
vorig artikel bedoeld is gedaan, stelt hij daarvan 
een Commissie als in het vierde lid van het 
vorig artikel genoemd in kennis, welke Commissie 
de vraag beslist, of er al dan niet een onderzoek 
zal plaats hebben. Bij bevestigende beantwoor
ding dezer vraag is de Commissie bevoegd, zoo 
noodig, den Directeur van den Luchtvaartdienst 
op te dragen middelerwijl nopens bepaalde 
onderwerpen gegevens t e verstrekken. 

Art. 8. 1. De schriftelijke aanteekening 
der afgelegde verklaringen of gegeven berichten 
wordt aan de getuigen of deskundigen voorge
lezen en door deze onderteekend. 
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2. Indien een getuige of deskundige ver
hinderd is om voor den Raad ter aangegeven 
plaatse te verschijnen, kan de Raad, zulks nood
zakelijk oordeelende, aan den kantonrechter der 
woonplaats of der verblijfplaats van dien ge
tuige of deskundige opdragen om hem te onder
vragen. 

Art. 9. 1. De Raad kan het verhoor van 
getuigen of deskundigen, mits deze den ouder
dom van zestien jaren vervuld hebben, onder 
eede doen plaats hebben. 

2. Onder eede gehoord wordende zweert 
(belooft) de getuige de geheele waarheid en 
niets dan de waarheid te zullen zeggen ; de 
deskundige zijn verslag naar eer en geweten en 
overeenkomstig zijn beste wetenschap te zullen 
uitbrengen. 

Art. 10. 1. Indien de behoorlijk gedag
vaarde getuige of deskundige niet verschijnt, 
wordt daarvan een procesverbaal opgemaakt, 
hetwelk een nauwkeurige omschrijving der acte 
van dagvaarding behelst en door de aanwezige 
leden van den Raad of in het geval van het 
tweede lid van artikel 8 door den kantonrechter , 
wordt onderteekend. 

2. Dit proces-verbaal wordt door den Raad, 
wanneer hij dit noodig oordeelt, in handen ge
steld van het openbaar ministerie bij de recht
bank van het arrondissement, waarin de in 
gebreke gebleven getuige of deskundige woont. 

Art. 11. Het proces-verbaal van niet-ver
schijning, door den Raad of in het geval van 
het tweede lid van artikel 8 door den kanton
rechter opgemaakt, levert, behoudens tegen
bewijs, een volledig bewijs op van hetgeen daar
in vermeld staat. 

Art. 12. Onverminderd de . vervolging we
gens de eerste niet-verschijning kan de Raad 
een nadere dagvaarding van denzelfden getuige 
of deskundige bevelen, en zelfs door tusschen
komst van den officier bij de betrokken recht
bank een bevel van medebrenging van den 
rechter-commissaris in het arrondissement, 
waarin de getuige of deskundige woont, of zich 
werkelijk bevindt, doen requireeren om bij de 
dagvaarding te worden gevoegd. 

Art. 13. Bij herhaalde niet-verschijning zijn 
de artikelen 10 en ll dezer wet mede van toe
passing. 

Art . 14. Wanneer een getuige of deskun
dige hetzij op de eerste, hetzij op de nadere 
dagvaarding verschenen of uit kracht van het 
bevel van medebrenging voor den Raad ge
bracht zijnde, weigert te ant,voorden of den 
eed (belofte) af te leggen, wordt daarvan proces
verbaal opgemaakt, hetwelk de redenen van 
weigering, zoo die gegeven zijn, inhoudt, en 
door de aanwezige leden van den Raad of in het 
geval van het tweede lid van artikel 8 door den 
kantonrechter, wordt onderteekend. Dit proces
verbaal bezit de bewijskracht in artikel 11 om
schreven . 

Art. 15. De Raad stelt dit proces-verbaal 
in handen van het openbaar ministerie bij de 
rechtbank van het arrondissement, waarin het 
verhoor was gelast. 

Art. 16. 1. De rechtbank van het arron
dissement kan de gij zeling van den weiger
achtigen getuige of deskundige gelasten ; deze 
gijzeling wordt voor een tijdvak van zes maan
den wtgesproken, doch houdt op, wanneer de 
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getuige of deskundige vroeger aan zijn verplich
ting mocht hebben voldaan. 

2. Op de vordering van den Raad gelast de 
president van de arrondissements-rechtbank de 
dadelijke gijzeling van den weigerachtigen ge
tuige of deskundige, die inmiddels tot aan de 
uitspraak van den president, op last van den 
Raad, binnen het gebouw, waar hij vergadert, 
in bewaring kan worden gehouden ; het door 
den president af te geven bevel vermeldt de 
gedane vordering, benoemt den deurwaarder 
met de overbrenging belast en wijst de plaats 
der voorloopige gijzeling aan. 

3. Van de ingijzelingstelling wordt een acte 
opgemaakt, waarin het bevel tot gijzeling 
wordt aangehaald en waarvan onmiddellijk 
een afschrift aan den gegijzelde wordt over
handigd. 

4. Deze voorloopige gijzeling houdt op bij 
voldoening aan de vroeger geweigerde verplich
ting en vervalt van rechtswege, indien de be
krachtiging daarvan niet binnen acht dagen bij 
den rechter is gevraagd. 

5. De bij vonnis bevolene of bekrachtigde 
gijzeling is uitvoerbaar bij voorraad, niettegen
staande verzet of hooger beroep. 

Atr. 17. Zij, die uit hoofde van hun stand, 
beroep of wettige betrekking tot geheimhou
ding verplicht zijn, kunnen zich verschoonen 
getuigenis af te leggen, doch alleen en bij uit
sluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap 
aan hen als zoodanig is toevertrouwd. 

Art. 18. Wanneer de Raad het noodig acht 
in het buitenland of in Nederlandsch-Indië, 
Suriname of Curaçao verblijf houdende per
sonen als getuige of deskundige te hooren, kan 
hij van de vragen, waarop antwoord verlangd 
wordt, in geschrifte mededeeling doen aan het 
Departement van Buitenlandsche Zaken of van 
Koloniën, hetwelk de beantwoording daarvan 
bevordert door tusschenkomst der diploma
tieke of consulaire agenten, onderscheidenlijk 
door tusschenkomst van de Overheid van het 
betrokken overzeesche gebiedsdeel. 

Art. 19. Het proces-verbaal van gehouden 
getwgenverhoor bezit de bewijskracht in artikel 
11 omschreven. 

Art. 20. Aan getuigen en deskundigen, voor 
zooverre hun dienstverhouding tot het Rijk 
niet medebrengt, dat zij hun medewerking 
verleenen zonder een schadeloosstelling, wordt, 
zoo zij dit verlangen, een schadeloosstelling toe
gelegd naar den maatstaf der tarieven van 
justitiekosten en salarissen in strafzaken. 

Art. 21 . 1. De vooronderzoeker, de voor
zitter van den Raad en de Raad kunnen, hetzij 
onmiddellijk, hetzij binnen een bepaalden ter
mijn, van de gezagvoerders der luchtvaartuigen, 
bij het ongeval betrokken, en van ieder ander, 
die daarvoor in aanmerking komt, overlegging 
en terbeschikkingstelling vorderen van alle be
scheiden en voorwerpen, welke ingevolge wet
telijke bepalingen of krachtens verdrag in het 
luchtvaartuig aanwezig moeten zijn, en van 
alle andere voor het onderzoek vereischte be
scheiden en voorwerpen. 

2. Bjj verzuim van de gevorderde over
legging of terbeschikkingstelling wordt daarvan 
proces-verbaal opgemaakt, waarmede gehandeld 
wordt als bepaald bij artikel 15 en dat de bewijs
kracht bezit in artikel 11 omschreven. 
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B. Ongeschiktheid van leden der bemanning 
van een luchtvaartujg , 

Art. 22. 1. Indien tijdens het vooronder
zoek nopens een ongeval omstaniligheden aan 
het licht komen, welke bij den vooronderzoeker 
de vraag doen rijzen, of een lid der bemanning 
wel geschikt is om zijn t aak aan boord van een 
luchtvaartuig te vervullen, verbindt hij aan 
zijn voorstel om een onderzoek naar het onge
val te doen instellen de voordracht om dat lid 
te hooren . Voor zoover niet de Directeur van 
den Luchtvaartilienst zelf als vooronderzoeker 
is aangewezen, stelt hij dien Directeur terstond 
van de voordracht in kennis . 

2. Ook indien geen ongeval met een lucht
vaartuig heeft plaats gehad , kan in bijzondere 
omstandigheden de Directeur van den Lucht
vaartdienst aan den R aad voorstellen een onder
zoek in t e st ellen naar de al of niet geschiktheid 
va n een lid van de bemanning. 

3. Beslist de Commissie uit den R aad of de 
R aad, dat een lid der bemanning als bedoeld 
io het eer ste of t weede lid van ilit a rt ikel ter 
zake zal worden gehoord, da n word t den be
trokkene een afschrift der beslissing heteekend. 
Voorts wordt gehandeld overeenkomstig het 
vijfde lid van artikel 6. 

4. Inilien echter eer st t ijdens een onderzoek, 
door den R aad gehouden , omstandigheden 
aan het licht komen, welke bij den Directeur van 
den Luchtvaartdienst of bij den R aad de vraag 
doen rijzen, of het ongeval is veroorzaakt door 
de ongeschiktheid van een lid der bemanning, 
kan de Raad op voorstel van dien Directeur of 
ni t eigen beweging besluiten, dat ook over deze 
vraag het onderzoek zal loopen. 

5. I s de betrokkene ter zitt ing aanwezig, 
dan deelt de voorzitter hem de beslissing van 
den Raad mede. Aan de betrokkene kan op 
zijn verzoek een uitstel voor de verdere be
handeling van de zaak worden verleend. 

6. I s de betrokkene niet t er zit ting aan
wezig, da n wordt de verdere behandeling der 
zaak geschorst tot een nader door den voor
zitter t e bepa len dag en uur en wordt de be
trokkene onder beteekening van 's Raads be
slissing t egen die zitting opgeroepen. 

7. De betrokkene heeft het rech t zich bij de 
behandeling zijner zaak door een r aadsman t e 
doen bijst aan of zich te doen vertegenwoordigen 
door een bijzonder voor dit doel gemachtigde, 
behoudens de verplichting van den betrokkene 
om in persoon t e verschijnen , wanneer de 
R aad dit vordert. De betrokkene en zijn raads
man of zijn gemacht igde hebben het recht de 
stukken van het voorloopig onderzoek vóór 
de behandeling der zaak ter secretarie van den 
R aad in te zien. 

8. De Raad kan in de gevallen , bedoeld in 
het derde en vierde lid, bij een met redenen 
omkleede beslissing den betrokkene tevens 
onbevoegd verklaren om gedurende het onder
zoek als lid der bema nning op een luchtvaar t uig 
d ienst t e doen. In da t geval verliest een aan 
den betrokkene afgegeven bewijs van geschikt
heid of wel, voor zoove 1 het een buiten het 
Rijk in Europa afgegeven bewijs van geschikt
heid betreft, een t en behoeve van hem verleende 
gelijkstelling, geliligheid op den dag van de be
slissing. 

Art. 23. 1. De betrokkene kan verzoeken, 
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dat reeds gehoorde getuigen of nader door 
hem bepaald aangewezen personen alsnog zullen 
worden gehoord. Bij afwijzing van djt verzoek 
word t daarva n aanteekening gehouden in het 
proces-verbaal der zitting. 

2. Van het afleggen van verkla ringen als 
getuige of deskundige kunnen zich verschoonen 
des betrokkenen echtgenoote en zijn bloed- en 
aanverwa nten tot den vierden graad ingesloten. 

Art . 24. 1. De Raad kan , hetzij op vor
dering van den Directeur van den Luchtvaart
dien t , hetzij uit eigen beweging, bij een met 
redenen omkleede beslissing een lid der beman
ning onbevoegd verklaren om een bepaalde 
functie aan boord van een luchtvaartuig uit 
t e oefenen, indien ruj den betrokkene onge
schikt acht om die functie t e vervullen. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid verliest een aan den betrokkene af
gegeven bewijs van geschiktheid voor de in het 
eerste lid van dit a r t ikel bedoelde fun ctie of 
wel, voor zooveel het een buiten het Rijk in 
Europa afgegeven bewijs va n gesc.ruktheid 
betreft , een t e dien aanzien verleende gelijkstel
ling, geldigheid op den dag van de beteekening 
van de ui tspraak. 

Art . 25. 1. I s de betrokkene niet per
soonlijk of hij gemachtigde op de geda ne op
roeping verschenen , dan wordt verstek t egen 
hem verleend en het onderzoek buiten zijn 
tegenwoordigheid voortgezet en te zijnen aan
!li fü beslist . 

2. H eeft de behandeling der zaak plaats 
gehad bui ten tegenwoordigheid van den onbe
voegdverklaar de of d iens gemachtigde, da n kan 
ruj, i nilien de uitspraak hem in persoon betee
kend is, binnen veer tien dagen na die beteeke
ning, of, indien de uHspraak hem niet in per- . 
soon beteekend is, binnen veer tien dagen nadat 
zich een omstandigheid heeft voorgedaan, waar
uit af te leiden is, da t hem de uitspraak bekend 
was, daartegen verzet doen bij een schriftelijke 
memorie, te richten -aan den voorzitter , die 
daarvan desverla ngd een bewijs van ontvangst 
afgeef t of doet afgeven. Bevindt de onbevoegd
verklaarde zich niet bier te lande, dan wordt 
de t ermijn met twee maanden verlengd. 

3. H et verzet schorst de tenuitvoerlegging 
van de uitspraak niet . 

Art. 26. 1. Na de indiening va n de me
morie stel t de voorzitter van den R aad den 
Directeur van den Luchtvaartdiens t met de 
memorie in kennis en bepaalt onverwijld dag 
en uur voor de behandeling va n het verzet . 

2. De voorzitter r oept den onbevoegdver
klaarde op tegen bet t ijdstip voor de zitt ing be
paald. 

3. De R aad is bevoegd het onderzoek t e 
heropenen of, na den onbevoegdverklaarde in 
de gelegenheid te hebben gesteld zijn memorie 
mondeling toe te lichten, dadelijk ein duitspraak 
te doen. 

4. Wordt bij de einduitspraak na gedaan 
verzet het ontnemen der bevoegdheid niet ge
handhaafd, dan wordt de bevoegdheid geacht 
n iet te zjjn ont nomen . 

Art . 27. l. De onbevocgdverklaa rde is 
verplicht het bewijs van geschiktheid of van 
gelijkstelling, ten aanzien waarvan de onbe
voegdverklaring geldt, onmiddellijk na de be
teekerung der uitspraak af te geven aan den 
Directeur van den Luchtvaartdienst . 
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2. Van de onbevoegdverklaring wordt door 
den Directeur van den Luchtvaartdienst kennis 
gegeven aan de havenmeesters der Nederland
sche luchtvaartterreinen. 

Art . 28. Wanneer, nadat door den Raad 
krachtens artikel 24 een bevoegdheid is ont
nomen, nieuwe feiten aan het licht komen, 
welke tijdens de behandeling der zaak nog niet 
bekend waren en welke op de beslissing invloed 
zouden kunnen gehad hebben, wordt door den 
Raad opnieuw een onderzoek ingesteld en 
wordt de zaak voor zooveel noodig opnieuw be
handeld. 

Art. 29. 1. Door den Raad kan de ont
nomen bevoegdheid aan den belanghebbende 
geheel of gedeeltelijk worden teruggegeven, 
wanneer ·mag worden aangenomen, dat hij 
wederom geschikt is zijn taak aan boord van 
een luchtvaartuig te vervullen. 

2. Van het teruggeven van de ontnomen 
bevoegdheid wordt door den Directeur van den 
Luchtvaartdienst kennis gegeven aan de haven
meesters der Nederlandsche luchtvaartter
reinen. 

C. Algemeene bepalingen. 

Art. 30. 1. Wanneer de behandeling van 
een zaak voor den Raad is afgeloopen wordt 
door den voorzitter in het openbaar uitspraak 
gedaan . 

2. Deze uitspraak moet een overzicht be
vatten van den gang van het gehouden onder
zoek. 

3. Is door den Raad krachtens het bepaalde 
in artikel 24 een bevoegdheid ontnomen of 
heeft de Raad tot het ontnemen van een be
voegdheid niet besloten, hoewel de Directeur 
van den Luchtvaartdienst daartoe heeft ge
raden, dan worden aan dit deel van het onder
zoek in de uitspraak afzonderlijke overwe
gingen gewijd. 

4 . Een gewaarmerkt afschrift van de uit
spraak wordt zoo spoedig mogelijk aan Onzen 
Minister en aan den Directeur van den Lucht
vaartdienst toegezonden . 

5. De uitspraken worden op door Ons te 
bepalen wijze openbaar gemaakt. 

Art. 31. Indien de bevindingen bij het 
onderzoek den Raad daartoe aanleiding geven, 
doet hij Onzen Minister zoodanige voorstellen 
als hij noodig acht ter voorkoming van onge
vallen met luchtvaartuigen. 

Art. 32. 1. De termijn van oproeping van 
getuigen, deskundigen en van betrokkenen is, 
voor het geval zij in het Rijk in Europa woon
achtig zijn of verblijf houden, van tenminste 
twee vrije dagen. Is hun woonplaats elders of 
onbekend, dan stelt de voorzitter van den Raad 
dien termijn vast. 

2. De beteekening van oproepingen, be
slissingen en uitspraken van den Raad ge
schiedt door den deurwaarder van eenig rech
terlijk college met achterlating van een af
schrift aan den persoon of aan zijn woon- en 
verblijfplaats hier te lande. De beteekening van 
oproepingen en beslissingen geschiedt op last 
van den voorzitter van den Raad, die van uit
spraken op last van den Directeur van den 
Luchtvaartdienst. 

3. Ingeval de beambte, met de beteekening 
belast, noch den persoon, aan wien een oproe
ping, beslissing of uitspraak moet worden be-
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teekend, noch iemand van diens huisgenooten 
aan diens woon- of verblijfplaats aantreft, zal 
hij het afschrift ter stond ter hand stellen aan 
het hoofd van het plaatselijk bestuur, of aan 
dengene die hem vervangt, die het oorspronke
lijke met gezien zal teekenen en het afschrift zoo 
mogelijk aan den betrokkene zal moeten doen 
toekomen, zonder dat van dit laatste echter 
zal behoeven te blijken. 

4. Indien de persoon, aan wien een oproe
ping, beslissing of uitspraak moet worden be
teekend, hier te lande geen bekende woon- of 
verblijfplaats heeft, geschiedt de beteekening 
door middel van aanplakking van een afschrift 
aan het gebouw, waarin de Raad zitting houdt 
en van een ander afschrift aan het gebouw, 
waarin de door den voorzitter aan te wijzen 
havenmeester kantoor houdt. 

Bij bekende verblijfplaats buiten Nederland 
wordt door den ambtenaar, met de beteekening 
belast, tevens een afschrift bij aangeteekenden 
brief gezonden aan den persoon, aan wien de 
beteekening moet geschieden. 

5. Voor zijn verrichtingen ingevolge dit 
artikel ontvangt de deurwaarder een vergoeding 
overeenkomstig bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen regelen. 

Art. 33. 1. De Raad is bij de behandeling 
van zaken, als in deze afdeeling bedoeld, aan 
geen andere vormen gebonden, dan bij deze 
wet bepaald. 

2. De Directeur van den Luchtvaart
dienst is verplicht de zittingen van den Raad, 
ook die welke met gesloten deuren worden ge
houden, bij te wonen. Hij kan zich echter bij 
alle werkzaamheden, in deze en de volgende 
afdeeling bedoeld, door een der ambtenaren van 
dien dienst doen vervangen. 

Art. 34. De kosten van het onderzoek vol
gens de bepalingen van deze afdeeling worden 
gedragen door het Rijk . 

Art. 35. Aan belanghebbenden wordt koste
loos inzage en op hun kosten uittreksel of af
schrift van de uitspraken van den Raad door 
de secretaris verstrekt, berekend volgens het 
tarief voor uittreksels of afschriften van von
nissen in strafzaken. 

Art . 36. Blijkt bij het onderzoek, dat door 
iemand een strafbaar feit is gepleegd, dan wordt 
de bevoegde ambtenaar van het openbaar 
minister.ie daarmede door den leider van het 
onderzoek in kennis gesteld. 

AFDEELING 3. 

Maatregelen van · tucht. 
Art. 37. 1. De gezagvoerder of diens ver

vanger, die zich ten opzichte van zijn maat
schapp~j, de bevrachters of de inzittenden op 
eenigerlei wijze heeft misdragen, kan, onaf
hankelijk van de burgerlijke en de strafvordering, 
door den Raad voor de Luchtvaart, na inge
steld onderzoek, disciplinair worden gestraft 
door het uitspreken van een berisping of door 
ontneming van de bevoegdheid om gedurende 
een bepaalden tijd, twee jaren niet te boven 
gaande, als gezagvoerder op een hier te lande 
ingeschreven luchtvaartuig dienst te doen. 

2. Desgelijks kan ieder ander lid der be
manning door den Raad voor de Luchtvaart 
disciplinair worden gestraft door het uitspreken 
van een berisping of door ontneming van de be-
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voegdheid om gedurende een bepaalden tij cl, twee 
jaren niet te boven gaande, de werkzaamheden, 
in het bewijs van geschiktheid vermeld, uit te 
oefenen, een en ander wanneer de Raad bij het 
in afdeeling 2 bedoelde onderzoek tot de over
tuiging komt, dat aan zijn schuld een lucht
vaartongeval is te wijten. 

3. De Raad kan bij een met redenen om
kleede beschikking den betrokkene onbevoegd 
verklaren om gedurende het onderzoek de func
tie van gezagvoerder of de werkzaamheden, 
in het bewijs van geschiktheid vermeld, te ver
vullen. 

Art . 38. 1. H et onderzoek ter zake van 
de in het eerste lid van artikel 37 bedoelde 
misdragingen heeft, zoo daartoe naar het oor
deel van een commissie uit den Raad, bestaande 
uit den voorzitter en twee door dezen opgeroe
pen leden, termen bestaan, plaats; indien een 
aanklacht is ingediend door den Directeur van 
den Luchtvaartdienst, door de maatschappij 
in welker dienst de gezagvoerder of diens ver
vanger is, dan wel door een of meer van de 
assuradeuren, bevrachters of inzittenden. 

2. De aanklacht moet, om ontvankelijk te 
zijn, bij den Directeur van den Luchtvaart
dienst of bij den Raad voor de Luchtvaart zijn 
ingekomen binnen drie maanden na den dag, 
waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft 
bekomen van het gepleegde feit . Indien de 
aanklacht bij den Directeur van den Luchtvaart
dienst is ingekomen, zorgt deze zoo spoedig 
mogelijk voor doorzending aan den Raad voor 
de Luchtvaart. 

3. Indien een der tot het indienen van een 
aanklacht gerechtigde personen, die zich buiten 
het Rijk in Europa bevindt, grond heeft om te 
vermoeden verhinderd te zullen zijn, om binnen 
den bepaalden termijn zijn aanklacht bij den 
Directeur van den Luchtvaartdienst of bij den 
Raad in te dienen, kan hij zich binnen drie 
weken na den eersten dag, waarop hij daartoe 
in de gelegenheid komt, onder opgave van de 
redenen van verhindering, tot het indienen van 
een aanklacht wenden tot den bevoegden con
sulairen ambtenaar of tot het plaatselijk gezag, 
door wiens tusschenkomst de aanklacht wordt 
ingezonden aan den Raad voor de Luchtvaart. 

4. Het recht van onderzoek vervalt wegens 
verjaring, door verloop van één jaar, nadat de 
aanklacht bij den Raad voor de Luchtvaart is 
ingekomen, behoudens, dat elke daad van onder
zoek de verjaring stuit, mits blijke, dat die daad 
ter kennis van den aangeklaagde gebracht is. 

Art. 39. Ten aanzien van de maatregelen 
van tucht, van het onderzoek en van de uit
spraken van den Raad voor de Luchtvaart, 
gelden de bepalingen van afdeeling 2, voor zoo
ver deze voor toepassing vatbaar zijn, met uit
zondering van het derde lid van artikel 25. 

Art. 40. Door Ons kan, den Raad voor de 
Luchtvaart gehoord, de ontnomen bevoegdheid 
aan den belanghebbende geheel of gedeeltelijk 
worden teruggegeven, of de duur der onbe
voegdheid worden bekort. 

AFDEELING 4. 

Straf- en slotbepalingen. 
Art. 41. Met geldboete van ten hoogste 

zestig gulden wordt gestraft hij, die nadat hij 
1ngevolge artikel 6, of artikel 22 behoorlijk is 
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opgeroepen, niet verschijnt, of verschenen 
zijnde, op de gestelde vragen niet antwoordt. 

Art. 42. Met geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden wordt gestraft de gezag
voerder van een bij een ongeval betrokken 
luchtvaartuig, die in strijd met het bepaalde 
bij artikel 21 de opgevorderde bescheiden of 
voorwerpen niet overlegt of niet ter beschikking 
stelt. 

Art. 43. Met geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden wordt gestraft de derde, 
onder wiens berusting de in artikel 21 bedoelde 
bescheiden of voorwerpen zich bevinden en die 
de ingevolge dat artikel opgevorderde beschei
den of voorwerpen niet, niet tijdig of niet in 
den staat, waarin zij zich ten tijde van de op
vordering bevonden, overlegt of ter beschikking 
stelt. 

Art. 44. Met geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden wordt gestraft de onbevoegd
verklaarde, die in strijd met het bepaalde in 
artikel 27 het in zijn bezit zijnde bewijs van 
geschiktheid of van gelijkstelling niet inlevert. 

Art. 45. 1. Hij, die opzettelijk de in het 
zesde lid van artikel 2 opgelegde geheimhou
ding schendt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden, met of 
zonder ontzetting van het recht om ambten of 
bepaalde ambten te bekleeden. 

2. Hij, aan wiens schuld schending van 
die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den. 

3. Geen vervolging heeft plaats dan op 
klachte van den eigenaar van het luchtvaar
tuig of van den ondernemer van het bedrijf, 
dat ter plaatse wordt uitgeoefend. 

Art. 46. 1. Met geldboete van ten hoogste 
zeshonderd gulden wordt gestraft degene, die 
in strijd met het bepaalde in het derde lid 
van artikel 2 aan de in dat lid genoemde per
sonen den toegang tot de daar genoemde lucht
vaartuigen of plaatsen weigert. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft degene, 
die in strijd met het bepaalde in het vijfde lid 
van artikel 2 weigert de gevraagde inlichtingen 
te verstrekken. 

Art. 47. De bij en krachtens deze wet straf
baar gestelde feiten worden beschouwd a ls over
tredingen, behalve de feiten, strafbaar gesteld 
bij het eerste en tweede lid van artikel 45, welke 
als misdrijven worden beschouwd. 

Art. 48. Op overtreding van voorschriften 
van den krachtens het tweede lid van artikel 6 
uitgevaardigden algemeenen maatregel van be
stuur kan daarbij straf worden gesteld, doch 
geen andere of hoogere dan geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

Art. 49. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een door Ons te bepalen tijdstip. 

Art. 50. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Luchtvaartrampenwet." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lûden Sep

tember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i tl t h tl e J e u tl e. 
(Uitgeg 22 September 1936. ) 



503 

s. 523. 

10 September 1936. WET, houdende voor
zieningen inzake het luchtvervoer. 

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

dat het noodig is, in aansluiting aan het op 
12 October 1929 te Warschau gesloten en op 
29 September 1933 voor Nederland in werking 
getreden verdrag tot het brenge~ van ee_nheid 
in eenige bepalingen inzake het mternat10nale 
luchtvervoer (Staatsblad 1933,n°. 365), bij de 
wet eenige voorzien in gen te treffen inzake het 
luchtvervoer; 

Zoc is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De bepalingen van deze wet vinden 
toepassing, voozooveel niet ingevolge het op 
12 October 1929 te Warschau gesloten en op 
29 September 1933 voor Nederland in werking 
getred~n verdr9:g tot _het brenge~ van ee_nheid 
in eemge bepalmgen mzake het mternat10nale 
luchtvervoer (Staatsblad 1933, n°. 365), l_iie~na 
te noemen het verdrag, een andere voorzienmg 
geldt. 

Art. 2. 1. Deze wet is, behoudens het 
bepaalde in artikel 39, niet van toepassing op : 

a. het kosteloos luchtvervoer , dat niet door 
een luchtvervoeronderneming wordt bewerkstel
li d · 

gb. ' het luchtvervoer, dat bij wijze van eerste 
proef door een luchtvervoeronderneming wordt 
bewerkstelligd met het oog op de vestiging van 
een geregelde luchtlijn ; 

c. het luchtvervoer , dat in bijzondere om
standigheden buiten elke normale uitoefening 
van het luchtvaartbedrijf wordt bewerk
stelligd. 

2. Deze wet is voorts niet van toepassing op 
het luchtvervoer van de brief- en pakketpost, 
hetwelk geschiedt op aanvraag van of namens 
het bevoegd gezag, noch op de luchtv~ ~t, 
uitgeoefend door militaire, douane- of polit1e
luchtvaartuigen. 

Art. 3. Het luchtvervoer, achtereenvolgens 
door verschillende vervoerders te bewerk
stelligen, wordt voor de toepassing van deze 
wet geacht een enkel luchtvervoer te vormen, 
wanneer het door de partijen als . een enkele 
handeling is beschouwd, onverschillig of het 
in den vorm van een enkele overeenkomst, dan 
wel in den vorm van een reeks van overeen-
komsten is gesloten. . 

Art. 4. Wanneer in deze wet sprake 1s van 
dagen, worden kalenderdagen en niet werk
dagen bedoeld. 

HOOFDSTUK II. 
Luchtvervoerbewijzen. 

DEEL l. REISBILJET. 

Art. 5. 1. Bij het luchtvervoer van _r~i
zigers is de vervoerder verplicht een re1sb1liet 
uit te reiken, dat de volgende gegevens moet 
bevatten: 

a . de plaats en den datum van afgifte ; 
b. de plaatsen van vertrek en van bestem

ming; 
c. de tusschenlandingen, die zijn voorzien, 
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behoudens de bevoegdheid van den vervoerder 
om te bedingen, dat hij in geval van noodzaak 
daarin verandering kan brengen ; 

d. den naam en het adres van den vervoer
der of de vervoerders ; 

e. de mededeeling, dat het luchtvervoer is 
onderworpen aan de regeling, die bij de:Ze w~t 
of bij het verdrag omtrent de aansprakeb.1khe,d 
ir. getroffen. · 

2. H et ontbreken van het biljet, een onnauw
keurigheid daarin of het verlies van het biljet 
heeft invloed noch qp het bestaan, noch op de 
geldigheid van de luchtvervoerovereenkomst, 
welke desongeacht zal zijn onderworpen aan de 
bepalingen van deze wet. Indien evenwel de 
vervol')rder den reiziger aanneemt, zonder dat 
een reisbiljet is uitgereikt, heeft hij niet het 
recht zich te beroepen op de bepalingen van 
deze wet, welke zijn aansprakelijkheid uit
Rluiten of beperken . 

DEEL IL BAOAGEBILJET. 

Art. 6. 1. Bij het luchtvervoer van bagage 
is de vervoerder verplicht een bagagebiljet 
uit te reiken. 

2. Onder bagage wordt verstaan : 
alle zaken, welke toebehooren aan of onder de 

hoede zijn van ·een reiziger en welke door of 
namens dezen, alvorens een luchtreis te onder
nemen, ten vervoer door de lucht worden aange
boden. Onder bagage worden ni~t begrep_en 
kleine voorwerpen voor persoonlijk gebrmk, 
welke de reiziger bij zich houdt. 

3. Het bagagebiljet wordt opgemaa_k~ in 
twee exemplaren, het eene voor den re1z1ger, 
het andere voor den vervoerder. 

4. Het moet de volgende gegevens bevatten : 
a. de plaats en den datum van de uitgifte ; 
b. de plaatsen van vertrek en van bestem

ming; 
c. den naam en het adres van den vervoerder 

of de vervoerders ; 
d. het nummer van het reisbiljet ; 
e. de mededeeling, dat de afgifte van de 

bagage geschiedt aan den houder van het be
wijs; 

f. het aantal en het gewicht van de colli; 
g. het bedrag der waarde, aangegeven over

eenkomstig artikel 30, tweede lid ; 
h. de mededeeling, dat het luchtvervoer is 

onderworpen aan de regeling, die bij deze ~et 
of bij het verdrag omtrent de aansprakelijk
heid is getroffen. 

5. H et ontbreken van het bagagebiljet, een 
onnauwkeurigheid daarin, of het verlies van 
het biljet heeft invloed noch op het bestaan, 
noch op de geldigheid van de luchtvervoer
overeenkomst, welke desongeacht zal zijn ond_er
worpen aan de bepalingen van deze wet. Inchen 
evenwel de vervoerder de bagage aanneemt, 
zonder dat een bilj et is uitgereikt, of indien 
het bl!jet niet de gegevens bevat, bedoeld 
onder de letter s d, /, h, heeft de vervoerder 
niet het recht zich te beroepen op de bepalingen 
van deze wet, welke zijn aansprakelijkheid uit
sluiten of beperken. 

DEEL III. L UCHTVRACHTBRIEF. 

Art. 7. 1. Elke vervoerder van goederen 
heeft het recht van den afzender te vorderen 
een bewijsstuk, ,,luchtvrachtbrief" genaamd, 
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op te maken en af te geven; elke afzender h e3ft 
het recht van den vervoerder te vorderen dat 
document aan te nemen. 

2. Echter is het ontbreken van dat bewijs
stuk, een onnauwkeurigheid daarin, of het 
verlies van dat document, van invloed noch 
op het bestaan, noch op de geldigheid van de 
luchtvervoerovereenkomst, welke desongeacht 
onderworpen is aan de bepalingen van deze 
wet behoudens de voorschriften van artikel 11. 

Art. 8. 1. De luchtvrachtbr ief wordt door 
den afzender opgemaakt in drie oorspronkelijke 
exemplaren en afgegeven fuet de goederen. 

2. H et eerste exemplaar bevat de vermel
ding "voor den vervoerder"; het wordt get ee
kend door den afzender. Het tweede exemplaar 
bevat de vermelding "voor den geadresseerde"; 
het wordt geteekend door den afzender en den 
vervoerder en het gaat met de goederen mee. 
H et derde exemplaar wordt geteekend door den 
vervoerder en, na ontvangst van de goederen, 
door dezen uitgereikt aan den afzender. 

3. De handteekening van den vervoerder 
moet worden geplaatst dadelijk bij het aan
nemen van de goederen. 

4. De handteekening van den vervoerder 
kan worden vervangen door een stempel ; die 
van den afzender kan worden gedrukt of ver
vangen door een stempel. 

5. Indien op verzoek van den afzender de 
vervoerder den luchtvrachtbrief opmaakt, 
wordt hlj, behoudens tegenbewijs, geacht te 
handelen voor rekening van den afzender. 

Art. 9. Wanneer er verscheidene colli zijn, 
heeft de vervoerder het recht van den afzender 
te vorderen, verschillende luchtvrachtbrieven 
op te maken. 

Art. 10. De luchtvrachtbrief moet de vol
gende gegevens bevatten : 

a. de plaats, waar het document is opge
maakt, en den datnm, waarop het is geschied ; 

b. de plaatsen van vertrek en van bestem-
ming; 1 d . d. .. . 

c. de tusschen an rngen, 1e ZIJn voorzien, 
behoudens de bevoegdheid van den vervoerder 
om te bedingen, dat hij daarin, in geval van 
noodzaak, verandering kan brengen ; 

d. den naam en het adres van den afzender; 
e. den naam en het ad res van den eersten 

vervoerder ; 
/. den naam en het adres van den geadres

seerde, zoo noodig ; 
g. den aard van de goed eren; 
h. het aantal, de wijze van verpakking, de 

bijzondere kenmerken of de nummers der colli; 
i . het gewicht, de hoeveelheid, den omvang 

of de afmetingen der goederen ; 
j . den uiterlijkeri staat van de goederen en 

van de verpakking ; 
k. den prij s van het luchtvervoer, indien 

die is bedongen, den datum en de plaats van 
betaling en cte persoon , die moet betalen ; 

l. indien de verzending tegen rembours ge
schiedt, den prijs der goederen en het bedrag 
der kosten, indien die er zijn ; 

m. het bedrag van de waarde, aangegeven 
overeenkomstig artikel 30, tweede lid ; 

n. het aantal exemplaren van den lucht
vrachtbrief ; 

o. de documenten, welke aan den vervoerder 
zijn overgegeven, om mee t e gaan met den lucht
vrachtbrief ;' 
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p. den duur van het luchtvervcer en een 
beknopte aanwijzing van de te volgen route, 
indien die zijn bedongen ; 

q. de mededeeling, dat het vervoer onder
worpen is aan de regeling, welke omtrent de 
aansprakelijkheid in deze wet of bij het ver
drag is getroffen. 

Art. 11. Indien de vervoerder goederen aan
neemt, zonder dat een luchtvrachtbrief is op
gemaakt, of indien deze brief niet alle gegevens 
bevat, genoemd in artikel 10 (a. t /m i en q), 
heeft de vervoerder n iet het recht zich te be
roepen op de bepalingen van deze wet, welke 
zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. 

Art. 12. 1. De afzender is aansprakelijk 
voor de juistheid van de mededeelingen en de 
verklaringen betreffende de goederen, welke hij 
op den luchtvrachtbrief stelt. 

2. Hij draagt de aansprakelijkheid voor alle 
schade, door den vervoerder of door anderen 
geleden als gevolg van zijn onnauwkeurige, 
onjuiste of onvolledige mededeelingen en ver
klaringen. 

Art. 13. De afzender is verplicht de in
lichtingen te verschaffen en bij den luchtvracht
brief de documenten t e voegen, welke, vóór de 
afgifte van de goederen aan den geadresseerde, 
noodig zijn om aan de formaliteiten inzake 
douane, plaatselijke rechten of politie te vol
doen. De afzender is tegenover den vervoerder 
verantwoordelijk voor alle schade, die het ge
volg is van het ontbreken , de onvolledigheid of 
de onnauwkeurigheid van die inlichtingen en 
documenten , behoudens in geval van schuld 
aan de zijde van den vervoerder of van degenen 
die in verband met het vervoer te werk zijn ge
steld. 

2. De vervoerder is niet gehouden te onder
zoeken, of die inlichtingen en documenten 
juist of voldoende zijn . 

Art. 14. 1. De luchtvrachtbrief strekt, be
houdens tegenbewijs, tot bewijs van het sluiten 
van de overeenkomst, van de ontvangst van 
de goederen en van de voorwaarden van het 
luchtvervoer . 

2. De opgaven in den luchtvrachtbrief be
treffende het gewicht , de afmetingen en de ver
pakking der goederen, alsook betreffende het 
aantal der colli, hebben kracht van bewijs, 
behoudens tegenbewijs; die betreffende de 
hoeveelheid, den omvang en den toestand der 
goederen strekken tegenover __ den vervoe_rder 
enkel tot bewijs, voor zoover ZIJ door dezen JUist 
zijn bevonden in tegenwoordigheid van den 
afzender en dit is vastgesteld in den lucht
vrachtbrief, of indien het betreft opgaven om 
trent den uiterlijken staat der goederen. 

Art. 15. 1. De afzender heeft het recht, 
onder voorwaarde, dat hij al de uit de lucht
vervoerovereenkomst voortvloeiende verplich
tingen naleeft, over de goederen te beschikken, 
hetzij door deze op het luchtvaartterrem van 
vertrek of van bes temming t erug te nemen, 
hetzij door deze gedurende de reis tijdens een 
landing op t e houden, hetzij door deze te doen 
afleveren op de plaats van bestemmrng of 
tijdens de reis aan een andere persoon dan den 
op den luchtvrachtbrief aangegeven geadres
seerde, hetzij door terugzending t e vragen naar 
het luchtvaartterrein van vertrek , voor zoover 
de uitoefening van dat recht noch aan den 
vervoerder, noch aan de andere afzenders 
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nadeel doet, en mits hij de daaruit voortsprui
tende kosten vergoede. 

2. In geval het uitvoeren van de opdrach
ten van den afzender onmogelijk is, moet de 
vervoerder dezen daarvan onmiddellijk ver
wittigen . 

3. Indien de vervoerder handelt naar de 
opdrachten van den afzender in zake de be
schikking over de goederen , zonder overlegging 
te eischen van het aan dezen afgegeven exem
plaar van den luchtvrachtbrief, zal hij, be
houdens verhaal op den afzender, verantwoor
delijk zijn voor de schade, door dit feit veroor
zaakt aan hem, die op regelmatige wijze in het 
bezit is van den luchtvrachtbrief. 

4. Het recht van den afzender houdt op te 
bestaan op het oogenblik, waarop dat van den 
geadresseerde begint, overeenkomstig het hier
onder volgend artikel 16. Indien echter de ge
adresseerde den luchtvrachtbrief of de goederen 
weigert, of indien hij niet kan worden bereikt, 
herkrijgt de afzender zijn beschikkingsrecht. 

Art. 16. 1. Behoudens in de gevallen , in 
het vorige artikel aangeduid, heeft de geadres
seerde het recht om dadelijk na aankomst van 
de goederen ter plaatse van bestemming van 
den vervoerder te vorderen hem den lucht
vrachtbrief over te geven en hem de got3deren 
af t e leveren tegen betaling van de verschul
digde bedragen en onder naleving van de be
palingen voor het luchtvervoer, aangegeven in 
den luchtvrachtbrief. 

2. Behoudens beding van het t egendeel 
moet de vervoerder den geadresseerde dadelijk 
met de aankomst van de goederen in kennis 
stellen . 

3. Indien het verlies van' de goederen door 
den vervoerder wordt erkend, of indien de 
goederen na verloop van een termijn van zeven 
dagen, nadat zij hadden moeten aankomen, 
niet zijn aangekomen, is de geadresseerde ge
rechtigd tegenover den vervoerder de rechten 
te doen gelden, die uit de luchtvervoerovereen
komst voortvloeien. 

Art. 17. 1. Indien de geadresseerde niet 
opkomt, indien hij weigert het goed aan te 
nemen dan wel het verschuldigde te betalen, 
of indien op het goed beslag is gelegd, is de ver- · 
voerder verplicht het goed voor rekening en ge
vaar van den rechthebbende op te slaan in een 
daarvoor geschikte bewaarplaats. 

2. De vervoerder is verplicht voor rekening 
van den rechthebbende den afzender en, inge
val van beslag, tevens den geadresseerde zoo 
spoedig mogelijk telegrafisch of telefonisch in 
kennis te stellen van den opslag en van de aan
leiding daartoe. 

Art. 18. 1. Indien het goed, dat inge
volge het eerste lid van het vorig artikel anders 
dan wegens beslag is opgeslagen, aan spoedig 
bederf onderhevig is en de afzender niet binnen 
twaalf uren na verzending van de in het tweede 
lid van het voorgaande artikei bed oelde kennis
geving over het goed beschikt, is de vervoerder 
verplicht het goed geheel of gedeelt elijk op de 
meest geëigende wijze t e verkoopen en daarvan 
den afzender terstond t e verwittigen. 

2. Indien daartoe gegronde redenen be
staan, kan bovendien in geval van opslag van 
het goed ieder belanghebbende worden ge
machtigd het geheel of gedeeltelijk op de door 
den rechter te bepalen wijze t e verkoopen. 
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3. De machtiging wordt verleend door den 
kantonrechter , binnen wiens gebied het goed is 
opgeslagen, of, wanneer de zetel van het kanton
gerecht tevens is de zetel van een rechtbank, 
door de voorzitter van die rechtbank, zoo mo
gelijk na verhoor of behoorlijke oproeping van 
de medebelanghebbenden of van hunne ver
t egenwoordigers. 

4. De opbrengst van h€t ingevolge de beide 
voorgaande leden verkochte wordt steeds, voor 
zoover zij niet strekt tot voldoening van de 
kosten van opslag en van de vorderingen van 
den vervoerder, onder ger echtelijke bewaring 
gesteld. 

Art . 19. De vervoerder die, indien op het 
goed beslag is gelegd, het goed aflevert in 
strijd met het bepaalde in het eerste lid van , 
artikel 17 en de geadresseerde die het aanneemt 
wetende, dat daarop zulk een beslag ligt, zijn 
persoonlijk aansprakelijk voqr de schade, 
welke daaruit mocht voortvloeien voor dengene 
die het beslag heeft gelegd. Behoudens tegen
bewijs wordt aangenomen, dat de geadresseerde 
bekend was met het beslag en, in geval op het 
goed een ander dan revindicatoir beslag is ge
legd, dat de vordering ten volle op het goed kan 
worden verhaald. 

Art. 20. 1. Indien de vervoerder het goed 
aflevert zonder dat het hem wegens het lucht
vervoer bij de aflevering verschuldigde is• vol
daan of zonder dat hij zekerheidstelling daa r
voor heeft verkregen, verliest hij zijn aanspraak 
te dier zake op den afzender , wanneer deze doet 
blijken, dat krachtens de tusschen hem en den 
geadresseerde bestaande rechtsverhouding het 
verschuldigde door den geadresseerde moest 
worden gedragen en hij dit, zoo hij het betaalde, 
uit hoofde van het onvermogen van den ge
adresseerde, niet meer op dezen zou kunnen 
verhalen. 

2. In het geval in het vorig lid bedoeld ver 
jaart de rechtsvordering van den vervoerder 
op den geadresseerde t er zake van het luchtver
voer door tijdsverloop van één jaar. Deze ver
ja ring begint te loopen bij het eindigen van de 
reis. 

3. De bepaling van artikel 2010 van het 
Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de in 
het vorig. lid bedoelde . verjaring. 

Art . 21 . De kosten van sorteering der 
goederen, voor zoover noodig voor de richtige 
aflevering, zijn voor rekening van den lucht
vervoerder. 

Art. 22. De afzender en de geadresseerde 
kunnen, ieder op zijn eigen naam, al de rech ten 
doen gelden, welke hun onderscheidenlijk bij 
de artikelen 15 en 16 zijn toegekend, hetzij zij 
handelen in hun eigen belang, hetzij in het 
belang van een ander, op voorwaarde, dat zij 
de verplichtingen, welke de overeenkomst op
legt, uitvoeren . 

Art. 23. 1. De artikelen 15, 16 en 22 doen 
niet t e kort aan de verhouding tusschen den 
afzender en den geadresseerde onderling, noch 
aan de verhouding van derden, wier rechten 
afkomstig zijn, hetzij van den afzender, hetzij 
van den geadresseerde, 

2. Elk beding, waarbij van de bepalingen 
der artikelen 15, 16 en 22 wordt afgeweken, 
moet in den luchtvrachtbrief worden opge
nomen . 
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HOOFDSTUK III. 

Àan8prakelijkheid van den vervoerder. 
Art. 24. 1. De vervoerder is aansprakelijk 

voor schade, ontstaan in geval van verwonding 
of eenig ander lichamelijk letsel, door een 
reiziger geleden, wanneer het ongeval, dat de 
schade veroorzaakte, verband hield met het 
luchtvervoer en plaats had aan boord van het 
luchtvaartuig of tijdens eenige handeling ver
band houdende met het aan boord gaan en het 
verlaten van het luchtvaartuig. 

2. H eeft het letsel den dood ten gevolge, 
dan hebben de overblijvende echtgenoot, de 
kinderen of de ouders van den overledene, die 
door zijn arbeid plachten te worden onderhou
den, een rechtsvordering tot schadevergoeding, 
t e waardeeren . naar gelang van den weder
zijdschen stand en de fortuin der personen, 
en naar de omstandigheden. 

Art. 25. 1. De vervoerder is aansprakelijk 
voor schade, ontstaan in geval van vernieling, 
verlies of beschadiging van bagage of van goe
deren, wanneer het voorval, dat de schade ver
oorzaakte, plaats heeft gehad tijdens het lucht
vervoer. 

2. Het luchtvervoer, in den zin van het 
vorige lid , omvat het tijdperk, gedurende het
welk de bagage of de goederen zich onder de 
hoede van den vervoerder bevinden, onverschil
lig of dit het geval is op een luchtvaartterrein of 
aan boord van een luchtvaartuig of waar dan 
ook, in geval van landing buiten een luchtvaart
terrein . 

3. Het t ijdperk van het luchtvervoer omvat 
niet eenig vervoer te land, ter zee of op binnen

. wateren, bewerkstelligd buiten een luchtvaart
terrein. Wanneer evenwel zoodanig vervoer 
plaats heeft ter uitvoering van de luchtvervoer
overeenkomst in verband met het inladen, de 
aflevering of de overlading, is de vervoerder 
aansprakelijk voor alle schade, alsof deze het 
gevolg ware van een voorval, geschied tijdens 
het luchtvervoer, tenzij hij bewijst, dat de 
schade het gevolg is van een gebeurtenis, welke 
niet t ijdens het luchtvervoer plaats had. 

Art. 26. De door den vervoerder wegens 
geheel of gedeeltelijk verlies van goederen of 
bagage te betalen schadevergoeding wordt 
berekend naar de waarde, welke goed van de
zelfde soort en hoedanigheid had ter plaatse van 
bestemming, ten tijde waarop de goederen of 
de bagage aldaar had moeten worden afgele
verd, onder aftrek van hetgeen door de niet
aflevering is bespaard aan kosten en vracht. 

Art. 27. In geval van beschadiging van 
goederen of bagage moet worden vergoed de 
som , welke men verkrijgt de.or van de in artikel 
26 bedoelde waarde de waarde van het be
schadigde goed af te trekken, en dit verschil te 
verminderen met hetgeen door de beschadiging 
is bespaard aan kosten en vracht. 

Art. 28. Voor zoover niet anders is over
eengekomen, is de vervoerder aansprakelijk voor 
de schade, voortspruitende uit vertraging in 
het luchtvervoer van reizigers, bagage of goe
deren. 

Art . 29. 1. De vervoerder is niet aan
sprakelijk voor schade, indien hij bewijst, dat 
hij en degenen die in verband met het vervoer 
te werk zijn gesteld alle maatregelen hebben 
genomen, noodig om de schade t e vermijden of 
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dat het hun onmogelijk was die maatregelen te 
nemen . Indien de vervoerder bewijst, dat de 
schuld van den getroffen persoon de schade heeft 
veroorzaakt of er toe heeft bijgedragen, kan 
de rechter de aansprakelijkheid van den ver
voerder ter zijde stellen of verminderen. 

2. Bij het luchtvervoer van goederen en 
~ag!1ge is de "vervoerder niet aansprakelijk, 
1.ndien h1J bewIJSt, dat de schade het gevolg is 
van een fout, begaan bij de besturing, bij de 
leidi_ng van . de . vaart van het luchtvaartuig 
of bIJ de navigatie en dat, malle andere opzich
ten, hij en degenen die in verband met het ver
voer te werk zijn gesteld alle maatregelen 
hebben genomen, noodig om de schade te ver
mijden . 

Art . 30. 1. Bij het luchtvervoer van per
sonen is de aansprakelijkheid van den vervoer
der jegens elken reiziger of jegens diens in het 
tweede lid van artikel 24 aangewezen nabe
staanden beperkt tot een bedrag van twaalf 
duizend vijfhonderd gulden. In het geval, dat 
de schadeÏoosstelling wordt bepaald in den 
vorm van een rente, mag het gekapitaliseerde 
bedrag van de rente die grens niet te boven gaan . 
Evenwel kan de reiziger door een bijzondere 
overeenkomst met den vervoerder een hoogere 
grens ,voor de aansprakelijkheid bepalen . 

2. Bij het luchtvervoer van bagage en van 
goederen is de aansprakelijkheid van den ver
voerder beperkt tot een bedrag van vijf en 
twintig gulden per kg, behoudens bijzondere 
verklaring omtrent belang bij de aflevering, door 
den afzender bij de afgifte van de colli aan den 
vervoerder gedaan en tegen betaling eventueel 
van een verhoogd tarief. In dat geval is de ver
voerder verplicht te betalen tot het bedrag van 
de opgegeven som, tenzij hij bewijst, dat deze 
het werkelijke belang van den afzender bij de 
aflevering te boven gaat. 

3. Voor wat betreft de voorwerpen, be
doeld in den laatsten zin van het tweede lid 
van artikel 6, is de aansprakelijkheid van den 
vervoerder beperkt tot vijfhonderd gulden per 
reiziger. 

Art. 31. De vervoerder is gehouden tot 
vergoeding der schade, overkomen aan de voor
werpen, bedoeld in den laatsten zin van het 
tweede lid van artikel 6, indien blijkt, dat de 
reiziger tot behoud daarvan de noodige zorg 
heeft aangewend, tenzij de vervoerder bewijst, 
dat hij en degenen die in verband met het 
vervoer te werk zijn gesteld alle maatregelen 
hebben genomen noodig om de schade te ver
mijden of dat het hun onmogelijk was die maat
regelen te nemen, dan wel met betrekking tot 
de schade het bewijs, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 29, levert. In geen geval is de ver
voerder aansprakelijk voor schade, door mede
reizigers aan die voorwerpen toegebracht. 

Art. 32. Behoudens het bepaalde in arti
kel 28, is elk beding, strekkende om den lucht
vervoerder te ontheffen van zijn aansprake
lijkheid of om een lagere grens vast te stellen 
dan die, welke in deze wet is bepaald, nietig, 
doch de nietigheid van dit beding heeft niet de 
nietigheid ten gevolge van de overeenkomst, 
welke onderworpen blijft aan de bepalingen van 
deze wet. · 

Art. 33. In de gevallen, bedoeld bij de 
artikelen 24, 25, 28 en 31, kan elke rechtsvor
dering ter zake van de aansprakelijkheid, op 
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welken grond zij ook steune, slechts worden 
ingesteld onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen bedoeld bij deze wet. 

Art. 34. De vervoerder heeft niet het recht 
zich t e beroepen op de bepalingen van deze 
wet, welke zijn aansprakelijkheid uitsluiten of 
beperken, indien de schade het !);evolg is van 
zijn opzet of van grove schuld zijnerzijds dan 
wel van opzet of grove schuld van een van de&e
nen die in verband met het vervoer t e werk zijn 
gesteld. 

Art. 35. 1. De aanneming door den ge
adresseerde, zonder protest, van de bagage en 
de goederen vestigt, behoudens tegenbewijs, 
het ver moeden, dat de goederen in goeden staat 
en in overeenstemming met het luchtvervoer
bewijs zijn afgeleverd . 

2. In geval van beschadiging moet de ge
adresseerde protest doen aan den vervoerder 
onmiddellijk na ontdekking van de beschadiging 
en uiterlijk binnen een termij n van drie dagen 
voor de bagage en van zeven dagen voor de 
goederen, t e rekenen van de aanneming. In 
geval van ver traging moet het protest worden 
gedaan uiterlijk binnen veertien dagen te reke
nen van den dag, waarop de bagage of de goe
deren te zijner beschikking zijn gesteld. 

3. E lk protest moet worden ingebracht door 
middel van een op het luchtver voerbewijs t e 
stellen voorbehoud of door een ander geschrift , 
ver zonden binnen den voor dat protest aange
geven termijn. 

4. Bij gebreke van protest binnen de voor
geschreven termijnen vervalt alle aanspraak 
t egen den ver voerder , t enzij in geval van be
drog door dezen. 

Art . 36. De rechtsvordering ter zake van 
de aan prakelijkheid moet op straffe van verval 
worden ingesteld binnen een termijn van twee 
j aar, t e rekenen van de aankomst t er bestem
ming, of va n den dag, waarop het luchtvaartuig 
had moeten aankomen, of van de onderbreking 
van het luchtvervoer . 

Art. 37. 1. In de gevallen, dat het lucht
vervoer wordt beheerscht door het gestelde in 
art ikel 3 en dat het bewerkstelligd moet worden 
achtereenvolgens door verschillende vervoer
ders, i elke vervoerder, die reiziger s, bagage of 
goederen aanneemt, onderworpen aan de in 
deze wet gestelde bepalingen; hij wordt geacht 
een der par tijen te zijn, die de vervoerovereen
komst hebben gesloten, voor zoover die over
eenkomst betrekking heeft op het deel van het 
luch tvervoer, dat onder zijn toezicht is be
werkstelligd. 

2. In geval van zoodanig vervoer hebben 
de reiziger of zijn rechtverkrijgenden enkel ver
haal op den vervoerder, die het luchtvervoer 
heeft bewerkstelligd, gedurende hetwelk het 
ongeval of de vertraging plaats vond, behalve 
in het i):eval, dat de eerste vervoerder bij uit
drukkelijk bedin~ de aansprakelijkheid voor de 
geheele reis op zich heeft genomen . 

3. Indien het bagage of goederen betreft, 
kan de afzender den eer sten vervoerder aan
spreken ; de geadresseerde, die het r ech t op 
afgifte heeft , heeft verhaal t egen den laatsten 
vervoerder; beiden kunnen daarenboven den 
vervoerder aanspreken, die het luchtvervoer 
beeft bewerkstelligd, gedurende hetwelk de ver
nieling, het verlies, de beschadiging of de ver
traging plaats had. Deze vervoerders zijn hoof-
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<lelijk aansprakelijk t egenover den afze'nder en 
den geadresseerde. 

HOOFDSTUK IV. 
B epalingen betrefjenrle gecombineerd vervoer. 

Art. 38. 1. In geval van gecombineerd ver
voer , dat plaats heeft gedeeltelijk door de lucht 
en gedeeltelijk met eenig ander middel van ver
voer, zijn de bepalingen van deze wet enkel toe
passelijk op het luchtvervoer. 

2. Geen bepaling van deze wet belet partij en 
om in geval van gecombineerd vervoer in het 
luchtvervoerbewij s voorwaarden op t e nemen 
betreffende andere wijzen van vervoer , mits 
de bepalingen van deze wet voor wat betreft het 
luchtvervoer worden in acht genomen. 

H OOFDSTUK V. 
B epalingen betreffende luchtvervoer, als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid. 

Art. 39. 1. In geval bij luchtvervoer , als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 2, letsel of 
schade wordt toegebracht aan vervoerde per
sonen of goederen , is degene die dit luchtver
voer bewerkstelligt voor de schade aansprakelijk, 
indien wordt aangetoond, dat hij of een van 
degenen die in verband met het vervoer t e 
werk zijn gesteld niet alle maatregelen hebben 
genomen noodig om de schade te ver mijden . 
Indien de vervoerder bewijst, dat de schuld van 
den getroffen per soon de schade heeft veroor
zaakt of er t oe heeft bijgedragen, kan de rechter 
de aansprakelijkheid van den vervoerder ter 
zijde stellen of verminderen. 

2. Heeft het let sel den dood tengevolge, 
dan hebben de overblijvende echtgenoot, de 
kinderen of de ouders van den overledene, die 
door zijn arbeid plachten te worden onder
houden, onder de in het eerstelidgenoemdevoor
waarden tegen dengene die het luchtvervoer be
werkstelligt een rechtsvordering tot schadever
goeding, te waardeeren naar gelang van den 
wederzijdschen stand en de for tuin der personen, 
en naar de omstandigheden. 

3. Wanneer overeenkomstig het bepaalde 
in het eerste en tweede lid de vervoerder voor 
de in die leden bedoelde schade aansprakelijk is, 
is diens aansprakelijkheid, behoudens het be
paalde in het vierde lid, tot de volgende bedra
gen beperkt : 

a. jegens eiken vervoerden persoon, aan 
wien letsel is overkomen, tot een bedrag van 
twaalf duizend vijfhonderd gulden ; 

b. wegens schade, ontstaan in geval van 
vernieling, verlies of beschadiging van ver
voerde goederen tot een bedrag van 25 gulden 
per kg. 

4. Indien de schade het gevolg is van opzet 
of grove schuld van den vervoerder, dan wel van 
een van degenen die ia verband met het vervoer 
t e werk zijn gesteld is de vervoerder onbeperkt 
voor de s~hade aansprakelijk. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lOden Sep-

tember 19:l6. WILHELMINA. 
De M inister van Waterstaat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
De Minister van Justi tie, 

va n S c ha ik. 
( Uitgeg. 22 September 1936.) 
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28 Augustus 1936. BESLUIT, tot w1Jz1gmg 
van het bijzonder reglement van politie 
voor de haven te Breskens, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 Mei 1918 (Staats
blad n°. 289) en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 Augustus 1924 (Staatsblad 
no. 431). 

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

Waterstaat van 23 Juli 1936, La. A.A., Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Augustus 1936, 
no. 421, Afdeeling Waterstaatsrecbt; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor de haven te Breskens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 13 Mei 1918 
(Staatsblad n°. 289) en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 29 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 431), 
de volgende wijzigingen zullen worden aange
bracht: 

a. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 8. Het is aan houders of bestuurders 

van motorrijtuigen en van andere rij- of voer
tuigen, welke zijn bestemd of worden gebezigd 
voor het vervoer van reizigers tegen vergoeding, 
tenzij met schriftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege den hoofdingenieur-directeur 
en onder daarbij te stellen voorwaarden, ver
boden standplaats in te nemen met een motor
rij tuig of ander rij- of voertuig op de terreinen 
aan de zuidoostzijde van de oostelijke havenkom, 
indien zulks geschiedt met het kennelijk doel 
dat motorrijtuig of ander rij-of voertuig of een 
plaats daarin voor vervoer tegen vergoeding 
aan te bieden. 

Het is voorts verboden op de in het eerste 
lid genoemde terreinen, voorzooveel die zijn 
gelegen ten noorden van een lijn, welke op een 
afstand van 35 m uit, evenwijdig aan en ten 
zuiden van den oostwest gerichten voorkant 
van het betonnen landhoofd van de aanleg
inrichting voor den veerdienst kan worden ge
trokken, motorrijtuigen en andere rij- of voer
tuigen of een plaats daarin voor vervoer tegen 
vergoeding aan te bieden. 

Overigens moeten ten aanzien van het stand
plaats innemen van motorrijtuigen en van 
andere rij-of voertuigen op de haventerreinen 
alle door of vanwege de betrokken ambtenaren 
van den Rijkswaterstaat te geven aanwijzingen 
worden opgevolgd.' ' 

b. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende als volgt : 

,,Art. 9. Ieder, die zich op de haventer
reinen bevindt is verplicht te gehoorzamen aan 
de bevelen, die hem door of vanwege de be
trokken ambtenaren van den Rijkswaterstaat 
in verband met het veilig en ongehinderd ge
bruik der werken worden gegeven." 

c. Artikel 9 wordt artikel 10. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

d e uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
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Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 28sten Augustus 19:16. 

s. 577. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

v a n L i d t h d e J e u d e. 
( Uitgeg. 15 September 1936.) 

8 September 1936. BESLUIT, tot vaststelling 
van een reglement van politie voor eenige 
rivieren en stroomen beneden Dordrecht. 

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

Waterstaat van 23 Maart 1936, La. C., afdeeling 
Waterstaatsrecht; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 April 1936, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemdenMinister van 2 September 1936, n°. 426, 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het volgende 

Reglement van politie voor eenige rivieren en 
stroomen beneden Dordrecht. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de volgende rivieren en stroomen : 

Oude Maas, Spui, Beningen, Mallegat, Krabbe
geul, Dordtsche Kil, Hollandsch Diep, Haring
vliet, Vuile Gat, Zeegat van Goedereede, 
Hellegat, Volkerak, · Krammer, Grevelingen, 
Zeegat van Brouwershaven, Zijpe, Mastgat, 
Keeten, Oosterschelde bewesten de Keeten en 
het zeegat van Zierikzee, voor zooveel betreft 
de Zeegaten tot de lijn gaande door de uiter
tonnen. 

2. 1. Het is verboden : 
a. een vaartuig vast te maken, te doen vast

maken of vast te houden aan of te leggen tegen 
een zeeschip, behalve wanneer dit ter plaatse 
van lossing, lading, bnnkering, bestemming of 
vertrek geankerd of aldaar voor en achter be
hoor lijk gemeerd ligt; 

b. binnen den afstand van 5 m met een 
zeeschip mede te varen. 

2. Het is, behoudens in het uitzonderings
geval, genoemd in lid 1 onder a, verboden op 
een zeeschip over te gaan of dit te verlaten of 
personen of goederen daarvan over te nemen of 
daaraan over te geven. 

3. Het is aan den schipper of aan de op
varenden van een zeeschip verboden eenige 
krachtens het bepaalde in lid 1 onder a en lid 2 
verboden handeling toe te laten of daarvoor ge
legenheid te geven. 

4. De verbodsbepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing ten aanzien van die 
handelingen of gedragingen, welke : 

a. noodig zijn voor het sleepen en het meren 
van een vaartuig ter plaatse waar en ten tijde 
waarop dit moet geschieden; 

b. vereischt worden voor het aan boord 
brengen en afhalen van den loods of van andere 
personen, die krachtens wettelijk voorschrift 
recht van toegang tot het vaartuig hebben; 

c. noodzakelijk zijn om hulp te verleenen in 
geval van nood ; 
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d. plaats hebben met voorafgaande toe
stemming van de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

3 . H et is verboden in de Oude Maas beneden 
he t Mallegat, in de Krabbegeul en in het Malle
gat t e ankeren , t enzij met vergunning van een 
der in art ikel 5 bedoelde ambtenaren van den 
w aterst aat of va n het loodswezen. 

4. 1. H et is verboden brandbare vloei
s toffen of water, hetwelk met deze stoffen 
v ermengd of verontreinigd is, t e water t e laten 
v loeien of te doen geraken. 

2. Vaartuigen, welke meer dan 20 000 1 
licht ontvlambare stoffen a ls lading aan boord 
h ebben, mogen a lleen ligplaat s nemen op de 
plaats , welke hun door of va nwege den bet rok
k en ingenieur van den Rijkswaterstaat word t 
.aangewezen . 

Deze bepa ling i niet van t oepassing op de 
wateren bewesten de havens van Zierikzee, 
Bruinisse en Middelharnis. 

3. De in het vorige lid bedoelde vaartuigen 
moeten op voldoende hoogt e op een goed zicht
bare plaat s boven den romp voeren : 

binnenvaartuigen : 
des daags : een vierkant blauw bord of een 

vierkante blauwe vlag (ten minste 0,5 m hoog 
e n breed ) met een groote witte F (ten minst e 
·0,35 m hoog ) in het midden , 

des nachts een rondschijnend licht vfolet licht, 
zichtbaar tot op een afstand van t en min te 
.500 m; 

zeeschepen : 
des daags de seinvlag B van het Internatio

n aal einboek ; 
des nacht twee rondschijnende roode lichten 

op een onderlingen afstand van ten ininste 1 m 
,even hoog en zichtbaar tot op een afstand van 
t en minst e 1500 m . 

Genoemde seinvlag en seinlichten moeten 
_geheschen wor den op de plaats, waar zij het 
best gezien kunnen worden en op een hoogt e 
van ten minste 6 m boven het dek va n het 
vaar t uig. 

4. H et in lid 2 en 3 bepaalde geldt ook voor 
vaar t uigen, waarin meer da n 20 000 1 lich t 
ontvlam ba re stoffen benedendeks het laatst 
onverpakt a ls lading aanwezig is geweest , 
t enzij ui t een cer t ificaat va n deskundigen, 
wier bevoegdheid door den betrokken inge
nieur van den Rijkswaterst aat erkend is, 
blijkt dat de ruimten, waarin deze stoffen ge
laden zijn geweest en de daaraa n grenzen de 
ruimten voldoende zijn gezuiverd en gelucht 
(ontgast) en da t daarin geen schadelijke ga sen 
meer aa nwezig zijn. . 

5. Wanneer vaartuigen, die licht ontv.l am
bare vloeistoffen geladen hebben en vaar tuigen , 
in lid 4 bedoeld , welke nog niet ontgast zijn , 
met andere vaartuigen gesleept worden, moeten 
zij hetzij het eerste of de eer ste vaar t uigen, 
het zij het laatste of de laa t ste vaartuigen van 
den sleep zij n ; zij mogen niet aan andere vaar
t uigen gekoppeld worden. 

6, Wanneer het goed zich t belemmerd is, 
mag een vaartuig, met lich t ontvlambare 
vloeistoffen geladen, niet varen zoolang zijn 
seinen of li chten niet op een afstand van 500 m 
gemakkelijk gezien kunnen worden . Wordt het 
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zicht minder, da n moet h et vaartuig zoo spoedig 
mogelijk op de meest nabijzijnde geschikte 
plaa t s, zoo ver mogelijk uit het midden van 
de vaargeul, t en anker gaan . 

7. H et is verboden een vaartuig te ont
gassen op een andere plaat s, dan door den be
trokken ingenieur van den Rijkswaterst aat 
aangewezen. 

8. In de leden 2 tot en met 6 worden onder 
licht ontvlambare vloeistoffen verstaan de 
brandbare stoffen , welke bjj een lichtdruk van 
760 mm en een t empera tuur van 55° Celsius of 
minder , dampen on t wikkelen, welke door een 
vlam of v.onk tot ontbrand ing kunnen worden 
gebracht en die niet in elke verhouding met 
water mengbaar zij n . H et vla mpunt wordt be
paald met het toest el van Abel-P ensky . 

5. L Met de handhaving van dit reglement 
zijn belast : de a mbtenaren en beambten va n 
de Rijks- en gemeentepolitie, de ambtenaren 
van den waterst aat , van het lood wezen, van de 
a mbulant e r echerche t e water, d ie belast met 
het toezicht op de visscherij, zoomede die der 
invoerrechten en accijnzen. 

2. De ambtenaren en beambten , in het 
eerste lid bedoeld , zijn bevoegd tot de ha nde
lingen, in artikel 6 der wet van 28 Februari 
1891 (S taatsblad n°. 69) om chreven ; de ambte
naren van den waterst aat, van het loodswezen, 
van de ambulante recherche te water, zoomede 
die der invoerrechten en accijnzen zijn bevoegd 
tot de handelingen , in ar t ikel 3 der genoemde 
wet omschreven. 

3. In dit a r t ikel worden vers taan onder 
ambtenaren van den wat erst aat: 

de hoofdingenieurs-directeuren, hoofdinge
nieurs, ingenieurs, technisch-hoofdambtenaren, 
t echnisch-ambtenaren en opzichters van den 
Rijkswaterst aat, zoomede de bakenmeesters. 

6. Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zoover daar tegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft als volgt : 

a . met hechteni s van t en hoogste zestig 
dagen of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden de overtreding van artikel 4 ; 

b. met hechtenis van t en hoogst e dertig 
dagen of geldboet e van ten hoogste honderd 
vijftig gulden de overt reding van de a rtikelen 
2 en 3. 

IL te bepalen, da t met het in werking 
treden van het onder I bedoelde reglement is 
vervallen het reglement van politie voor de 
scheepvaart op eenige rivieren en s t roomen 
beneden Dordrecht t ot in zee, va tgesteld bij 
Koninklijk besluit van 4 J anua ri 1913 (Staats
blad n°. 4), het laatst gewij zigd bij K oninklijk 
besluit van 22 December 1925 (S taatsblad 
no. 480). 

Onze Minister van vVaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit be luit, het welk in het 
S taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den Ssten Sep tember 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h d e J e u cl e. 
(Uitgeg. 22 September 1936.) 
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22 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel l, lid 8 en lid 9 en van artikel 32, 
lid 5 van de Luchtvaartrampenwet. 

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

Waterstaat van 23 Juli 1936, La. EE, Lucht
vaartdienst ; 

Gelet op het achtste en negende lid van artikel 
1 en op het vijfde lid van artikel 32 van de 
Luchtvaartrampenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 54) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 16 September 1936, La. 
D., Luchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen de volgende regelen, als 

bedoeld bij artikel l, lid 8 en lid 9 en bij artikel 
32, lid 5 van de Luchtvaartrampenwet : 

Art. 1. 1. De voorzitter, de gewone en 
de buitengewone leden, de plaatsvervangende 
voorzitters, de plaatsvervangende leden, de 
secretaris en de plaatsvervangende secretaris 
van den Raad leggen alvorens zitting te nemen 
in handen van den Commissaris der Koningin 
n de provincie Zuid-Holland de(n) navolgende(n) 
eed (belofte) af : 

"Ik zweer (beloof), dat ik het ambt van 
(voorzitter , lid, enz.) van den Raad voor de 
Luchtvaart overeenkomstig de voorschriften 
bij en krachtens de Luchtvaartrampenwet ge
geven nauwgezet en onpartijdig zonder aanzien 
van personen zal waarnemen. Zoo waarlijk 
helpe mij God almachtig (Dit beloof ik)." 

2. Bij herbenoeming na een periodieke af
treding wordt geen nieuwe eedsaflegging ver
eischt. 

2. 1. Wanneer een plaatsvervangende voor
zitter, een gewoon, een buitengewoon of een 
plaatsvervangencl lid , de secretaris of zijn 
plaatsvervanger zijn woonplaats voor langer 
clan veertien dagen verlaat, geeft hij daarvan 
zoowel als van zijn terugkomst kennis aan den 
voorzit ter . 

2. In geval van afwezigheid voor langer dan 
veertien dagen van den voorzitter doet deze 
gelijke kennisgeving aan de plaatsvervangende 
voorzitters en aan den secretaris of, bij diens 
ontstentenis, aan dengene, die dezen vervangt. 

3. 1. De secretaris is verplicht een register 
te houden van de bij den Raad in onderzoek 
zijnde zaken, in welk register kortelijk worden 
vermeld alle zaken in de volgorde, waarin zij 
worden aangebracht. 

2. Aan iedere zaak wordt een afzonderlijk 
nummer gegeven ; in het register wordt ook 
kortelijk aanteekening gehouden van al het
geen verder in iedere zaak voorvalt. 

3. Het register wordt doorloopend genum
merd. 

4 . Voorts bewaart de secretaris het archief 
van den Raad en van den voorzitter en is daar
voor persoonlijk aansprakelijk. 

5. Van de uitgaande brieven worden door 
den secretaris afschriften aangehouden. 

4. 1. De zittingen worden belegd door den 
voorzitter of, bij diens ontstentenis, door een 
plaatsvervangenden voorzitter, die met inacht
neming van het bepaalde in artikel 1, tweede, 
derde en vierde lid, der Luchtvaartrampenwet 
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aan den secretaris opgeeft, W!')lke leden moeten 
worden opgeroepen. 

2. De secretaris zorgt voor de oproeping van 
de leden en voor de kennisgeving aan den Direc
teur van den Luchtvaartdienst. 

3. Indien voor de openbare behandeling 
eener zaak aan den Raad stukken worden over
gelegd, welke bij de sluiting van het vooronder
zoek aan den Directeur van den Luchtvaart
dienst onbekend waren, brengt de voorzitter 
die stukken vóór den aanvang der zitting ter 
kennis van dien Directeur. 

5. Vóór het openen van de zitting wordt 
door den voorzitter en de aanwezige leden de 
presentielijst geteekend. 

6. 1. In de zittingen nemen de leden plaats 
naar ouderdom van dienst : 

het oudst benoemde gewone lid rechts van 
den voorzitter; 

het tweede benoemde links van den voor
zitter; 

het derde benoemde rechts van het oudste 
lid· 

het vierde benoemde links van het tweede lid ; 
het oudst benoemde buitengewone lid rechts 

van het derde lid ; 
het tweede benoemde buitengewone lid 

links van het vierde lid en zoo vervolgens. 
2. Bij gelijktijdige benoeming wordt de 

ouderdom van dienst geregeld naar de volgorde 
van het besluit van benoeming. 

3. Een plaatsvervangend lid neemt zitting 
na den jongstbenoemde van de categorie van 
leden, waartoe het te vervangen lid behoort . 

4. Bij herbenoeming na periodieke af
treding behouden de gewone, buitengewone en 
plaatsvervangende leden hun vorigen ouder
dom van dienst. 

5. De Directeur van den Luchtvaartdjenst 
of degene, die hem vervangt, neemt plaats 
rechts en de secretaris links van den voorzitter 
na de gewone, buitengewone en plaatsver
vangende leden. 

6. Na sluiting van de behandeling der zaak 
wordt in raadkamer beraadslaagd en de be
slissing genomen . 

7. De Directeur van den Luchtvaartdienst 
woont de beraadslagingen en de beslissingen 
in raadkamer niet bij. 

7. In alle zaken doet de voorzitter hoofdelijk 
omvraag, te beginnen bij den jongstbenoemde 
van de buitengewone leden of, indien een van 
dezen wordt vervangen, bij het jongstbenoemde 
plaatsvervangend lid. De voorzitter brengt het 
laatst zij n stem uit. 

8. 1. Zoolang de zaak nog niet bij den 
Raad in behandeling is, kan de voorzitter of 
een van diens plaatsvervangers een der leden 
van den Raad of een commissie uit zijn midden 
benoemen tot het instellen van een plaatselijk 
onderzoek of tot het hooren van getuigen. 

2. Hij kan den secretaris of diens plaats
vervanger aan dat lid of aan deze commissie 
toevoegen. 

9. Alle brieven van den Raad uitgaande 
worden door den voorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

10. Indien de Raad inzage of afschrift van 
administratieve bescheiden of inlichtingen van 
eenig openbaar gezag wenscht te verkrijgen, 
wendt hij zich daartoe tot Onzen Minister van 
Waterstaat. 
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11. 1. De secretaris houdt aanteekening 
van hetgeen in de zittingen van den Raad wordt 
behandeld en vermeldt den zakelijken inhoud 
van de verklaringen der getuigen en deskundigen 
en van de opgaven der betrokkenen en aange
klaagden. 

2. Die aanteekeningen worden door den 
voorzitter en den secretaris vastgesteld en 
onderteekend. 

12. De secretaris betaalt de aan getuigen en 
deskundigen toegelegde schadeloosstellingen 
uit de gelden, welke hem tot dat einde ter goede 
rekening zullen worden gegeven. 

13. De deurwaarders ontvangen voor hun 
verrichtingen als bedoeld in artikel 32 van de 
Luchtvaartrampenwet een vergoeding, bere
kend volgens de tarieven van gerechtskosten in 
strafzaken, alsmede vergoeding voor reis- en 
vèrblijfkosten overeenkomstig de derde klasse 
van het R eisbesluit 1916. 

14. 1. De secreta ris verricht voorts de 
werkzaamheden, hem door den voorzitter op
gedragen. 

2. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen 
door den plaatsvervangenden secretaris en, 
bij diens ontstentenis, door een gewoon, buiten
gewoon of plaatsvervangend lid, door den voor
zitter aangewezen. 

3. De aanteekeningen van t er zitting van 
den R aad door getuigen, deskundigen, be
trokkenen of aangeklaagden afgelegde ver
klaringen worden door dezen, na voorlezing, 
onderteekend. 

15. De Directeur van den Luchtvaart
dienst of degene, die hem vervangt, heeft het 
recht ter zittingen van den Raad ·vragen te 
stellen aan de getuigen, deskundigen, betrok
kenen en aangeklaagden en zoodanige vorde
ringen te doen en toe te lichten als hij noodig 
acht. 

IL te bepalên, dat dit besluit in werking 
treedt op den dag, waarop de Luchtvaart
rampenwet ingevolge het bepaalde in artikel 49 
in werking treedt. 

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

Het Loo, den 22sten September 1936. 

S. 579 A. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidt h de Jeud e. 

( U itgeg. 2 October 1936.) 

22 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 6, tweede lid van de Luchtvaart
rampenwet. 

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

Waterstaat 23 Juli 1936, La . EE, Luchtvaart
dienst; 

Gelet op het tweede lid van artikel 6 en op 
artikel 48 van de Luchtvaartrampenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 54) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 September 1936, 
La. D, Luchtvaartdienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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I. vast te stellen de volgende voorschriften : 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
a. ,,ongeval": een voorval, als bedoeld in 

het tweede lid van artikel 5 van de Luchtvaart
rampenwet; 

b. ,,vooronderzoeker": de persoon of per
sonen, bedoeld in het eerste lid van artikel 6 
van de Luchtvaartrampenwet ; 

c. ,,Onzen Minister": Onzen Minister met 
de uitvoering van dit besluit belast. 

2. 1. Onze Minister kan, hetzij op voor
stel van den vooronderzoeker, hetzij am bts
halve een of meer personen aanwijzen, teneinde: 

a. den vooronderzoeker bij het onderzoek 
dan wel bij een gedeelte daarvan bij te staan ; 

b. den vooronderzoeker bij het onderzoek 
dan wel bij een gedeelte daarvan te vertegen
woordigen. 

2. Degene die ingevolge het vorig lid onder 
b den vooronderzoeker vertegenwoordigt, wordt 
voor de toepassing van het tweede, derde en 
vierde lid van artikel 2 en van het eerste lid 
van artikel 21 van de Luchtvaartrampenwet, 
zoomede voor de toepassing van dit besluit als 
vooronderzoeker aangemerkt . 

3. De vooronderzoeker begeeft zich, wan
neer hier te lande aan een burgerlijk luchtvaar
tuig een ongeval is overkomen, ten aanzien 
waarvan zijn aanwijzing als vooronderzoeker 
van toepassing moet worden geacht, zoo spoedig 
mogelijk naar de plaats van het ongeval, ten
einde een onderzoek naar de oorzaken in te 
stellen. 

4. 1. I n afwijking, voor zoover noodig, 
van het bepaalde in het R eisbesluit 1916 is de 
vooronderzoeker bevoegd zich, wanneer hij 
zulks met het oog op het vooronderzoek noodig 
acht, of de snelste wijze naar de plaats van het 
ongeva te begeven en de reiskosten tot het 
werkelijk bedrag aan het Rijk in rekening te 
brengen. Zulks geldt mede voor hen, die den 
vooronderzoeker ingevolge het bepaalde in het 
eerste lid onder a van artikel 2 bijstaan. 

2. De schadeloosstellingen van den voor
onderzoeker en van degenen die hem bijstaan 
worden vastgesteld door Onzen Minister, met 
medewerking van Onzen Minister van Finan
ciën. 

5. 1. Van een hier te lande aan een burger
lijk luchtvaartuig overkomen ongeval wordt 
zoo spoedig mogelijk door of vanwege den 
Burgemeester der gemeente, waar het ongeval 
geschiedde, telegrafisch of telefonisch kennis 
gegeven aan den Directeur van den Lucht
vaartdienst, onder vermelding van tijd, plaats 
en aard van het ongeval, zoomede van alle 
verdere bijzonderheden, welke voor den voor
onderzoeker van belang kunnen zijn. Voor 
zoover hij niet zelf als vooronderzoeker is aan
gewezen, geeft die Directeur de ontvangen 
mededeelingen terstond aan den vooronder
zoeker door. 

2. Het is verboden veranderingen, welke 
niet door de omstandigheden zijn geboden, 
te brengen in den toestand van het luchtvaar
tuig of deszelfs overblijfselen na het ongeval, 
zoolang daartoe door of vanwege den vooronder
zoeker geen toestemming is verleend. 

3. De in het vorig lid bedoelde toestemming 
wordt, zoo spoedig als in verband met het 
onderzoek mogelijk is, verleend. 

6. 1. De vooronderzoeker is bevoegd, zoo 
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noodig bijgestaan door ambtenaren van de 
Rijks-of gemeentepolitie : 

a. met betrekking tot het luchtvaartuig of 
deszelfs overblijfselen alle handelingen te ver
richten of te doen verrichten, welke hlj in 
verband met het vooronderzoek noodig acht; 

b. het terrein, waarop het luchtvaartuig of 
deszelfs overblijfselen zich bevinden, te doen 
afzetten en te bepalen, dat niemand, behalve de 
ambtenaren van justitie en politie, zonder zijn 
toestemming het afgezette gedeelte mag be
treden. 

2. Wanneer zulks spoedshalve noodig is, 
kan hij den in het vorig lid bedoelden bijstand 
rechtstreeks vragen aan dengene of degenen, 
die hem kan of kunnen verleenen. 

3. Het is verboden te handelen in strijd met 
het door den vooronderzoeker ingevolge het 
eerste lid onder b bepaalde. 

7. 1. Wanneer een ongeval met een Neder
landsch burgerlijk luchtvaartnig buiten het Rijk 
in Europa heeft plaats gevonden, wint de Direc
teur van den Luchtvaartdienst bij de betrokken 
vreemde luchtvaartadministratie inlichtingen in 
en deelt de uitkomsten - voor zoover hij niet 
zelf als vooronderzoeker in aangewezen - aan 
den vooronderzoeker mede. 

2. Wanneer Onze Minister zulks noodig 
acht, zal de vooronderzoeker zich naar de 
plaats van het ongeval begeven. 

3. De Directeur van den Luchtvaartdienst 
kan den Nederlandschen consulairen ambte
naren en den ambtenaren in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, die daartoe door 
de overheid van die gewesten zijn aangewezen, 
verzoeken van een in hun ambtsgebied aan 
een Nederlandsch burgerlijk luchtvaartuig 
overkomen ongeval een mede door de door hen 
gehoorde personen, voor zooveel hun verklaring 
betreft, onderteekend procesverbaal op te 
maken en aan hem op te zenden. Voor zoover 
hij niet zelf als vooronderzoeker is aangewezen , 
geeft de Directeur van den Luchtvaartdienst 
het proces-verbaal ten spoedigste aan den voor
onderzoeker door. 

8. Overtreding van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 5 en in het derde lid van 
artikel 6 wordt gestraft met geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden . 

9. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel "Regeling Vooronderzoek Luchtvaart
ongevallen 1936". 

II . te bepalen, dat Hoofdstuk VII van de 
Regeling 'l'oezicht Luchtvaart (Staatsblad 1928, 
n° . 454, laatstelijk gewijzigd Staatsblad 1936, 
no. 562) wordt-ingetrokken. 

III. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den dag, waarop de 
Luchtvaartrampenwet ingevolge haar artikel 49 
in werking treedt. 

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

Het Loo, den 22sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h cl e J e u d e. 

( Uitgeg. 2 October 1936.) 
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22 September 1936. BESLUIT, tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement 
Dienst en van het Algemeen Reglement 
Dienst Locaalspoorwegen. 

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

Waterstaat van 17 Maart 1936, La. M., afdeeling 
Vervoer- en l\fijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor-en Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 31 
Maart 1936, no. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 September 1936, 
n° . 481, afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het Algemeen Reglement Dienst, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 277), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 3 Januari 1935 (S!,aats
blad n°. 3) te wijzigen als volgt: 

a. de tekst van artikel 22 wordt gelezen : 
"De komst van elken trein moet ten minste 
drie minuten te voren worden aangekondigd 
aan de wachters, voorzoover deze niet tevens 
zijn belast met de bediening of beheersching van 
seinen welke de komst van den trein toelaten." 

b. artikel 66, eerste lid, wordt gelezen: 
,,( 1) In stoomtreinen, waarmede reizigers 

worden vervoerd en die met een grootere snel
heid dan van 75 kilometer in het uur rijden, 
mogen zich in het eerste voertuig achter de 
locomotief met of zonder tender, geen personen 
- uitgezonderd beambten van den spoorweg
dienst- bevinden, tenzij dit voertuig een stalen 
rijtuig is." 

c. aan artikel 68 wordt een zevende lid toe
gevoegd, luidende : 

,,(7) Indien in bogen, als · bedoeld in het 
vierde lid onder b, bijzondere voorzieningen zijn 
aangebracht voor het doorrijden met grootere 
snelheid dan daar genoemd, kan de Inspecteur 
Generaal voor het doorrijden van die bogen 
een grootere snelheid toestaan ." 

II. Het Algemeen Reglement Dienst Locaal
spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 16 Maart 1935 (Staatsblad n°. 142), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 November 
1935 (Staatsblad n°. 640) te wijzigen a ls volgt: 

a. de in artikel 10 opgenomen tekst van 
artikel 68 A.R.D. wordt aangevuld met een 
zesde lid, luidende : 

,,(6) Indien in bogen, als bedoeld in het 
derde lid onder b, bijzondere voorzieningen zijn 
aangebracht voor het doorrijden met grootere 
snelheid dan daar genoemd, kan de Inspecteur 
Generaal voor het doorrijden van die bogen 
een grootere snelheid toestaan.'' 

b. in artikel 15, onder b, wordt in plaats van 
,,65-67" gelezen : ,,65-67 en 68, zesde lid." 

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

Het Loo, den 22sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
v a n L i d t h tl e J e u d e. 

(Uitgeg. 2 October 1936.) 
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25 September 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad, van de 
tusschen den Fra nschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken en den N ederlandschen 
Gezant te P arijs gewisselde nota's dd. 20 
en 25 Mei 1936, houdende eene overeen
komst tusschen Nederland en Frankrijk 
tot afschaffing van de consulaire visa op 
gezondheidspassen in het onderling ver
keer tusschen N ederlandsch-lrulië en Jndo
China. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tus chen den Franschen Minister 

van Buitenlandsche Zaken en Onzen Gezant 
te Parijs gewisselde nota's dd . 20 en 25 Mei 
1936, houdende eene overeenkomst t usschen 
Nederland en Frankrijk tot afschaffing van de 
consula ire visa op gezondheidspassen in het 
onder! ing verkeer tusschen N ederlandsch-lndië 
en Indo-China, van welke nota's een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
25 November 1936 voor N ederlandsch-lndië 
zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 18den Septem
ber 1936, Directie van het Protocol, n°. 
31797; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 25sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uityey. 6 Octobe,· 1936. ) 

Fransche tekst. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ETRANGÈRES. 

Sous-Di rection des 
Affaires administratives 

et des 
Unions Internationales. 

Paris , Ie 20 mai 1936. 

Monsieur Ie Ministre, 

Par une communication en date du 18 no
vembre dernier, vous avez bien voulu m'entre
tenir d'un projet d'accord tendant à supprimer 
entre l'Indo-Chine Française et les Indes Néer
landaises Ie visa consulaire des patentes de 
santé. 

J'ai l 'honneur de vous faire savoir que Ie 
Gouvernement français s'engage à dispenser 
du visa consul aire de la patente de santé les 
navires de nationalité néerlandaise à leur dé
part d'un port quelconque des Indes N éerl an-
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daises pour l'un quelconque des ports de l 'In
dochine Française, sous la condition que les 
navires de nationalité française bénéfic ieront 
de la même dispense à leur départ d'un port 
quelconque de l'Indochine Française pour l'un 
quelconque des ports des Indes Néerl andaises. 

Le présent accord entrera en vigueur dans 
un délai de six mois à compter du jour 011 il 
sera réal isé. 

Agréez, Monsieur Ie Ministre, les a surances 
de ma haute considération. 

Pour le Ministre des Affaires Etrangères 
et par délégation 

l'Ambassadeur de France 
Secrétaire général 

A 1 ex is L é ge r. 

.ilfonilieur l e Jonkhee,· J . Lou don 
M inistre des Pays-Bas 

Paris. 

LÉGATION DES PAYS-BAS. 

N°. 2028/S . 19. 

Paris, Ie 25 mai 1936. 

Monsieur Ie Prés ident, 

A la date du 20 de ce mois Votre Excel
lence a bien voulu m'adresser la lettre sui
vante: 

,,Par une communication en date du 18 no
" vembre dernier, vous avez bien voulu 
"m'entretenir d'un projet d' acco rd tendant à 
"supprimer entre l'Indochine França ise et les 
" Indes Néerlandaises Ie visa consulaire des 
,,patentes de santé. 

" J'ai l'honneur de vous faire savoi r que Ie 
"Gouvernement frança is s'engage à dispenser 
"du visa consulaire de la patente de santé les 
,,navires de nationalité néerlandai e à leur • 
,,départ d'un port quelconque des Indes N éer
" la ndaises pour l'un quelconque des ports de 
" l'Indochine Française, sous la condition que 
,, les navires de nationalité françai se bénéfi
"cieront de la même dispense à leur départ 
,,d'un port quelconque de l 'Indochine Fran
"çaise pour l 'un quelconque des ports des 
,,Indes Néerlandaises. 

"Le présent accord entrera en vigueur dans 
" un dél a i de six mois à compter du jour 011 il 
,,sera réal isé." 

En accusant réception à Votre Excellence 
de cette communication j'ai l'honneur de Lui 
confirmer l'accord du Gouvernement néerlan
da is sur eet Arrangement. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Prés ident, les 
assurances de ma plus haute considóration. 

Son Excellence 

L e Ministre des Pays-Bas 
Pour le Ministre 

L e P,·e,nier S ecrétaire 
van Pa ll andt. 

Monsieur Pa u I Bon c our 
Ministre des Atfaires Etranyères ad, intérim 

Paris. 
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Ver t a 1 ing. 

MINISTERIE VAN BUITEN
LANDSCHE ZAKEN. 

Onder-Afdeeling van 
Administratieve Zaken 

en van 
Internationale Unies. 

Parijs, 20 Mei 1936. 

Mijnheer de Minister, 

Bij eene mededeeling van 18 ovember ll. 
heeft U wel mijn aandacht willen vragen voor 
een ontwerp-overeenkomst, strekkende tot op
heff iiig tusschen Fransch Indo-China en Ne
derlandsch-Indië van het consulaire visum op 
gezondheidspassen. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Fransche R egeering zich verbindt om de sche
pen van N ederlandsche nationaliteit bij hun 
vertrek uit een of andere haven van Neder
landsch-Indië naar een of andere haven van 
Fransch Indo-China, vrij te stellen van het 
consulaire visum op den gezondheidspas, onder 
voorwaarde, dat de schepen van Fransche na
tionaliteit dezelfde vrijstelling zullen genieten 
bij hun vertrek uit een of andere haven van 
Fransch Indo-China naar een der havens van 
Nederlandsch-Indië. 

D eze overeenkomst zal in werking treden na 
verloop van 6 maanden, te rekenen van den 
dag, waa rop zij zal zijn tot stand gekomen. 

Aanvaard, Mijnheer de Minister, de verze
kering van mijn hoogachting. 

V oor den 
M iniste,· van B uitenlandsche Zaken 

en op last, 
De Anibassadeur van Frankrijk, 

Secretaris-Gen eraal 
AI ex i s L é ge r . 

Aan J onkheer J. Lou don, 
Gezant der Nederlanden 

Parijs. 

GEZA TSCHAP DER 
NEDERLANDEN. 

N°. 2028/S. 19. 

Mijnheer de P resident, 

Parijs , 25 Mei 1936. 

Onder dagteekening van 20 dezer, hee ft U.E. 
wel het navolgend schrijven aan mij willen 
richten: 

,,Bij eene mededeeling van 18 November 11. 
heeft U wel mijn aandacht willen vragen voor 
een ontwerp-overeenkomst, strekkende tot op
heffing tusschen Fransch Indo-China en Ne
derlandsch-Indië van het consulaire visum op 
gezondheidspassen. 

"Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
Fransche Regeering zich verbindt om de sche
pen van Nederlandsche nationaliteit bij hun 
vertrek uit een of andere haven van Neder
la ndsch-Indië naar een of andere haven van 
Fransch Indo-China, vrij te stellen van het 
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consulaire v isum op den gezondheidspas, onder 
voorwaarde, dat de schepen van Fransche na
tionaliteit dezelfde vrijstelling zullen genieten 
bij hun vertrek uit een of andere haven van 
Fransch Indo-China naar een der havens van 
Nederlandsch-Indië. 

"Deze overeenkomst zal in werking treden 
na verloop van 6 maanden, te rekenen va n 
den dag, waarop zij zal zijn tot stand geko
men." 

Uwer Excellentie de ontvangst van da't 
schrijven erkennende, h eb ik de eer H aar de 
instemming te bevestigen van de Nederland
sche Regeering met deze regeling. 

Gelief, Mijnheer de President, mijne verze
kering van de meeste hoogachting te aanvaar
den. 

De Gezant der Nederlanden 
Voor den Gezant, 

D e Eerste Secretaris 
. van P a l l andt. 

Zijner Excellentie den heer Paul Boncour, 
Minister van Buitenlanàsche Zaken 
ad interi,n 

Parijs. 

S. 99 E. 

25 Septeniber 1936. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op N ederlandsch
I ndië, Suriname en Curaçao van de op 19 
Juni 1934 te Londen gesloten overeen
komst betreffende de statisti eken van 
doodsoorzaken (Staatsblad 1934, n°. 660). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 19 J uni 1934 te Londen mede 

namens de Nederlandsche R egeering gesloten 
overeenkomst betreffende de statistieken van 
doodsoorzaken met bijbehoorend protocol van 
onderteekening; 

Gezien Ons Besluit van 12 December 1934 
(Staatsblad n°. 660) , bepalende de bekendma
king in het Staatsblad van bovengenoemde 
overeenkomst met bijbehoorend protocol van 
onderteekening; 

Overwegende, dat overeenkomstig artikel 8, 
eerste lid, van die overeenkomst van wege de 
Nederlandsche Regeering aan de Britsche R c
geering is kennis gegeven, dat vermelde over
eenkomst toepasselijk zal zijn op N ederlandsch
Tndië, Suriname en Curaçao, waarbij het voor
behoud is gemaakt, dat de toepasselijkheid 
van de overeenkomst op Nederlandsch-l ndiï 
en Suriname niet de verplichting zal inhou
den, dat de statistieken, welke het onderwerp 
van de overeenkomst uitmaken, zullen worden 
verstrekt over de geheele bevolking van di e 
gebiedsdeel en; 

Overwegende mede, dat vermelde kennis
geving op 27 Juli 1936 door de Britsche Re
geering is ontvangen en dienvolgens meerge
noemde overeenkomst op 27 Juli 1936 voor 
Nederlandsch- l ndië, Surinanie en Curaçao is 
in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 18den Septem
ber 1936, Directie van het Protocol, n°. 
31799; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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de toepasselijkverklaring op Nederlandsch
l ndië, Surina1ne en Curaçao van bovengenoem
de overeenkomst te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn; ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 25sten September 1936. · 

WILHELMINA. 
D e Minis ter van Buitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
{Uitgeg. 6 Octo ber 1936.) 

s_ 206. 

11 September 1936. WET, houdende voor
zieningen omtrent weerkorpsen. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1935/1936, n°. 241, 
1-8. 

Hand. id. 1935/1936, blzz. 1936-1955. 
B{jl. Hand. Je Kamer 1935/1936, n°. 241, 
blzz. 1-7. 
Hand. id 1935/1936, blzz. 826-837. 

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

dat het wenschelijk is enkele voorzieningen te 
treffen omtrent weerkorpsen; 

Zoo is het , dat Wij, dan R aad van State, enz. 
Art. 1. H et is verboden weerkorpsen tot 

stand te brengen, daarvan deel uit te maken 
of deze te steunen. 

Weerkorps is iedere organisatie van particu
lieren, welke gericht is op of voorbereidt tot 
het in onderling verband verrichten van of 
deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort 
van weermacht of politie in de handhaving 
van de uit- en inwendige veiligheid en van de 
openbare orde en rust. 

H e t verbod van het eerste lid geldt niet voor 
organisaties, toegelaten bij of krachtens alge
meenen maatregel van bestuur. Aan eene toe
lating kunnen voorwaarden worden verbonden. 

2. Hij die in strijd handelt met artikel 1, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

Het feit wordt beschouwd als eene over
treding. 

3. Hij die opzettelijk in strijd handelt met 
artikel 1, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

Het feit wordt beschouwd a ls een misdrijf. 
4. In het eerste lid van artikel 56 van de 

wet op de rechterlijke organisatie en het beleid 
der justitie wordt, na "Wetboek van Strafrecht" 
ingevoegd: 

,,en a rtikel 2 van de wet op de weerkorpsen". 
5. In het tweede lid van artikel 64 van het 

Wetboek van Strafvordering wordt, onder b, 
in plaats van ,, , of van eene der in de a rtikelen 
432 en 433 van dat wetboek" , gelezen : 

,,en artikel 3 van de wet op de weerkorpsen, 
of van eene der in de artikelen 432 en 433 van 
het Wetboek van Strafrecht" . 

6. Deze wet kan worden aangehaald a ls 
,,Wet op de weerkorpsen". 

7. Zij treedt op een door Ons te bepalen 
tijdstip in werking. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den Uden Sep

tember 1936. 
WILHELMINA. 

· De Minister van J ustitie, van Scha ik. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

s. 207. 

J . A. tl e W i 1 tl e. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a.i., 
H. CO 1 ij Il. 

{Uitgeg. 22 September 1936.) 

5 November 1936. WET, houdende wettelijke 
bepalingen omtrent handelsagenten en 
handelsreizigers. 

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

dat het wenschelijk is omtrent handelsagenten 
en handelsre izigers eenige wettelijke regelen 
te stellen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het opschrift van den Vierden Ti

tel van het Eerste Boek van het Wetboek van 
Koophandel wordt gelezen: 

Van beurzen van koophandel, makelaars, 
kassiers, handelsagenten en handels

reizigers. 
Achter de derde a fdeeling van den Vierden 

Titel van het Eerste Boek van het Wetboek 
van Koophandel wordt ingevoegd: 

V i e r d e A f d e e I i n g. 

Van handelsagenten. 

Art. 75a. Handelsagent is hij, die zijn be
drijf maakt van het verleenen van bemidde
ling bij het tot stand komen van bepaalde 
overeenkomsten tusschen iemand, tot wien h ij 
in een vaste betrekking staat (principaal) en 
derden, of van het afsluiten van zoodanige 
overeenkomsten op naam en voor rekening 
van den principaal. 

Art. 75b. Behoudens beding van het tegen
deel heeft de handelsagent regt op het bedon
gen loon, zoodra de overeenkomst tusschen 
den principaal en den derde is tot stand ge
komen . 

Indien het regt op loon afhankelijk is ge
steld van de uitvoering van zoodan ige over-. 
eenkomst, bestaat dat regt ook, indien de 
niet-uitvoering den principaal door den han
delsagent redelijkerwijs kan worden toegere
kend. 

Art. 75c. Voor zoover de in artikel 75a 
bedoelde overeenkomsten tijdens den loop van 
de agentuurovereenkomst zonder tusschen
komst van den handelsagent zijn gesloten met 
door hem aangebragte personen, heeft hij regt 
op loon, a ls waren de overeenkomsten m et 
zijne tusschenkomst tot stand gekomen. 

Indien de agentuurovereenkomst medebrengt, 
dat de handelsagent met uitsluiting van an
deren in een bepaald gebied of bij een be
paalden kring van personen werkzaam zal 
zijn, heeft de handelsagent, voor zoover de in 
artikel 75a bedoelde overeenkomsten tijdens 
den loop van de agentuurovereenkomst zonder 
zijne tusschenkomst zijn gesloten met in dat 
gebied gevestigde of tot dien kring behooren
de personen, regt op loon, als waren de over-



1936 

eenkomsten met zijne tusschenkomst tot stand 
gekomen. 

Indien is overeengekomen, dat de handels
agent wetkzaam zal zijn in een bepaald ge
bied of bij een bepaalden kring van personen, 
wordt de overeenkomst, behoudens tegenbe
wijs, vermoed mede te brengen, dat de hau
delsagent met uitsluiting van anderen in dat 
gebied of bij dien kring van personen werk
zaam zal zijn. 

Art. 75d. De handelsagent verliest zijne 
aanspraak op loon niet, indien hij bereid was 
de voor hem uit de agentuurovereenkomst 
voortvloeiende verpligtingen na te komen, 
doch de principaal daarvan geen gebruik heeft 
gemaakt, hetzij do!lr e igen schuld of zelfs ten
gevolge van, hem persoonlijk betreffende, toe
vallige verhindering. 

Voor de berekening van het loon, bedoeld 
in het vorige lid , vindt artikel 75j, tweede lid, 
toepassing. 

Het loon wordt echter verminderd met het 
bedrag der onkosten, welke de handelsagent 
zich door het niet-verrigten van zijne werk
zaamheden heeft bespaard. 

Art. 75 e. De handelsagent kan zich voor de 
verpl igtingen, welke voor den derde voort
vloeien uit eene door zijne tusschenkomst tot 
stand gekomen overeenkomst, als borg slechts 
verbinden ten beloope van het voor die over
eenkomst geldend loon. 

Art. 75/. Op de agentuurovereenkomst vin
den a rtikel 1637d, artikel 1637:r: en artikel 
1638e van het Burgerlijk W etboek, a lsmede 
artikel 40 en artikel 239 der Faillissementswet 
overeenkomstige toel)assing. 

Art. 75g. De overeenkomst, waarbij de eene 
partij zich verbindt voor onbepaalden tijd of 
tot wederopzegging werkzaam te zijn a ls han
delsagent voor de andere pai·tij, kan door beide 
partij en worden opgezegd met inachtneming 
van den termijn, in de overeenkomst bepaald, 
en bij gebreke daarvan, met inachtneming van 
een termijn van drie maanden. 

De termijn van opzegging kan niet korter 
zijn dan ééne m aand. De opzegging mag al
leen gescFîieden tegen den laatsten dag van 
eene kalendermaand . Van deze bepalingen 
kan niet worden a fgeweken. 

Indi en eene overeenkomst, waarbij de eene 
,partij zich verbindt gedurende een bepaalden 
tijd werkzaam te zijn a ls handelsagent van de 
andere partij , door partijen na het verstrijken 
van dien tijd zonder tegenspraak wordt voort
gezet, wordt zij geacht voor denzelfden tijd 
op de vroegere voorwaarden wederom te zijn 
aangegaan. 

Art. 75h. De agentuurovereenkomst eindigt 
door den dood van den handelsagent. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 1850 
van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 
tot den I ast van den handelsagent, eindigt de 
agentuurovereenkomst niet door den dood ·van 
den principaal, tenzij anders is bedongen. 
Echter zijn zoowel de erfgenamen des princi
paals als de handelsagent bevoegd de agen
tuurovereenkomst, voor een bepaalden t ij d 
aangegaan, door opzegging met inachtneming 
der bepal ingen van artikel 75g, eerste en 
tweede lid te doen e indi gen, als ware zij aan
gegaan voor onbepaalden tijd. 

Art. 75i. I eder der partijen kan de agen-
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tuurovereenkomst zonder opzegging of zonder 
inachtneming van de voor opzegging geldende 
bepalingen doen eindigen, doch de partij, die 
dit doet zonder dat de wederpartij daarin toe
stemt handelt onregtmatig, tenzij zij tegelijker
tijd aan de wederpartij eene schadeloosstelling 
betaalt op den voet a ls bij artikel 75j is be
paald, of de overeenkomst a ldus doet eindigen 
om eene dringende, aan de wederpartij onver
wijld medegedeelde, reden. 

Voor den principaal worden a ls dringende 
redenen in den zin van dit artikel beschouwd 
zoodanige daden, eigenschappen of gedragin
gen van den handelsagent, die tengevolge heb
ben, dat van den principaal redelijkerwijze 
niet kan gevergd worden de agentuurovereen
komst te laten voortduren. 

Voor den handelsagent worden als dringen
de redenen in den zin van dit artikel be
schouwd zoodanige omstandigheden, die ten
gevolge hebben, dat van den handel sagent re
delijkerwijze niet kan gevergd worden de agen
tuurovereenkomst te laten voortduren. 

Artikel 1639p, tweede lid, en artikel 1639q, 
tweede lid, van het Burgerlij k Wetboek vin
den overeenkomstige toepassing. 

Bedingen, waardoor aan aen principaal of 
aan den handelsagent de beslissing zou wor
den gelatèn, of er eene dringende reden in 
den zin van dit artikel aanwezig is, zijn nietig. 

Art. 75j. De schadeloosstelling, in artikel 
75i bedoeld, is bij eene agentuurovereenkomst, 
voor onbepaalden tijd aangegaan, gelijk aan 
h et loon voor den duur van den opzeggings
termijn; bij eene agentuurovereenkomst, voor 
bepaalden tijd aangegaan, is zij gelij k aan het 
loon voor den tijd, dat de overeenkomst had 
behooren voort te duren. 

Ter berekening van het loon voor de toe
passing van de bepaling van het eerste lid 
wordt aangenomen het gemiddeld loon van 
den handelsagent over de laatstvoorafgegane 
twaalf maanden, of, ind ien de agentuurover
eenkomst karteren tijd heeft bestaan, over dien 
tijd. Bij gebreke van dezen maatstaf wordt 
het loon met inachtneming der omstandighe
den naar billijkheid bepaald. 

Van het bedrag der verschuldigde schade
loosstelling is eene rente verschuldigd, bere
kend tegen vijf ten honderd in het jaa r van 
den dag, waarop de agentuurovereenkomst is 
geëindigd. 

Art. 75k. Indien eene der partijen de agen
tuurovereenkomst zonder opzegging of zonder 
inachtneming van de voor opzegging geldende 
bepalingen heeft doen eindigen en tegelijker
t ijd aan de wederpartij eene schadeloosstelling 
heeft betaald op den voet als bij het eerste 
1 id van het voorgaande artikel is bepaald, 
heeft de wederpartij, zoo zulks met zoodan ige 
bijzondere omstandigheden is gepaard gegaan, 
dat de berokkende schade niet geacht kan 
worden door de ontvangen schadeloosstelling 
te zij n vergoed, het regt verdere vergoeding 
in regten te vorderen. 

Art. 751. Ingeval eene der partijen de agen
tuurovereenkomst onregtmatig heeft doen ein
digen, heeft de wederpartij het regt hetzij het 
in artikel 75j bedoeld bedrag, hetzij eene vol
ledige schadevergoeding te vorderen. 

Hetzelfde geldt, indien eene der partijen 
door opzet of schuld aan de wederpartij eene 
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dringende reden heeft gegeven om de agen
tuurovereenkomst zonder opzegging of zonder 
inachtneming van de voor opzegging geldende 
bepalingen te . doen eindigen, en de weder
partij van die bevoegdheid h eeft gebruik ge
maakt. 

I eder vorderingsregt krachtens dit artikel 
vervalt na verloop van zes maanden. · 

Art. 75m. I eder der partij en is te a ll en 
t ijde bevoegd zich wegens gewigtige redenen 
te wenden tot den regter van het kanton , 
waarin de plaats van haar werkelijk verblijf 
gelegen is, met het schriftelijk verzoek de 
agentuurovereenkomst ontbonden te verkl aren . 
Elk beding, waarbij deze bevoegdheid zoude 
worden uitgesloten of beperkt, is niet ig. 

Als gewigtige redenen worden, behalve dr in
gende redenen als bedoeld in artikel 75 i, ook 
beschouwd veranderi ngen in den persoonlijken 
of vermogens-toestand des verzoekers of_ der 
wederpartij of in de omstandigheden, waar
onder de overeenkomst wordt uitgevoerd, welke 
van dien aard zij n, dat de agentuurovereen
komst billijkheidshalve dadelijk of na korten 
tijd behoort te eindigen. 

De regter willi gt het verzoek niet in dan 
na verhoor of behoorlijke oproeping dei· we
derpartij. 

Indien de regter het verzoek inwilli gt, be
paalt hij op welk oogenblik de overeenkomst 
zal ei ndi gen . 

Tegen de beschikking is geenerle i voorzie
ning toegelaten, onverminderd de bevoegd
heid van den procureur-generaal bij den Hoo
gen R aad om zich. all een in het belang der 
wet, tegen die beschikking in cassatie te voor
zien. 

Art. 75n. De bevoegdheid van partijen om 
ingevolge artikel 1303 van het Burgerlijk 
W etboek de ontbinding der overeenkomst met 
vergoeding van kosten, schaden en interessen 
te vorderen wordt door de bepalingen dezer 
ti fdeelinls' niet u itgesloten. 

Art. 750. D e h andelsagent heeft regt op 
eene billijke belooning voor de voorbereiding 
van overeenkomsten, welke eerst zijn gesloten 
na het e inde van de agentuurovereenkomst. 

Art. 75p. Van het bepaalde in artikel 75b, 
tweede lid , artikel 75e, artikel 75j, eerste en 
tweede lid en artikel 750 kunnen partijen niet 1 

a fwiiken ten nadeele van den hand!Jlsagent, 
tenzij deze een regtspersoon is. 

Ten nadeele van den handelsagent, die niet 
is een regtspersoon, mag van de bepalingen 
van artikel 75b , eerste lid, artikel 75c, eerste 
en tweede lid en artikel 75d slechts worden 
a fgeweken bij schriftelijk aangegane overeen
komst. 

V ij f d e A f d e e I i n g. 

V an handelsreizioers. 
A,·t. 75 q. H andelsreiziger is hij , di e in 

dienst van iemand {patroon ) bemiddeling ver
leent bij het tot stand komen van bepaalde 
overeenkomsten tusschen personen, die hij 
daartoe pl eegt te bezoeken, en den patroon, of 
zoodan ige overeenkomsten op naam en voor 
rekening van den patroon a fslu it. 

Art. 75r. Op de overeenkomst tusschen pa
troon en h andelsreiziger vinden de artikelen 
75b, 75c, 75e en ,75o overeenkomstige toepas- -
sing. 
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Van het bepaalde in artikel 75b, tw ede 
lid, a rtikel 75 e en artikel 750 kunnen partijen 
niet a fwijken ten nadeele van den h andels
reiziger . 

Slechts bij schriftel ijk aangegane overeen
komst m ag van de bepal ingen van artikel 75b, 
eerste I id en artikel 75 c, eerste en tweede lid 
worden afgeweken ten nadeele. van den han
delsreiziger. 

Art. 75s. In afwijking in zooverre van het 
bepaalde in artikel 1639g, tweede lid , artikel 
1639h en artikel 1639i van het Burgerlijk 
Wetboek heeft ieder der partijen het regt, 
indien de dienstbetrekking tusschen patroon 
en handelsreiziger voor onbepaalden tijd of 
tot wederopzegging is aangegaan, dezelve te 
doen eindigen door opzegging met inachtne
ming van den termijn bij schriftelijk aange
gane overeenkomst of bij reglement bepaald, 
en bij gebreke van dien, met inachtneming 
van een termijn van zes weken. 

De termijn van opzegging ka n niet korter 
zijn dan ééne maand en niet l anger dan zes 
maanden; hij kan voor den patroon niet kor
ter worden gesteld dan voor den handelsre izi
ger. Ten aanzi en van handelsre izigers, wier in 
geld vastgesteld loon vier gulden per dag of 
minder bedraagt, mag de opzeggingsterm ijn 
voor den handelsreiz iger niet langer zijn dan 
zes weken; artikel 16370 van het Burgerlijk 
Wetboek is van toepassing. De opzegging m ag 
all een geschieden tegen den laatsten dag van 
eene kalendermaand. Van deze bepalingen 
kan niet worden a fg,iweken. 

Art. 75t. Voor de toepassing van het be
paalde in het eerste I id van artikel 1639r van 
het Burgerlijk W etboek wordt - in afwijking 
van het bepaalde in het tweede lid van ge
noemd artikel - ter berekening van het loon 
van den handelsre i7.iger, dat hetzij geheel , het
zij gedeeltelijk niet naar tijdruimte is vastge
steld, aangenomen het gemiddeld loon van 
den handelsreiziger over de laatstvoorafge
gane twaalf maanden, of, indien de overeen
komst tusschen patroon en handelsreiziger kor
teren tijd heeft bestaan, over dien tijd. Bij 
gebreke van dezen maatstaf wordt het loon 
met inachtneming der omstandigheden naar 
billijkheid bepaald. 

2. 1. In artikel 39, 3°., van de Wet op de 
Regterlijke Organisatie en het Beleid der J u
stitie wordt het woord "of" vervangen door 
een komma, en worden de volgende woorden 
toegevoegd: ,,of tot eene agentuurovereen
komst". 

2. In het opschrift van de tweede afdeeling 
van den Tweeden Ti tel van het Eerste Boek 
van het W etbo.ek van Burgerlijke R echtsvorde
r ing worden na de woorden "eene coll ectieve 
arbei dsovereenkomst," ingevoegd de woorden 
,,tot eene agentuurovereenkomst,". 

3. I n artikel 1 25a van het Wetboek van 
Burgerlijke R echtsvordering wordt het woord 
"of" geschrapt en worden na de woorden 
"coll ectieve . arbeidsovereenkomst" ingevoegd 
de woorden "of tot eene agentuurovereen
komst". 

4. Tusschen het eerste en tweede I id van 
artikel 125b van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering wordt ingevoegd een nieuw 
tweede lid , luidendë: 
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"Wordt de arbeid gewoonlijk verrigt b innen 
he regtsgebied van meer dan één kantonge
regt, dan zal, indien degene, die den arbeid 
veni gt , de eischende pa rtij is, deze te harer 
keuze het in het vorig lid bedoelde verzoek
schr ift indi enen ter griffie van het kanoonge
regt binnen welks regt.sgebied zij woonachtig 
is of binnen welks regtsgebied de wederpartij 
woonachtig is. " 

5. In artikel 13, zevende lid, van het T a
rief van justitiekosten en salarissen in burger
lijke zaken worden in den eersten zin van het 
bepaalde onder nummer 2°. na de woorden 
"coll ectieve arbe idsovereenkomst" ingevoegd 
de woorden ,, , oot eene agentuurovereen
komst". 

3. Art ikel 13, lid 2, van de Handelsregis
terwet 1918 (Staatsblad n°. 493) wordt ge
lezen: 

" Heeft eene zaak een procuratiehouder, een 
anderen dergelijken gevolmachtigde, of een 
h andelsreiziger, die gemacht igd is oot het a f
slui ten van overeenkomsten, dan wordt, wat 
dezen betre ft, opgegeven al hetgeen in artikel 
5, eerste lid, onder 1°. en 7° . is voorgesch re
ven." 

Lid 3 van artikel 13 de r genoemde wet 
wordt gelezen: 

,,Inhoud, wijzig ing en intrekking der vol
m acht van de in dit artikel genoemde pe rso
nen wordt opgegeven. " 

Artikel 14, lid 1 der genoemde wet wordt 
gelezen : 

" Heeft eene zaak een filiaa l of bijkantoor 
in het Rijk in Europa, of wordt zij aldaar 
vertegenwoordigd door een handelsagent, die 
gemacht igd is tot het afsluiten van overeen
komsten, dan worden opgegeven de gemeente, 
de straat en het huisnummer, waar het filiaal 
of bijkantoor of de h andelsagent gevestigd is ." 

Lid 2 van a rtikel 14 der genoemde wet 
wordt gelezen : 

,,I s een filiaa l of bijkanooor, of een handels
agent, als bedoeld in het eerste lid, gevestigd 
in het gebied eener andere K amer van Koop
h andel en Fabrieken dan de zaak zelve, dan 
wordt al hetgeen de zaak zel ve betreft ook 
bij die K amer opgegeven. " 

Aan lid 3 van artikel 14 der genoemde wet 
wordt toegevoegd : 

.,Bij de opgaaf omtrent een handelsag-ent, 
als in het eerste lid bedoeld , voor inschrijving 
bij de Kamer, in wier gebied hij gevestigd is, 
wordt wat dezen betreft opgegeven a l hetgeen 
in artikel 5, eerste lid, onder 1°., 2°. , 3°. en 
7°. is voorgeschreven. Tevens wordt inhoud, 
wijzi g in g e n intrekking der vo1maoht van den 
h andelsagent opgegeven." 

In den eersten zin van lid 4 van artikel 14 
der genoemde wet wordt na het woord " bij 
kantoor" ingelascht: ,, , of de h andelsagent, 
als bedoeld in het eerste lid," en wordt na de 
woorden " welker gebied het" ingelascht: ,,of 
hij" . 

Overgangsbepalingen. 

4. a. De rechten en verplichtingen, voort
spruitende uit agentuurovereenkomsten of uit 
arbeidsovereenkomsten van h andelsre izigers, 
welke van kracht zijn op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet, worden, te 
rekenen van dat tijdstip, doch a lleen voor het 
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vervolg, geregeld naa r de bepalingen dezer 
wet. 

b. Op de op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet aanhangige rechtsgedin
gen, betrekkelijk tot eene agentuurovereen
komst, onderscheidenlijk tot eene arbeidsover
eenkomst, blijven ten aanzien zoowel van de 
rech terlijke bevoegdheid als van de rechtsvor
dering de regelen van ooepassing, geldende 
ten t ijde der inleidende dagvaarding, onder
scheidenlijk van het inleidende verzoekschrift. 

c. Aan de verplich t ingen oot het doen van 
opgaven voor inschrijving in het handels
register, die ten gevolge van het in werking 
treden van deze wet ontstaan, moet binnen 
drie maanden na het tijdstip dezer inwerking
treding voldaan zijn. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den No

vember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 11 N ov.ember 1936. ) 

s. 253. 

8 October 1936. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het R ech tstoestandsreglement 
Hoofdcommissarissen en Commissarissen 
van Politie (Staatsblad 1935, n°. 344) . 

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

Justitie van den 3 J uli 1936, 5de Afdeeling, 
n °. 838; 

Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Amb
tenarenwet 1929, de artikelen 223 en 224 der 
gemeentewet en artikel 3, tweede lid, van het 
Al gemeen Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1936, n°. 53) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 October 1936, 5dê 
Afdeeling, n°. 863 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In het Recht.stoestandsreglement Hoofdcom
missar issen en Commissari ssen van Poli tie, 
vastgesteld bij Ons beslu it van 14 Juni 1935, 
S taatsblad n° . 344, wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 20a, luidende: 

,,Met ingang van den dag van het in wer
king treden van di t a r tikel , is het bepaalde in 
artikel 16 van dit beslui t mede van toepas
sing op den hoofdcommissaris of commissaris 
van politie, wien voordien eervol ontslag werd 
verleend wegens opheffing zijner betrekking 
of wegens verandering in de inrich t ing van 
den dienst. " 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
ui tvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den &sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 15 October 1936.) 
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s. 349. 

2 November 1936. BESLUIT tot aanvulling 
en wijziging van het Arbeid overeenkom
stenbesluit. 

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

Binnenland che Zaken van 1 Juli 1936, n° . 
28266 I , a fdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken , het Arbeidsovereenkomstenbesluit laat
stelijk gewijzigd en aangevuld bij Ons 'besluit 
v~n 9 Apr_i_l _ 1936 (Staatsblad n°. 343 ), op
rneuw te w1Jz1gen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Ambte
narenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 20 
October 1936, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Oct.óber 1936, n°. 
30010, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I . Na artikel 31 van het Arbeidsover

eenkomstenbeslui t wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 31a, aldus luidende: 

"Met verhindering om arbeid te verrichten 
wegens ziekte wordt voor de toepassing van 
het voorgaande artikel , ten aanzien va n de 
gehuwde vrouwelijke arbeider, gelijkgesteld 
verhindering wegens zwangerschap of beval
l ing." 

Art. II. In het tweede I id van artikel 31 
van het Arbeidsovereenkomstenbesl uit worden 
de woorden : ,,het tweede lid van artikel 39" 
vervangen door de woorden: ,,het eerste lid , 
onder a, van arti kel 38". 

Onze Mini ters, hoofden van de Departe
menten van Algemeen bestuur, .zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 2den ovember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 
(Uitgeg. 10 N ovember 1936. ) 

s. 350. 

10 November 1936. BESLUIT, houdende wij 
ziging van het Postbesluit 1925 (Staats
blad n°. 396) en van het Internationaal 
Postbesluit 1934 (Staatsblad n°. 570). 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij

ziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 26 Juni 1936 (Staatsblad n°. 
346) en in het Internationaal Postbes luit 1934 
( taai.sblad n°. 570), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 27 Maart 1936 (Staatsblad 
n°. 341); 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken van 24 September 1936, 
n°. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

1936 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 13 October 1936, n° . 39}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 November 1936, n• . 
2, Hoofdbestuur der Posterijen Tel egrafie en 
Telefoni e; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Art ikel 1, § 3 van het Postbesluit 

1925 (Staatsblad n°. 396) wordt gelezen: 
,,§ 3._ Met monsters worden gelijkgesteld: 
gekrnpte patronen en, voor zooveel de ver

ze!'d i_ng niet geschiedt met handelsoogmerken , 
cl1ches voor drukwerken, afzonderlijk te ver
zenden sleutels, alsmede voorwerpen van na
tuurlijke historie (gedroogde of voor bederf 
bewa~rde die~en en planten, delfsto ffen, enz.), 
negatieven (films en pl aten) voor fotograf ieën 
en andere naar het oordeel van Onzen Minis
ter va n Binnenlandsche Zaken daarvoor in 
aanmerking komende voorwerpen van geringe 
waarde. " . 

2. In arti kel 4, § 1, 2°, sub k van het Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 396} wordt in 
pl aats van "alsmede hun handteekening of 
hun naamcij fer; " gelezen: ,,alsmede de hand
teekening of het naamcij fer va n de lezers ; ". 

3. Artikel 4, § 1, 3°, sub b van het Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt ver
vangen door: 

,, b. in prijscouranten, catalogussen en cir
culaires kleine stale~, dienende tot toelichting 
van den tekst, terz1Jde van of tusschen dien 
tekst op te nemen ; ". 

4 . In artikel 5, § 1, 2e lid, 2en zin va n het 
Postbeslui t 1925 (Staatsblad n°. 396} wordt in 
~!aats van " noch de lengte, noch de middel
hJn" gelezen: ,, de lengte niet". 

5. Artikel 5, § 3, eerste zin van het Post
be lui t 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt ver
vangen door: 

,,Van gemengde zend;ngen , welke bij abon
nement gefrankeerde nieuwsbl aden bevatten 
blijft de verpakking, indien deze gelijk is aa~ 
?ie, welke in_ den regel voor de verzending der 
ingesloten nieuwsbladen wordt gebezigd, bij 
de berekening van het verschuldigde port bui
ten be chouwing, tenzij dit port geheel wordt 
berekend naar het tarief der gedrukte stukken 
dan wel naar dat der monsters.". ' 

6. In artikel 9, eerste lid van het Postbe
slui t 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt in plaats 
van " of bericht, als bedoeld in art. 18" ge
lezen: ,,of een bericht, als bedoeld in artikel 
18" . 

7. In artikel 12, § 1, eerste lid van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) worden 
tusschen de woorden : ,,wordt" en "gelegen
heid" opgenomen de woorden: ,, , behoudens 
het be,raalde in het derde I id van deze para
graa f, . 

N a het tweede lid van genoemde paragraaf 
wordt een nieuw l id opgenomen, luidende: 

" 3. De in het eerste l id en de in het tweede 
lid ond~r a van deze par~graaf bedoelde ge
legenheid kan door den Directeur-Generaal in 
het belang van den dienst worden geweigerd 
of, indien zij reeds is gegeven, worden inge
t~okken. Van zoodanige weigering of intrek
king wordt aan den betrokkene schriftel ijk 
kennisgegeven. Deze heeft gedurende een 
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maand na de dagteekening van de desbetref
fende kennisgeving het recht, tegen de weige
ring of intrekking in beroep te komen bij 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.". 

Het tegenwoordige derde lid van die para
graaf wordt, als volgt gewijzigd, als vierde 
lid opgenomen: 

"4. Voor de berekening van het recht, in 
deze paragraaf vermeld, gelden gedeelten van 
een kwartaal voor een geheel. Behoudens in 
het geval, dat het bepaalde in het derde lid 
toepassing vindt, in welk geval terugbetaling 
van een evenredig deel van het recht plaats 
vindt, wordt dat recht niet terugbetaald." . 

8. Artikel 14, § 2, eerste lid van het Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 396) w'ordt ver
vangen door: 

,,1. .De prijs van de postzegels , postbladen, 
gezegelde briefomslagen, briefkaarten en kaar
ten tot mededeeling van adreswijziging is ge
lijk aan de geldswaarde, door het zegel of den 
zegelafdruk uitgedrukt en die van de post
zegelboekjes en postzegelrollen aan de totale 
geldswaarde van de zich daarin bevindende 
zegels, met dien verstande evenwel , dat de 
prijs van de postzegelrollen, postbladen en ge
zegelde briefomslagen met zoodanig bedrag 
kan worden verhoogd, als door den Directeur
Generaal , rekening houdenae met de kosten 
van aanmaak, wordt vastgesteld.". 

9. Artikel 18, tweede lid van het Postbe
sluit 1925 (Staatsblad n°. 396) vervalt. Het 
tegenwoordige derde lid wordt als tweede lid 
opgenomen en gelezen: 

;,2. Elk der op briefkaarten voorkomende, 
nog geldige zegela fdrukken van 10 of van 
12½ cent, wordt geacht voor de frankeering 
en ingeval van inwisseling, al s bedoeld in ar
tikel 14, § 2, 3e lid van dit besluit, een 
waarde te hebben van 71h cent.". 

10. Artikel 2, 4e lid, eerste zin van het 
Internationaal Postbesluit 1934 (Staatsblad n°. 
570) wordt vervangen door: 

,,In prijscouranten, catalogussen en circu-
1 a ires, welke in het verkeer met Nederlandsch
l ndië, Cumçao en Surinam e tegen het tarief 
der gedrukte stukken per zeepost worden ver
zonden, mogen kleine stalen, dienende tot toe
lichting van den tekst, terzijde van of tussch en 
dien tekst worden opgenomen." . 

ll. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is , 
geplaatst. 

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

H et Loo, den l0den November 1936. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

( Uitgeg. 17 November 1936. ) 

s. 374. 

6 October 1936. BESLUIT tot w13z1gmg van 
het Koninklijk beslu it van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad -n° . 456), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 16 
Januari 1935 (Staatsblad n° . 16). (Subsi
dieering van kweekscholen.) 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Augustus 1936, n°. 93383, afdeel ing Lager 
Onderwijs ; 

Overwegende, dat Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtneming van de 
beginselen, neergelegd in de artikelen 210 tot 
en met 214 dier wet, in de algemeene maat
regelen van bestuur betreffende de onderwij
zersopleiding de wijzigingen aan te brengen, 
welke door het dienstbelang gevorderd wor
den ; 

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

Den Raad van State gehoord (a dvies van 22 
September 1936, n°. 59); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 September 1936, n° . 
10809, afdeeling Lager Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat te rekenen van 1 September 

1936, de volgende wijzigingen in Ons voor
noemd besluit worden aangebracht: 

Art. I. Punt I, onder "uitgaven" van ar
tikel 7, eerste lid, wordt gelezen: 

" I. de wedden en kindertoelagen van het 
onderwijzend personeel, volgens artikel 3, 
eerste lid, voor zooveel die volgens dit besluit 
voor Rijksvergoeding in aanmerking komen; 
de verdere bezoldiging van dat personeel , vol
gens artikel 3, vijfde lid; de vergoeding aan 
het Rijk volgens artikel 39 der P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) voor dat perso
neel ;". 

Art. II. Aan artikel 15 wordt een lid toe
gevoegd, 1 ui den de: 

,,4. Voor de toepassing van dit artikel wor
den de directeuren en de leeraren van kweek
scholen, welke ingevolge artikel 214ter der 
Lager-onderwijswet 1920 de Rijksbijdrage heb
ben verloren , doch niet met 1 September 1936 
werden opgeheven, geacht met dien datum 
eervol te zijn ontslagen wegens opheffing van 
hun betrekking. Deze bepaling geldt niet voor 
de directeuren en de leeraren die, ware hun 
door het schoolbestuur met dien datum ont
slag verleend, in de termen zouden vallen om 
pensioen te gen ieten volgens de P ensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240). 

E en volgens dit lid verleend wachtgeld 
wordt niet uitbetaald over den tijd, gedurende 
welken de directeuren en de leeraren in dienst 
zijn aan een kweekschool, welke voor de 
Rijksbijd rage niet in aanmerking komt. " 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsbla:d zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 6den October 1936. 

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

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg. 16 Octo ber 1936. ) 
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s. 375. 

22 October 1936. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het bij Koninklijk besluit 
van 27 Juni 1917 (Staatsblad n°. 478) 
vastgesteld programma voor het examen 
ter verkrijging van akten van bekwaam
heid voor schoolonderwijs in de levende 
talen en haar letterkunde, bedoeld itl het . 
voorlaatste lid van artikel 77 der Mid
delbaar-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Weten chappen, van 7 
Augustus 1936, n°. 15085 III, afdee ling Vom-
bereidend Hooger en Middel baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
programma, vastgesteld bij Ons besluit van 
27 Juni 1917 (Staatsblad n°. 478), voor zoo
veel betreft de akte-examens in andere talen 
dan de Spaansche taal, aan te vullen in den 
zin van dat voor het examen in de genoemde 
taal; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
October 1936, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 October 1936, n°. 
19577, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Het bij Ons aangehaald besluit vastgesteld 
programma voor het examen ter verkrijging 
van akten van bekwaamheid voor schoolonder
wijs in de levende talen en haar letterkunde, 
bedoeld in het voorlaatste lid van artikel 77 
der .Middelbaar-onderwijswet, wordt aangevuld 
en gewijzigd a ls volgt: 

Achter den eersten volzin wordt de punt ver
vangen door een puntkomma en worden toe
gevoegd de woorden "kennis van de geschie
denis der taal". 

De tweede volzin vervalt. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

Het Loo, den 22sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. ·R. Slotemaker de Bruïne. 
(Uitgeg. 6 November 1936.) 

s. 386. 
-22 S eptember 1936. BESLUIT ter uitvoering 

van de wet van 23 Apri l 1936 (Staatsblad 
n°. 302), betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Defensie a. i. en 
van Sociale Zaken, van 3 September 1936, n° . 
23181, afd. Binnenlandsch Bestuur, van 11 
September 1936, !Ie afd. B. n° . 22, en van 16 
September 1936, n°. 7801 M/Map. Wet; 

Gelet op de artikelen 2, eerste lid; 6, v ierde 
1 id, en 10, derde lid, der wet van 23 April 
1936 (Staatsblad n°. 302) , betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen, en op artikel 
1 van Ons besluit van 15 Augustus 1936 
(Staatsblad n°. 347); 

1936 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stell en de navolgende bepalingen: 
Art. 1. De gemeenten, aangeduid in de 

l ste, 2de en 3de kolom van de bij dit besluit 
gevoegde lijst, behooren onderscheidenlijk tot 
de lste, 2de en 3de gevarenklasse. 

2. 1. Wanneer uitvoering is gegeve11 aan 
alle bijzondere voorz ieningen, welke Onze Mi
nister van Binnenlandsche Zaken voor het 
bouwen, het geheel of voor een gedeelte ver
nieuwen, het veranderen of het uitbreiden van 
woningen of andere gebouwen, op grond van 
artikel 6, eer te lid der wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvall en, heeft gesteld , 
geeft de belanghebbende daarvan kennis aan 
Onzen voornoemden Minister. 

2. Binnen een maand na ontva ngst van de 
in het vorige lid bedoelde kennisgeving biedt 
Onze voornoemde Minister den belanghebben
de een bepaalde som ter vergoeding van de 
kosten, bedoeld in het tweede lid van artikel 
6 van vorengenoemde wet. 

3. Indien de rechthebbende binnen den in 
het vorige lid bedoelden termijn geen aanbod 
heeft ontvangen of indien hij het aangeboden 
bedrag niet voldoende acht, kan h ij het gti
schil op de gewone wijze aanbrengen bij den 
rechter, binnen wiens rechtsgeb ied de woning 
of het gebouw ligt of komt te liggen. 

4. Onze voornoemde Minister is, indien 
daartoe naar zij n oordeel aanleidi ng bestaat, 
bevoegd op verzoek van den belanghebbende 
een voorschot te verleenen inzake de ko ten, 
a ls bedoeld in het tweede lid. 

3. 1. Ten minste acht werkdagen vóór den 
aanvang van een oefening, als bedoeld in ar
tikel 10 van de wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvall en, brengt de burgem!c'ester 
bij openbare bekendmaking de tijdens de oefe
ning geldende bepalingen en de noodige maat
reg len ter kennis van de bevolking. 

2. Voor zooveel bedrijven en diensten of 
onclerdeelen daarvan, aan oefeningen metter
daad zullen deelnemen, ontvangen de daarbij 
betrokken hoofden of bestuurders van den 
burgemeester ten minste acht werkdagen vóé,r 
den aanvang van de oefeni ogen, een instructie, 
waarin is omschreven hetgeen in verband met 
den aard van het bedrijf of den dienst met 
betrekking tot de oefening in het bijzonder 
wordt gevorderd. 

4. De burgemeester, die het voornemen 
·heeft een oefening te doen houden, vraagt ten 
minste twee maanden tevoren de goedkeuring 
van Onzen M inister van Binnenlandsche Za
ken , onder vermeld ing in hoeverre medewer
king van Rijksdiensten bij de oefening wen
schelijk wordt geacht. 

Onze Minister van Binnenland che Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waaL·van afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 22sten September 1936: 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Defensie a.i., 

H. Col ij n. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n ge n b e r g . 
(Uitgeg. 9 October 1936.) 
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LIJST, BEDOELD IN ARTIKEL 1. 

Gemeenten gerangschikt in de l e gevaren
klasse: 

Amsterdam, Den H elder , Dordrecht, Gorin
chem, 's-Gravenhage, H aarlemmermeer, Mui
den , Naarden, Papendrecht, Rotterdam (be
halve Hoek van Holland) , Soest, Utrecht, 
Veere, Velsen, Vlissingen, Weesp, IJsselmon
de, Zaandam, Zwijndrecht. 

Gemeenten gerangschikt in de 2e gevaren
klasse: 

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Anna Pau
lowna, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op 
Zoom, Bodegraven, Boxtel , Breda , Briell e, 
Brunssum, Buurmalsen, Culemborg, Delft, 
Deventer, Doesburg, Ede, Eindhoven, En
schede, Eijgelshoven. Geertruidenberg, Gelder. 
malsen, Geleen, Gouda, Grave, Groningen, 
H aarlem, Harderwijk, H attem , H edel , H eer
len, H ellevoetsluis, Hengelo, 's-H ertogenbosch, 
K erkrade, Kesteren, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Meppel. Middelburg, Nijmegen, 
Oldenzaal , Oost. en W est.Souburg, Ravenste in, 
Rhenen, Roermond, Roosendaal en Nispen, 
Rotterdam (Hoek van Holland) , Schaesber.g, 
Schiedam, Sittard, Sliedrecht, Tilburg, Venlo, 
Vi anen, Vlaardingen , Vreeswijk, Weert, Wie
ringen, Willemstad, Woerden , Zaltbommel, 
Zeist, Zevenbergen, Zutphen, Zwolle, Zwoller. 
kerspel. 

Gemeenten gerangschikt in de 3e gevaren
klasse. 

De overige gemeenten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Sep
tember 1936 (Staatsblad n°. 386). 

Ons bekend, 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

s. 387. 

J. A . d e W i Id e. 
De Minister van Staat, 

Minister van Defensie a. i., 
H. Colijn. 

De Minis ter ·van S ociale Z aken, 
M . SI i n ge n be r g , 

14 No vember 1936. BESLUIT, bepalende den 
datum van inwerkingtreding van de a rti 
kelen 6, 9 en 11 van de Girowet (Staats
blad n°. 307 van 1936). 

Inwerkingtr-eding 16 November 1936. 

s. 402. 

11 S eptember 1936. WET tot verlenging van 
den geldigheidsduur en wijziging van de 
wet van 4 Maart 1935 (Staat sblad n°. 76) 
en wijziging van de slotbepaling van de 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) . 

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

dat het wenschelijk is den geldigheidsduur der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n° . 76) voor 
een bepaalden tijd te verlengen, met gelijk
tijdige herziening van eenige bepalingen dier 
wet en van de slotbepaling der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Wijzigingen in de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 76) . 

Art. I. In de wet van 4 Maart 1935 (Staats
blad n°. 76) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1 °. Artikel 3, eerste lid, wordt gelezen: 
1. Als inkomsten van het fonds zullen gel

den: 
a. het voordeelig saldo van het laatst afge

sloten dienstjaar ; 
b. een uitkcering uit 's Rijks schatkist tot 

een na der bij de vaststelling der Rijksbegroo
ting te bepalen bedrag; 

c. veertig ten honderd van de hoofdsom 
der grondbelasting wegens gebouwde e igen
dommen ; 

d. vijf en twintig ten honderd van de hoofd
som der grondbelasting wegens ongebouwde 
eigendommen; 

e. tachtig ten honderd van de hoofdsom 
der personeele · belasting naar den eersten, 
tweeden en derden grondslag; 

/. vijf en twintig opcenten op de hoofdsom 
der gemeentefondsbel asting; 

g . twee en twintig opcenten op de hoofd
som der vermogensbelasting; 

h. tien opcenten op de hoofdsom der inkom
stenbelasting. 

2°. In artikel 3, tweede lid , wordt in plaats 
van "e en /" gelezen: / en g. 

3°. Artikel 4 wordt gelezen: 
M et afwijking van hetgeen bepaald is bij 

artikel 20 der wet van 15 J ui i 1929 (Staats
blad n°. 388), laatstelijk gewijzi gd bij de wet 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74), wordt 
aan de gemeenten uitgekeerd: 

a. vijf en dertig ten honderd van de zuivere 
opbrengst der grondbelasting wegens gebouw
de eigendommen, ter plaatse geheven, en 

b. vijftig ten honderd van de zuivere op
brengst der grondbelasting wegens ongebouw
de eigendommen, ter plaatse geheven. 

4°. In arti kel 6, eerste lid, sub c, wordt in 
plaats van " vee rtig" gelezen : acht en derti g. 

5°. Artikel 8, eerste I id, wordt gelezen: 
1. Ten laste van het fonds worclen , onder 

de voorwaarden en volgens de regelen bij al
gemeenen maatregel van bestuur te stellen, 
aan de daarvoor in aanmerking komende ge
meenten bijdragen verl eend in de ten laste 
van den gewonen dienst der gemeentebegroo
ti ng komende uitgaven wegens kosten van 
steunuitkeeringen aan werkloozen en die van 
arbeidsloonen, betaald bij werkverschaffing 
aan werkloozen. 

6°. N a artikel 9 wordt ingevoegd een nieuw. 
artikel , luidende: 

A,·t . 9bis. Er wordt ingesteld eene commis
s ie van adv ies betreffende de uitvoering va n 
deze wet. Deze commiss ie bestaat uit ten hoog
ste negen leden, welke door Ons, voor den 
tijd van drie jaren, worden benoemd. Wij wij
zen één der leden als voorz itter aan en stel
len, tot regeling van de werkwijze der com
missie, eene instructie vast. 

De commiss ie dient, op de wijze bij alge
meenen maatregel van bestuur te regelen, van 
advies bij de uitvoering van deze wet. 

7°. In artikel 10, tweede l id, wordt in 
plaats van "en 1936" gelezen: tot en met 
1939. 

8°. In artikel 10, de1·de lid, wordt in plaats 
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van "en 1936" gelezen: tot en met 1939. 
9°. In artikel 10, vierde lid, wordt in plaats 

van "en 1936/1937" gelezen: tot en met 1939/ 
1940. 

10°. In artikel 10, vijfde lid, wordt in 
plaats van "f" gelezen: g. 

11°. In artikel 10, vijfde Jid, wordt in 
plaats van "en 1936/1937" gelezen : tot en 
met 1939/1940. 

Wijziging in de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. '14). 

Art. II. In de wet van 4 Maart 1935 
(Staatsblad n°. 74) wordt de volgende wijzi
ging aangebracht: 

In artikel VI, 5°. wordt in plaats van 
,,1937" gelezen: 1940. 

Slot- en overgangsbepalingen . 

Art. III. 1. Gemeentelijke verordeningen 
tot heffing van meer dan acht en dertig op
centen op de hoofdsom der vermogensbelas
ting, welke van toepassing zijn geweest voor 
het belastingjaar 1936/1937 en welke bestemd 
zijn om eveneens te werken voor een later 
belastingjaar dan 1936/1937 worden voor de 
belastingjaren 1937/1938 tot en met 1939/1940 
toegepast, als ware het getal opcenten ver
minderd tot acht en dertig. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den eersten J a nuari 1937, met dien ver
stande, dat de bepalingen dezer wet, welke 
betrekking hebben tot de hoofdsom der grond
belasting en tot de opcenten op de hoofdsom 
der vermogensbelasting in werking treden met 
ingang van het belastingjaar, dat onderschei
denlijk op 1 Januari 1937 en op 1 Mei 1937 
aanvangt. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Sep

tember 1936. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

J. A. de W i 1 de. 

S. 579 C. 

De llfiniste,· van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b e r g. 

(Uitgeg. 22 S eptember 1936.) 

15 October 1936. BESLUIT tot nadere w1iz1 -
ging van het Koninklijk Besluit van 6 
October 1932 (Sta,atsblad n°. 487) tot 
vaststelling van de inrichting van een 
R ij kswaterstaatsdienst als bedoeld in ar
tikel 5, tweede lid, van de Waterstaatswet 
1900, zooals dit het laatst is gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 24 April 1936 
(Staatsblad n°. 570). 

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

Waterstaat van 24 Augustus 1936, La. Q, Di
rectie van den Waterstaat; 

Gezien artikel 5, tweede Jid, van de Water
staatswet 1900; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
September 1936, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
n ister voornoemd van 12 October 1936, La. 
N., Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Ons Besluit van 6 October 1932 (Staatsblad 
n°. 487) nader te wijzigen in dier voege, dat 
artikel 2 zal worden gelezen a ls volgt: 

Art. 2. 1. Aan het hoofd van den dienst 
staat een directeur-generaal, wiens standplaats 
is 's-Gravenhage. 

2. De instructie van den directeur-generaal 
wordt door Onzen voornoemden Minister vast
gesteld. 

3. Aan het bureau van den directeur-gene
raal is verbonden een centrale dienst voor de 
wegen en de bruggen; aan het hoofd van dien 
dienst staat een hoofdingenieur-directeur, wiens 
standplaats is 's-Gravenhage. 

4. De directeur-generaal wordt bijgestaan 
door den in het vorig lid bedoelden hoofd
ingenieur-d irecteur en verder door hoofdinge
n ieurs-d irecteuren, directeuren, hoofdingenieurs, 
ingenieurs, door waterbouwkundigen, technisch
hoofdambtenaren, technisch-ambtenaren, op
zichters, door administratieve hoofdambtena
ren, administratieve ambtenaren en schrijvers. 

5. Onze voornoemde Minister kan ambte
naren van zijn departement aan den directeur
generaal toevoegen. 

6. Onder den in het derde lid genoemden 
hoofdingenieur-directeur zijn werkzaam de 
hoofden van door den directeur-generaal na
der aan te wijzen diensten , niet zijnde direc
tiën of districten, welke met de wegen en 
bruggen nauw verband houden. 

7. De directeur-generaal kan ambtenaren 
als in het vierde en vijfde lid van dit artikel 
bedoeld, aan den in het derde lid van dit 
artikel genoemden hoofdingenieur-directeur 
toevoegen. 

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

's-Gravenhage, den 15den October 1936. 

S. 579 D. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eud& 

( Uitgeg. 30 Octobe,· 1936.) 

22 October 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Schepenbesluit, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 26 November 1932 
(Staatsblad n°. 563). 

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

Waterstaat van 22 September 1936, La. I., 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 en 
66 van de Schepenwet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 6 
October 1936, n°. 38 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 October 1936, n°. 
483, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I . In het Schepenbesluit worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
a. In artikel 27, regel 2 worden de wom·

den "gebezigde mater iaal" vervangen door: 
,,te bezigen materiaal, zoomede dat, te gebru i
ken bij verbouwing, bij belangrijke herstelling 
of vernieuwing van vitale deelen". 
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b. A a n artikel 36 wordt een ni eu w lid 3 
toegevoegd, lu idende: 

,,Liften , welke aan boord van sche pen wor 
den aangebrach t, moeten voor a f door het 
H oofd van de Scheepvaartinspectie, zoowel 
wat opstelli ng als wat inr ichti ng betreft, wor
den goedgekeu rd. Hierbij zal rekening gehou
den worden met de veiligheid van de te ver
voeren personen of van het bedienend perso
neel , a lsmede met de a lgemeene brandveilig
heid van het betrokken schip." 

I n de marge verval t de punt en wordt bij 
gevoegd : ,,en l iften.". 

c. A an artikel 42 wordt een n ieuw li d toe
gevoegd. l u idende: 

"5 . D e meertrossen moeten in voldoend 
aantal aanwezig en van voldoende sterkte 
zijn." 

terwijl het in de marge geplaatste vervangen 
wordt door : 

,,Ankers, a nkerkettingen en meertrossen." 
d. In artikel 45, 1 id 1, regels 4 en 5 ver

val1 en de woorden "zoo noodig," . 
e. I n artikel 48 wordt het cij fer " 400" ge

wijzig d in " 500" . 
/. Aan artikel 49, l id 2, wordt toegevoegd : 
"Elke onafh an kelijke werktuigl ij k gedreven 

l enspomp moet aan het water in de hoofdlens
leid ing eene snelhe id van ten minste 122 meter 
per minuut kunnen geven. 

D e inwendige mi ddell ijn in mi ll imeters van 
de l ensle idi ngen m oet ten m inste gel ij k zijn 
aan: 

(a ) voor de hoofdle id ingen naar de pompen : 

V 100 L (B + D ) + 25 . 
36 ' 

{ b) voor de l eidingen naar de l ensflesschen : 

V 100 l {B + D) + 25 . 
21,6 

Hier in is L de lengte van het schip, geme
ten tusschen de loodlijnen aan de einden van 
de in den zomer toegestane lastlij n {voor sche
pen, geen passagiersschepen zij nde, wel ke voor
zien zijn van een kruiserhek, wordt de lengte 
genomen gelij k aan 96 percent va n de totale 
op de lastlij n gemeten lengte; zij mag in dit 
geval echter niet kl e iner genomen worden clan 
de a fstand van den voor kant van den voor
steven tot het hart van den roerkoning); B is 
de breedte van het schip, gemeten op den 
bu itenka nt van de spanten; D de holte naar 
den m al tot het schottendek voor passagiers
schepen {zie Bijl age II ) en tot het vrij boord
dek voor de overige schepen; en I de I engte 
van eene waterdich te afdeel ing; alle maten 
uitgedrukt in meters ." 

g. In artikel 51 worden in regel 1 achter 
het woord "hoofdstoomafsluiters" ingelascht 
de woorden "van eiken stoom ketel" . 

h. A a n artikel 52 wordt een nieuw l id toe
gevoegd, luidende: 

" 6. Filmtoestell en voor het vertoone n van 
films gedurende de re is, zoomede de opstel
l ing daarvan en de ru imten waar in de toestel
len zull en worden gebez igd, moeten voldoen 
aa n de voorschriften in Bijlage IVa gegeven. " 

In de m a rge wordt tevens vermeld : ,,Film
toeste ll en" . 

i . In a rtikel 56, Jid 1 {a), regel 4 vervallen 
de woorden "aan boord". 

524 

j . In a rtikel 71, lid 1, regel 2 wordt het 
woord "visscher svaartuigen " verva ngen door 
,,stoom- en motorv isschersvaartu igen' ' . 

k. In artikel 72, lid 2, wor dt " 20 0" gewij
zigd in " 150" en in lid 4 " 400" in " 500" . 

l. In a r t ikel 73, lid 2, wordt " 400" gewij 
zig d in "500". 

ni . H et tweede lid van a rt ikel 77 wordt 
vervangen door: 

" 2. A lle schepen, geen passagie rsschepen 
zijnde, welke voorzien zijn van eene · r ad io
telegraafinrichting, moeten een rad io-ve ili g
heidscertif icaat aan boord hebben." 

n . I n artikel 78, lid 2, regel 3 wordt na 
"radio-telegraafinrich t ingen " ingevoegd "vaE 
de in l id 1 van arti kel 77 bedoelde schepen" . 

A an het arti kel wordt een nieuw lid toege
voegd: 

"4. Indien de radio-telegraafinricht ing met 
een lampzender is ui tgerust, moet in of in de 
onm iddellij ke nabijheid van de seinhut een 
brandbluschapparaat, gevuld met eene de el ec
triciteit niet-geleidende vl oe istof, aanwez ig 
zijn." 

o. N a artikel 78 wordt een n ieuw arti kel 
78bis ingevoegd, luidende: 

Verminderde e ischen radio
te1egraafinrichting schepen , 
niet vallende onder art . 77 , 
lid 1 . 

"De voorschriften , in lid 2 van arti kel 78 
aan de radio-telegraafi nrichtingen gesteld, gel
den ook, voor zoover toepasselijk , op de radio
telegraafinrichtingen van schepen , niet vallen
de onder I id 1 van artikel 77, met dien ver
stande, dat geen nood- {reserve-)inrichting 
wordt geëischt en dat de norma le reikwijdte 
van den zender tenminste 50 zeemijl en moet 
bedragen." 

p. Aan artikel 80 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, l uidende: 

"4. Teneinde te voorkomen, dat foutieve 
1·adiopei l ingen worden genomen, moeten an
tennes voor persoonlij k gebrui k tijdig worden 
weggenomen. Van a ll e bijzonderheden, die 
zich hierbij voordoen , m oet in het radio-d ag
boek meld ing worden gemaakt." 

q. In artikel 81, li d 4, regel 3 word t na 
,,radiotelegrafist" ingevoegd "of lu isteraar". 

r. N a artikel 85 wordt een nieuw a r t ikel 
85bis in gevoegd, luidende: 

Bediening radio op schepen , 
n iet vallende onder art. 77. 

,,Aan boord van schepen, n iet v all e nde on
der a rtikel 77, voorzien van een r adio-tele
graaf- of radio-telefooninr icht ing, mogen noch 
de kapitein noch, indien meer stuurli eden aan 
boord zij n, de eerste stu iirma n a ls r adiotele
grafist dan wel a ls rad iotelefonist di enst doen. 
In bij zondere gevall en, ter beoordeeling van 
het H oofd van de Scheepvaartinspectie, kan 
hierop eene u itzondering worden toegestaan." 

s. In artikel 87, lid 1, regel 3 van onderen, 
worden de woorden "bij de monste ring" ver
vangen door "voordat tot de monstering wordt 
overgegaan'' . 

t. In a,·t ikel 104, 1 id 4, wordt " 400" ge
wij zig d in "5 00". 

u. In artikel 108 wordt nieuw ingevoegd {a) : 
,, {a ) de a ppèls va n de bemanning voor oe-
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fening jn het blusschen van brand, gevolgd 
door oefeningen met de brandbluschmiddelen, 
rookmaskers en zuurstofapparaten zoo moge
lijk éénmaal per week en indien de reis langer 
dan een week zal duren, bovendien zoo spoe
dig mogelijk na het vertrek uit de haven wor
den gehouden." 

(a) tot en met (e ) wordt gewijzigd in (b) 
tot en met (/), 

Aan ( c) oud ( b) aan het slot toevoegen: 
"met het oog op het zich verzamelen op de 

appèlplaatsen en het juiste gebruik van de 
reddinggordels", 

Het vermelde in de marge komt te luiden: 
,,Appèls en oefeningen met brandbluschmid
delen en reddingmiddelen". 

v. Aan artikel 111 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

,,4. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat voldaan wordt aan het bepaalde in 
artikel 80, lid 4, met betrekking tot de radio
pei lingen." 

In· de marge wordt tevens vermeld: ,,Radio
peilingen". 

w. Na artikel 127 wordt een nieuw artikel 
127bis ingevoegd, luidende: 

Overtreding artikel 117. 

,,Met hechtenis van ten hoogste drie maan
den of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden wordt gestraft de kapitein, die het be
paalde in artikel 117 niet naleeft." 

Art. II. Bijlage I wordt vervangen door de 
als Bijlage A bij dit besluit gevoegde nieuwe 
Bijlage I . · 

Art. III. a. In Bijlage II, artikel 10, lid 
6, regel 1 de komma aan het einde schrappen, 
regel 2 schrappen de woorden "alle overige 
tanks welke" en regel 5 de woorden "boven 
het hoogste punt van den tank", terwijl op 
regel 7 na "gemeten" worden ingevoegd de 
woorden "van bovenkant kiel". 

b. In artikel 16, lid 3, regel 2 van onderen, 
staat "poort", moet zijn "poorten". 

c: In artikel 25, lid 6, vervallen de regels 
2 en 3, behalve het woord "op", terwijl tevens 
lid 9 verval t : 

De leden 10, 11 en 12 worden vernummerd 
in 9, 10 en 11. 

Art. IV. a. In Bijl age IIa, arti kel 4, lid 
2, moet de formule P 1 = P + 73.35 A + 
1,312 L N luiden: P 1 = P + 2,134 A + 
0,0372 L N . 

b. In artikel 9 wordt in regel 2 "lid 11" 
gewijzigd in "1 id 10". · 

c. In artikel 14 wordt in regel 2 "lid 11" 
gewijzigd in "lid 10". 

d. Aan de Bijlage wordt een nieuw artikel 
toegevoegd, luidende : 

Vrije oppervlakte voor 
dekpassagiers. 

"Art. 15. Behalve op korte re izen volgens 
de voorschriften, vervat in artikel 27, lid 5 
van Bijlage II, mogen ook op reizen, welke 
48 uur of langer duren, dekpassag iers worden 
vervoerd, mits de voor eiken passagier beschik
bare vrije oppervlakte aan dek tot 1.1 m2 per 
persoon wordt uitgebreid." 

Art. V . a. In Bijlage III, artikel 3, lid 2, 
onder " vrijboorddek" wordt in regel 3 van 
onderen "tusschendekken" veranderd in "zoo-
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dan ige dekken" en in regel 2 van onderen 
,,van het dek" in "van zoodanig dek" . 

b. Aan artikel 12 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende: 

"3. In het algemeen mag eene opening in 
een vrijboorddek niet langer dan 30 percent 
van de scheepslengte of ·breeder dan 60 per
cent van de scheepsbreedte zijn, terwijl het 
oppervlak over het algemeen niet grooter mag 
zijn dan 15 percent van het oppervlak, ver
kregen door de lengte en de breedte van het 
schip met elkaar te vermenigvuldigen. Voor 
kleine schepen in zeer beperkt vaargebied 
kunnen deze percentages onderscheidenlijk tot 
33, 70 en 22 worden vergroot. 

Indien het om bijzondere redenen noodza
kelijk is eene opening in het vrijboorddek 
grooter te maken, dan in de eerste zinsnede 
van dit lid is aangegeven, moeten zoowel in 
het dwarsverband van het schip, als in de 
gebruikelijke omlijsting van de opening in het 
dek door de Commissie tot vaststelling van de 
Uitwatering goed te keuren versterkingen wor
den aangebracht." 

c. In T abel I Luikschilden, kolom 6, regel 
1 van boven staat " 225" , lees "230" ; 

idem Langsmerkels (stalen merkels) , kolom 
5, regel 2 van boven en kolom 8, regel 2 van 
boven staat "225", lees "230"; 

idem idem (houten merkels) kolom 6, 7, 12· 
en 13 laatsten regel staat "225", lees "230". 

d. In Tabel II Luikschilden, kolom 4, laat
sten regel staat " 620", moet zijn " 610"; 

idem idem kolom 6, regel 1 staat "200", 
moet zijn 203" · 

idem id~'m kolom 6, regel 2 staat "225", 
moet zijn "230"; 

idem Langsmerkels, kolom 5, regel 3 staat 
,, 225", lees "230"; 

idem idem kolom 8, regel 3 staat "225" , 
lees "230". 

e. In artikel 19 de "1" van het eerste lid 
schrappen, benevens het geheele lid 2. 

/ . In artikel 37, regel 2 staat "gebruik", 
lees "gebruikt". 

In regels 4 en 5 van onderen na "water
verplaatsing" invoegen "in zeewater" en het 
woord ,, (zeewater)" na " in tonnen" laten 
vervallen. 

g. In artikel 38, lid 2 onder (a) staat "Ta
bal", lees " Tabel". 

In lid 2 onder (e), regel 10 " In" vervangen 
door "Onder" en regel 11 "begrepen" wijzigen 
in "medegerekend". 

h . In artikel 57, regel 1 van onderen tus
schen de woorden "zeeg" en "worden", in
lasschen " in het voorschip". 

i. In artikel 119, regel 1 staat "vaorge
bied", lees "vaargebied". 

Art. VI. a. In Bijlage IV, artikel 2, lid 2, 
regels 7 e. v. wordt hetgeen volgt na "schip" 
tot en met "gerekend" vervangen door: 

,, . Met laadruim wordt hier bedoeld eene 
ruimte tot het. innemen van lading, welke aan 
elk einde door een waterdicht schot, onder 
door den dubbel en bodem en boven door het 
schottendek, begrensd wordt, met dien ver
stande, dat, wanneer onder het schottendek 
in zulk eene ruimte passagiers worden ver
voerd, de inhoud der passagiersruimten van 
den inhoud van het ruim wordt afgetrokken. 
Bovendien moet de inhoud van een eventueele 
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laadsohaoht op dit ruim onder het sohottendek 
in den inhoud van het ruim worden begrepen." 

Aan het eind van dit lid de punt vervangen 
door een komma en laten volgen: ,,m its in dit 
laatste geval de stoomproductie bij voortdu
ring t ijdens de reis zoodanig zij, dat voldoende 
stoom ontwikkeld wordt om het grootste laad
ruim, als boven omschreven, binnen vijftien 
m inuten geheel te vullen met stoom van 
atmospherischen druk". 

b. In artikel 3, lid 2, regel 1 moet het 
woord "de" worden geschrapt. 

c. In artikel 6, lid 1, regel 1 tusschen pas
sagiersschepen" en "moeten" inlasschen: ,, , 
welke niet meer dan 200 passagier , voor wie 
vaste slaapplaatsen aanwezig zijn, vervoeren,". 

Aan het slot van dit lid toevoegen: 
"Aan boord van passagiersschepen, welke 

meer dan 200, doch minder dan 800 passa
giers, voor wie vaste slaapplaatsen aanwezig 
zijn, vervoeren, moeten ten minste 3 en aan 
b ord van passagiersschepen, welke 800 van 
zulke passagiers of meer vervoeren, ten min
ste 4 van zulke volledige uitrustingen aanwe
zig zij n." 

Art. VII. Een nieuwe Bijlage IVa, Film
toestellen, is als Bijlage B aan dit besluit toe
gevoegd . 

Art. VIII. In Bijlage V, artikel 18, lid 3, 
regel 3 van onderen staat "todat", moet zij n 
,,totdat". 

Art. IX. In Bijl age VI worden de volgende 
wijzigingen aangebracht. 

a. In den aanhef en in artikel 1 wordt 
,,400" vervangen door "500". 

b. In artikel 2, 1 id 6, wordt de eerste regel 
vervangen door: 

" De motorkamer moet door ten minste twee 
luchtkokers van voldoende middellijn , waarvan 
één doorloopwend tot ongeveer 2 meter boven 
de vloer der motorkamer, goed geventileerd 
kunnen worden". 

I n lid 8, regel 3 van onderen wordt na "be
diend" ingelascht: ,,en het vermogen 225 rem
paa rdekrachten niet te boven gaat". 

c. In arti kel 3 wordt een nieuw lid 2 in
gevoegd, luidende : 

,,2. Het voortstuwingswerktuig moet be
hoorlijk getornd kunnen worden. Indien het 
vermogen meer dan 300 rempaardekrachten 
bedraagt, moet het voortstuwingswerktuig 
vóór- en achteruit getornd kunnen worden." 

L id 2 wordt lid 3. 
E en n ieuw lid wordt toegevoegd, luidende: 
"4. Indien bij direct omkeerbare motoren 

de torninr ichting niet uit eene wormoverbren
ging bestaat, moet eene vanginrichting aanwe
zig zijn om de asleiding te kunnen vastzetten." 

d. Aan artikel 5, lid 1, l aatste a linea, 
wordt toegevoegd: 

,,Deze pomp kan daartoe op de l ensverdeel
kast worden aangesloten." 

e. In artikel 7, lid 2, regel 1 tusschen de 
woorden. ,

1
;noeten" en "van", inlasschen: 

,,bovendien . 
/. Aan artikel 10 wordt toegevoegd een 

nieuw lid 1, luidende : 
"1. Direct omkeerbare motoren moeten 

voorzien zijn van een veiligheidsklep in de 
deksels der motorcilinders." 

H et bestaande lid wordt lid 2. 
g. In artikel 11 , lid 1 , regel 1 , wordt tus-
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schen "Naadlooze" en " luchtketels" inge
voegd: ,,en gelaschte". 

In lid 1 (b) wordt het cijfer " 34" tweemaal 
vervangen door "35", terwijl de regels 8 tot 
en met 11 vervangen door "96 0 voor mate
riaal van 42 tot 52 kilogram per vierkanten 
millimeter trekvastheid;" 

Lid 1 (e) wordt vervangen door: 
,, (e) de wanddikte moet zoo groot zijn, dat 

bij de persproef, bedoeld in artikel 13, op geen 
enkele plaats eene berekende materiaalspan
ning ontstaat, die voor veredeld materiaal 
grooter is dan 2/3 van de strekgrens en voor 
niet-veredeld materiaal grooter is dan 1/3 
van de trekvastheid." 

In lid 2, regel 1, wordt tusschen " moeten" 
en "voldoen" ingelascht "voorts". 

(b), (d) en (e) vervallen, (c) wordt (b) en 
(/) wordt (c). 

In (b) nieuw wordt de ; vervangen door 
,, , tenzij de trekvasthei d van het materiaal, 
waarvan zij zijn vervaardigd, minder bedraagt 
d a n 42 kilogram per v ierkanten millimeter". 

In lid 3 wordt in regel 1 " lid 2" vervangen 
door " lid 1". 

Lid 5 wordt vervangen door het navolgende: 
"5. De ketels en vaten moeten inwendig 

kunnen worden nagezien. Bij een uitwendige 
middellijn niet grooter dan 600 millimeter 
moeten zij , ind ien de lengte 1,85 meter of 
kleiner i , aan één der einden een kijkgat en 
indien de lengte grooter is aan ieder einde 
een kijk1xat hebben. 

Het kijkgat mag niet kleiner dan 70 milli
meter in middellijn zij n. 

Vaten met eene uitwendige middellijn groo
ter dan 600 m illimeter moeten zijn voorzien 
van een mangat van tenminste 300 bij 400 
millimeter, of een cirkelvorm ig gat van ten
minste 350 millimeter middellijn, aangebracht 
in een der e indvlakken. 

In geen geval mag een kijkgat of mangat 
zoo zijn gelegen, dat daardoor een Jaschnaad 
wordt onderbroken." 

h. in artikel 14. lid 3, moet "artikel 14" 
gewijzigd worden in "artikel 16". 

i. a artikel 17 wordt een nieuw artikel 
ingelascht, luidende: 

Resiirve-smeerol iepomp. 

,,Art. 18. Alle motoren, welke voor gefor
ceerde smering zijn ingericht, moeten van eene 
reserve-smeerolie pomp zijn voorzien." 

j. De artikelen 18 tot en met 24 worden 
vernummerd in 19 tot en met 25. 

k. In artikel 19 (nieuw) wordt de "punt" 
aan het slot vervangen door : ,, , wel ke met 
de hand kan worden aangezet." 

l. In artikel 20 (nieuw) onder (a) regel 3 
wordt na "werkdruk" ingelascht: ,, , gemid
delde druk". 

·,n. In artikel 21 (nieuw) wordt tusschen 
regel · 7 en 8 ingevoegd: 

,,Een re erve-smeeroliepomp (bij een voort
stuwend vermogen, dat 225 pk niet te boven 
gaat kan dit een handpompje zijn) ." 

Tusschen regel 4 en 3 van onderen invoegen: 
,,Een stel ringen met kogels voor het druk

lager." 
Onder den laatsten regel plaatsen: 
" Indien de spoelpomp eene roteerende pomp 

is, de noodige rotoronderdeelen." 
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n . In a r t ikel 23 (nieuw) wordt de laatste 
regel vervangen door: 

,,E en stel drij fstangmetal en en -bouten ." 
o. In artikel 24 (nieuw) tusschen regel 6 

en 7 inl asschen: 
"Inrichting voor het . beproeven van den 

brandstofverstuiver. E en ig tap- en snijgereed
sch a p." 

Art. X. a. In B ijl age VII, art ikel 20, 
regel 5 wordt na "meer" eene ,,--" ge
plaatst , terwijl op regel 6 de ,,--" vervalt~ 

b. I n artikel 25 wordt ach ter de eerste zin
snede van lid 2 gevoegd : ,,In het algemeen 
kunnen, ter beoordeeling van het Hoofd van 
de Scheepvaar t inspectie, hi er bij twee op het
zelfde dek in één wate rdicht compar t im en t 
gelegen verdeelkasten , welke nabij elka nder 
zij n gepl aatst en ach ter elkander zij n ge cha
keld als één groep worden beschouwd." 

A rt. XI. In Bijl age VIII , a rti kel 13, lid 1, 
word t hetgeen vermeld is onder (n ) geschra p t, 
(o), (p ) en (q,) worden respectievelij k (n ), 
(o ) en (p ) , terwijl in Jid 4 " k , m en n" ge
lezen wordt "k en m" . 

A rt. XII. In Bijl age VIIIa, a rtikel 4, l id 
3, regel 3 staat "tweeden" , lees " derden" . 

A rt. XIII . Art ikel 8 van Bijl age IX wordt 
gelezen als volgt : 

" D e als b ijl age hierach ter opgenomen lijst 
geeft a fzonderl ijk de middelen aan, welke aan 
boord van visschersvaar tuigen (A ), aan boord 
van schepen van 500 ton bruto inhoud en min
der (B) , aan boord van schepen op reizen 
met n iet langeren d uur dan één etmaal (C ) en 
van schepen van meer dan 500 ton bruto in
houd, waarvan de r eis l anger duurt (D) , moe
ten worden medegenomen ." 

D e bijl age wordt als B ij lage C aan dit be
sluit toegevoegd. 

Art . X IV. Bijl age XII wordt vervangen 
door de aan di t beslui t toegevoegde Bijl age D . 

A r t . XV. a. In den inhoud moet na 
H oofdstuk VIII" het woord " Ui t rusting" 

~e rvangen worden door "Uitwatering" . 
b. N a Bijl age IV opnem en: ,,Bijl age IVa. 

Filmtoestell en 31." 
c. In h et vermelde achter Bijl age VI het 

cijfer " 400", te vervangen door " 500". 

Art. XVI. In het Zaakregister worden de 
navolgende wijzig ingen en aanvullingen aan
gebrach t. 1 

Aanwijzing proefstukken materiaal
keur ing . . . . . . . . . . 

Afkeuren m ateri alen en onderdeelen 
Afkeuring, hoe te handelen bij ge

neeskund ige . 
Afkeuri ngsmerk A V I J Scheep

vaa rt inspectie 
A nke rkettingen, eischen voor . . 83 

moet zij n 18, 21 
, beproeving van . 
, m inimum eischen 

voor goedkeuring (tabel II ) . 
A nkers, merken op 81 moet zij n 

19, 20 
, bep roev ing van . 
, belastingproef (tabel 1) . 

m oet 
zijn 

7 17 
73 19 

283 49 

74 18 

84 22 

86 28 

82 20 
87 24 

1 De vet gedrukte cijfers geven de bl adzij
den van di b Beslu it aan. 
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A nkers, keuren van 70 m oet zijn 
16, 20 

Antennes voor persoonlij k gebruik 
Appèls 

Behandeling f ilms 
Benamingen soorten ijzer in F ransch , 

3 
58 

4 
34 

moet 
zij n 

58 

Duitsch en Engelsch 71 verva lt 
B enzinemotoren 20 
Beproeving ankers . 82 

a nkerkettingen 84 
m ateri a len, pl aats 71 

, ko ten 72 
, wij ze van . 

7 4, 76 moet zijn 17 

20 
22 
16 
16 

, proefstukken 7 4 17 

B erg ing films 
, op walswerk 79 18 

34 
B randbluschmiddelen 19, 29, 186 

moet zij n 19, 29, 186, 3, 
7, 34 
bij fi lmvoorstell ingen . 
b ij radiotelegraafinr ichting 
, oefeningen met . 

Brandbl usschen door gas of stoom 

33 
3 
4 

187 
7 

187 

B randrol . 55 moet zij n 55 , 56, 4 
B reekspanning, om chrij ving . . 77 verval t 
Bu ig proeven , mater iaalkeuring . 78 verval t 
Bijwonen beproevi ng m aterialen 

door belanghebbenden . 72 17 
Cabine voor f il mvertooni ngen . 32 
Dekpassagiers, vrij e oppervla kte voor 118, 5 
Droogzetten, verpl ich t ing e igenaar . 66 
Eischen lichamelij ke geschikthe id 

284- 286, 295, 296 m oet zijn 
53- 56, 60, 61 

Films, beh andeling en berg ing 
- , soorten 
- , wij ze van vertoonen . 

Filmtoestellen . 
Gasm aske r . 

34 
32 
32 

2, 32 
190 190 

7 
Gebruik vloeiba re bra ndstof 20 
Gegoten staal in vormen . 70 verva lt 
Gegoten staal in vormen, m in imum 

e ischen voor goedkeuring (tabel 
III ) . 86 vervalt 

Gegoten staal in vorm en, omschrij -
ving 81 vervalt 

Genees-, heel - en verbandmi ddelen 
29, 262 m oet zijn 30; 262, 36- 47 

Geneeskundi ge keur ingen 43 , 280 
moet zij n 43, 48- 76 

Geneeskundi ge verkl a ringen, a fg ifte 
van . 282 50 

Geneeskund ige verkl a ringen, m o-
dell en . . 302 moet zij n 68- 74 

Geneesmiddelen voor inwendig ge-
bru ik . 264 moet zij n 36, 37 

Geneesmiddelen voor ui twendig ge-
bruik . . 266 moet zij n 38, 39 

Gewalst vloei- en welijze r . 80 verva lt 
H eli ingproef 10 
H er keuring afgekeurd m ateriaal 74 17 
Indeel ing, waterdichte 31 14 
I n vormen gegoten staal . 70 vervalt 

, minimum 
e ischen voor goedkeur ing (tabel 
III) . 86 verval t 
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Inzending tee keningen . . 178, 209 
moet zijn 10, 23 , 96, 168, 178, 209 

Kapi te in, niet op treden a ls radio-
telegr a fist of r adiotele fo n ist . - 42, 4 

Kapi te in, plichten in ve rband m et 
radiope ilingen . 4 

K ettingen, keur ing van . 70, 84 
moet zijn 21 

moet 
zijn 

, m ateriaal 83 16 
, minimum e ischen voor 

goedkeuring (tabel II) 86 28 
K euring, m ateri alen 14, 70 moet zijn 

14, 16 
, ankers en kettingen . 70 16 

K eur ingen , geneeskundi ge 43, 280 
moet zijn 43; 48 

K eu1·ingen , geneesku ndige, aantee-
kenen ui tkomsten . 281, 284 
moet zij n 49 , 52 

K euringen, geneeskundige, deskun-
digen 281 49 

K euringen, geneeskundi ge, e ischen 281 49 
K euringen , geneeskundige, e ischen , 

gehoororgaan 295 60 
K eur ingen, geneeskundige, e ischen, 

gezichtsorgaan 284 53 
K euringen. geneeskundige, kosten 

281 , 283 m oet zijn 50,. 5_2 
K euringen, geneeskundige, mini-

mum leeftijd 50 
K euringen, geneeskundi ge, model 

bericht van a fkeuri ng . 76 
K euringen, geneeskundi ge, model 

verwijzingsbi ljet naa r sche idsrech-
ters . . . . 309 75 

K euringen, geneeskundi ge, modellen 
der verkl a ringen 298- 308 moet 
zijn 68- 74 

K euri ngen, geneeskund ige , modell en 
registe rs 64- 67 

K euringen , geneeskundi ge, over-
gangsbepalingen . 296 61 

K euri ngen , geneeskundige, pl aats 282 51 
K euringen , geneeskundi ge, scheids-

rech ters . . . . . . . 284 51 
K euringen, gezichtsorgaan, leid raad 

bij . 287 56 
Kofferfilmtoestell en , gebru ik van . 33 
Kosten geneeskundige keuri ngen 

281 , 283 moet zij n 50. 52 
K osten keuringen ankers, kettin-

gen, materialen 72 17 
Laadpalen. dempers in . 15 16 
Lich am elijke geschi kthe id , e ischen 

van 284- 286, 295, 296 moet zij n 
53- 56, 60, 61 

L iften . . . . 1 
L ijst genees-, heel- en ve rbandmid

delen . . 263 moet zijn 36- 47 
Luchtketels en -vaten , constructie 

eischen . 204 moet zijn 204, 8 
M aatafwijkingen bij keuring va n 

a nkerkettingen 21 
M ateri a len, keuring van . 14, 70 

moet zijn 14, 16 
M aterialen , keul"ing van, a fkeuring 73 19 
Materialen, keuring van , herkeu ring 73 17 
Material en , uiterlijke eigenschappen 

en verdere hoedani gheden 80 vervalt 
Meertrossen 2 

Merken van p roefstukken . 
Model geneeskundige verklaringen 

302 moet zijn 68- 74 
berich t van a fkeur ing . 
registers geneeskundige keu-

17 

76 

r ingen . 64- 67 
ve rwij zingsbiljet naar sche ids
rech ter 

Noodi nstall atie, krach tbron 
Normaal bl aden voor keu r ing van 

m ateri alen 
Oefeningen m et brandbluschmidde

len 
Ontsmettingsmiddelen 268 moet zijn 

40 , 41 
Openi ngen in het vrijboorddek , 

75 
21 

17 

4 

m aximum a fmetingen . 5 
Oppervla kte, vrije, voor passagiers 118 

- , voor dekpassa-
g iers 119, 5 

Opstel! ing filmtoestell en . . 33, 34 
Overgangsbepa lingen geneeskundige 
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m oet 
zijn 

keuring 296 61 
Plaatij zer 70 vervalt 
Proefstukken voor keuring m ateri a -

len. vervaardiging . 74 vervalt 
Proefstukken , afmetingen 75 vervalt 

, merken van 17 
Profiel ijzer . 70 vervalt 
R adiopeilingen , voorkoming fouten 3 
R adio-telegraafinri chting, e ischen 

35 moet zijn 35, 3 
R adiovei l igheidscerti f icaten, benoo

digd voor welke schepen 35 moet 
zij n 35, 3 

R edd ingmiddelen, oefeningen met 55 58 
R eglement op de geneeskundige keu-

r ingen 280 moet zijn 48- 76 
R ek (bij m ateriaa lkeuri ng) omschrij-

v ing 77 vervalt 
R eserve-smeerol ieoomp 9 
R ookhelm 190 moet zijn 190, 7 
Scheidsrech ters, geneeskundige keu-

r ingen . 
S lagmerkteeken A .V .IJ. Scheep-

vaa r t inspectie 73, 79 moet zij n 17 
Sloepl adders . 
Sluizen in waterd ich te schotten 
Smeedstukken , e ischen voor 
Smeeroliepomp, reserve . 
Spreekhuizen 19, 35, 45 moet zijn 

19. 35. 

283 51 

254 
115 106 

80 vervalt 
9 

Staafij zer . . . . . . . . . 70 verva lt 
Stabilite itsgegevens, nieuwe schepen 10 
Stuwen deklasten hout . 17 
T a bel beproeving ankers . 87 

anke rkettingen 91 
T abell en , e ischen verschill ende soor-

51 
24 
28 

ten ijzer . 86 verval t 
T ankschepen, indeeling 192, 193 

moet zijn 193 
Teekeningen , inzending 10, 96, 168, 

178, 209 moet zij n 10, 23, 96, 168, 
178, 209 

Toepassing A.V.IJ. Scheepvaart-
inspecti e . . . . . . . . . 71 16 

Toeschouwersruimte bij filmvoorstel
lingen 

Torninrichtingen 
Universaalijzer 

33· 
7 

70 verval t 
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Vanginr ichting 
Vei l igheidsmiddelen 
Verbandmiddelen 268 moet zijn 

40, 41 
Verblijven op tankschepen -. 
Verbod aanbrengen wijzigingen na 

inspectie . 
Verkorte benaming voorschriften 

8 
268 

moet 
zijn 

28 

195 194 

8 

keuring mater ia len, enz. . 70 16 
Verpl egingsartikelen 272 moet zijn 

44, 45 
V ervoer passagie rs 

52, 192, 199 
52 moet zijn 

Verwijz ingsbiljet voor herkeuring 
door scheidsrechters 309 75 

Vloeiijzer, omschrijving 70 vervalt 
, minimum eischen voor 

goedkeuring (tabel I) 86 vervalt 
, gewalst, eischen voor 80 vervalt 

Vrije oppervlakte voor dekpassa-
giers . . . . . . . . . . 118, 5 

Welijzer, minimumeischen voor goed-
keuring (tabel II) . . . . . 86 vervalt 

Wintervrijboord Noord-Atlantische 
Oceaan 114, 161, 179 moet zijn 
161 , 179 

Wijzigingen, verbod aanbrengen, na 
inspectie . 

IJzer voor smeedstu kken . 
8 

80 vervalt 

Overal waar staat "motorschepen L 400 
ton b,·uto", l ees "motorschepen L 500 ton 
bruto". 

Onze voornoemde Minister i belast met de 
uitvoer ing van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 22sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat ers taat , 
van Lidth de J eu d L 

(Uitgeg. 3 Nove,nber 1936.) 

BIJ LAGE A. 
BIJLAGE I . 

Voorschriften betreffende de keurin g· van 
materialen, ankers eu kettingen. 

HOOFDSTUK I. 

Algenieene bepalingen . 

Verkorte benaming. 
Art. 1. Deze voorschriften kunnen worden 

aangeduid ·met " A.V.IJ. Scheepvaartinspec
tie". 

Toepa sing. 
Art. 2. Indien materialen, bestemd voor 

den bouw of de herstelling van schepen of 
scheepswerktuigen, dan wel ankers en kettin
gen niet zijn gekeurd door of vanwege een der 
door Ons erkende particuliere onderzoekings
bureaux , gesch iedt de keuring daar~an do_or 
de ambtenaren van de Scheepvaartrnspectte, 
die daarbij de navolgende voorschriften in 
acht nemen. 

L. & S. 1936. 

Plaats beproeving naar 
hoedanigheid. 
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Art. 3. 1. De beproeving van h et mate
riaal naar de hoedanigheid gesch iedt in eene 
door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
goedgekeurde beproevingsinrichting. Van de 
goedgekeurde beproevingsinrichtingen wordt 
door voornoemd Hoofd eene lijst bijgehouden. 

2. Is op een werf of in een fabriek geen 
goedgekeurde beproev ingsinrichting, als be
doeld in het eerste lid, aanwezig, dan g6-
schiedt de beproeving in eene der op de lijst 
voorkomende inrichtingen, door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie in overleg met 
den betrokken scheepsbouwmeester of ma
ch inefabrikant aan te wijzen. 

Kosten beproeving. 
Art. · 4. 1. De kosten van de beproeving 

komen ten laste van den betrokken scheeps
bouwmeester of mach inefabrikant. 

2. Wenscht de scheepsbouwmeester of de 
machinefabrikant, dat het materiaal in eene 
buitenslands gelegen inrichting wordt ge
keurd, dan komen de reis- en verblij f_kosten 
van den ambtenaar van de Scheepvaartinspec
t ie, die belast is met het waarmerken der 
proefstaven en met de keuring, volgens een 
door Onzen Minister vastgesteld tarief, mede 
voor zijne rekening. 

Bijwonen beproeving. 
Art. 5. E lke beproeving of keuring kan, 

zoo de betrokken scheepsbouwmeester of ma
chinefabrikant tijdig hiertoe den wensch te 
kennen geeft, door hem of zijn gemachtigde 
worden bij gewoond. 

HOOFDSTUK II. 

K euren, afkeuren en herkeu,·en. 

Normaalbladen. 
Keuring enz. 

Art. 6. 1. De voorsoh ri ften betreffende 
maatafwijk ingen, keuze en aanwijzing van 
proefstukken, keuring, afkeuring, herkeuring, 
wijze en middelen van beproeving, keur ings
eischen en al wat daarbij behoort, zooals deze 
zijn vastgesteld door de Hoofdcommissie voor 
de ormal isatie in Nederland op de desbe
treffende normaalbladen, worden door Ons 
van gel ij ke kracht verklaard als de wettelijke 
bepalingen, voorzoover zij daarmede niet in 
strijd zijn. 

2. Waar i11 de normaalbladen wordt ge
sproken van den "besteller of diens gemach
tigde" , moet volgens de bepalingen van deze 
Bij lage worden gelezen "ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie", terwijl " leverancier" 
volgens voornoemde bepal ingen de "scheeps
bouwmeester of machinefo.brikant" is. 

Merken proefstukken. 
Art. 7. De proefstukken, zoowel a ls de 

stukken, waaraan deze zijn ontleend, worden 
door den met de keuring belasten ambtenaar 
voorzien van een door Onzen Minister vast te 
ste1len slagmerkteeken. 

Afkeuringsmerk. 
Art. 8. Afgekeurde voorwerpen worden door 

den met de keuring belasten ambtenaar voor-
34 
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zien van het in a rtikel 7 bedoelde slagmer k

teeken, waardoor een •• •: . . geslagen wordt. 

Gevallen, waarin niet 
wordt gekeurd. 

Art. 9. Het betrokken Districtshoofd van 
de Scheepvaar t inspectie kan voor bepaalde ge
va ll en, met h et oog op den aard va n het werk, 
waa rvoor het mater iaal moet worden gebruikt, 
gedeeltelijk van het nemen van proeven af
zien. Indien het in de rgelijke gevallen zeer 
kle ine pa rtijen geldt , kan door hem de keu
r ing ach terwege worden gelaten. 

R egel ing voor beproeving 
op walswerken. 

Art. 10. 1. Al het walsmateriaa l , da t door 
den met de keuring belasten ambtenaar d irect 
op het walswerk wordt gekeurd, moet van
wege di t walswerk worden voorzien van inge
slagen merken, waardoor het walswerk, even
a ls het nummer van g ieting (charge ) van het 
mate ri aal , waa rui t elk stuk gewalst is, wordt 
aangegeven. 

2. Tevens wordt het voorzien van duidelij k 
met oliever f geschilderde merken en nummers, 
zooda t door vergelij king met de gespecif iceerde 
wa lslijsten de identite it van elk stuk onom
stootelij k kan worden vastgesteld. 

3. De copieën' dezer lij sten worden voor 
elke vanwege de Scheepvaartinspect ie te keu
ren partij in tweevoud aan den met de keu
r ing belasten ambtenaar ter hand gesteld. 

4. M ede moet dezen een door de d irectie 
van het werk, waar de g ieting p laa ts vond of 
door den ve rantwoordelijken bedrij fs leider van 
dat werk onder teekend stuk worden overhan
digd, houdend de verkl a ring , dat het ter keu
ring aangeboden mate ri aal vervaa rd igd is 
volgens het open-haardproces (dus in genera
torovens of volgens gelijkwaardi g proces ) ver
gezeld van de opgaaf, betreffende de nummers 
der g ieting. T evens moet hem, ind ien hij zu lks 
mocht wenschen, inzage verl eend worden van 
de lijsten der gietingen, indi en a lthans het 
mater ia al gegoten werd op dezelfde pi aats als 
het walswerk is ge legen. H ad de g ieting e lders 
pi aats, dan heeft hij het recht ook daar m
zage van deze lij sten te verlangen. 

5. All e platen en staven, behoorende tot 
de te keuren partij en moeten zooda ni g ge reed 
ge legd worden , da t de aanwijzing der p roef
stukken en de afstem peli ng zoo vlot moge lijk 
verloopen kunnen. 

6. Zij moeten ten bewijze, dat aa n de be
proev ing voldaan is, elk op twee plaatsen dui
delijk worden gemerkt met het in a rt ikel 7 
bedoelde slagmerkteeken. 

7. Wordt de partij geheel of gedeel te lijk 
afgekeurd, dan wordt ten teaken daa rvan door 
el k der ingeslagen merken van de Scheep
vaartinspectie op ieder stuk van de afgekeurde 
hoeveelheid op du idelijke wijze een krui s van 
centerpunten ingeslagen, als aangegeven in 
artikel 8. 

8. N a a floop va n de beproevi ng voorziet de 
met de keuring belaste ambtenaar de hem in 
tweevoud verst rekte gespecificeerde walslijsten 
van de mededeel ing, dat het daarop genoemde 
mater iaal voldoet aan de gestelde eischen, 
dan wel welk gedeelte daarvan niet voldoet, 
onderteekent deze en geeft van elke l ij st één 
exempl aa r terug aan den ver tegenwoordiger 
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va n de directie van het walswerk, die het 
doorzendt naar de werf of fab ri ek van aan
bouw, die het materi aal besteld heeft. Het 
andere exem pl aar wordt door den am btenaar 
gezonden aan het districtshoofd van de 
Scheepvaartinspect ie, binnen wiens di strict de 
werf of fab ri ek van aanbouw is gelegen. 

A fkeur ing. 
Art. ll. Afkeuring van elk onderdeel der 

levering kan te all en tijde, ook t ijdens en na 
de bewerking, plaats hebben bij e lk voor
werp , dat gebreken vertoont, ook wa nneer 
deze gebreken materiaalfouten zijn, welke bij 
de materiaalkeuring niet zijn opgemerkt. 

HOOFDSTUK III. 

A nkers en kettin gen. 
Ankers. 

Art . 12. 1. Elk ter beproeving aangeboden 
anker moet voorzien zijn van een goed lees
baar slagmerk en ingeslagen nummer, onder
scheidenlijk aanduidend den naam van den 
fab rikant en het doorloopend fabrikatienum
m er . 
2. Tevens wordt het gewich t va n het anker 
(zonder stok) en dat van den eventueel bijbe
hoorenden stok (beide afzonderlij k gewogen) 
duidelijk op de sch acht van het anker inge
slagen. 

3. Ankers van een gewicht, 70 ki logram 
niet te boven gaande, worden in den regel niet 
beproefd. 

4. Nadat de voorgesch reven belastingproef 
met goed gevolg heeft pl aats gehad, wor dt 
onder de in lid 2 genoemde merken door of 
ten overstaan van den met de keuring bel asten 
am btenaar het merkteeken van de Scheep
vaartinspecti e ingesl ap;en. 

5. W aar in deze Bijlage van het gewicht 
van het anker wordt gesproken, rekent men 
het gewicht zonder stok. 

Beproeving va n ankers. 
Art. 13. 1 . Ankerdeelen van gegoten staal 

zij n, wat de materiaalproeven betreft, onder
worpen aan dezelfde proeven a ls in deze voo r
schr iften voor in vormen gegoten staal is be
paald. 

2. Bovendien moeten alle deelen van ge
goten staal onderworpen worden aan eene val
proef, welke zij zonder te breken, te scheuren 
of andere belangrijke beschadig ing moeten 
ku nnen doorstaan. H ierbij laat men zulk een 
gegoten stalen onderdeel (of indien het anker 
u it één stuk gegoten is, het geheele anke r} 
vall en over een vrije valhoogte van 4,50 mete r 
voor a nkers li chter dan 750 k il ogram , over 
een hoogte van 4 meter voor a nkers van 
750- 1500 kil ogram en over een hoogte van 3 
meter voor zwaardere ankers. H et voorwerp 
moet bij di en val neerkomen op een zoo zware 
ijzeren of stal en grondpl aat, dat deze n iet 
breekt of scheurt. De grondplaa t moet door 
eene mass ieve gemetselde of betonnen funda
t ie worden gesteund. 

3. Deze valp roef moet aan de voor in vor
men gegoten staal in deze Bijlage geëischte 
h amerproef voorafgaan. . 

4. Indien uit een overgelegd certificaat 
blijkt, dat de in de vorige leden van dit ar
tikel genoemde proeven ten aanzien van onder
deelen van overigens n iet onder toezich t van 
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een erkend particul ier onderzoekingsbureau 
geleverde ankers, reeds met goed gevolg ten 
overstaan van een vertegenwoord iger van zul k 
een bureau hebben plaats geha d, worden deze 
proeven 'niet herhaa ld. _ 

5. E ch ter worden all e ankers (onversch il
li g u it welk materi aa l vervaard igd, doch uit
gezonderd dreggen en, indien zul ks n iet spe
ciaal verzocht wordt, d ie bedoeld in artikel 
12, l id 3) onderworpen aa n een belasting
proef. Deze proef wordt genomen op een ket
t ingtrekbaan of andere geschi kte gelegenheid. 
T abel I geeft in verband met het gewich t van 
het anker de belasting aan. A rtikel 3 is h ie r 
mede van toepass ing. 

6. Voor de belast ingproef wordt het te be
proeven anker zoodanig opgeha ngen, da t de 
trekkracht aan de ééne zijde aangrij pt aan de 
roering ( dus bij het boveneind van de sch acht} 
en aan de andere zij de aan één der vloeien 
(bij stokl ooze a nkers aan be ide v loe ien} op 1/3 
van de lengte van den a rm van de vloei , va n 
de punt van de vloe i gemeten. Met deze lengte 
wordt de a fstand bedoeld van de punt van de 
vloe i tot het snijpunt van de ha rtlij n der 
schach t met ondere ind anker. Bij ankers met 
een scha rnierende schach t neemt men voor 
deze ]engte den loodrechten a fsta nd tusschen 
de punt van de vloei en de h a rt] ij n va n het 
scha rn ier. E lk a nker wordt daarbij tweemaal 
beproefd. N a de eerste beproeving wordt het 
anker gedraa id , zoodat bij ankers met stok de 
andere vloe iarm belast wordt en bij stoklooze 
ankers beide vloe ien aan de keerzijde belast 
worden. 

7. Gedu rende en na a fl oop der beproeving 
wordt het anker nagezien om te constateeren 
of zich gebreken, a ls scheuren, blijvende vorm
verander ingen, enz. , voordoen. Indi en dit het 
geval is, wordt het anker a fgekeurd. Bij 
ankers met scharn ierende schach t wo rdt boven
di en nagez ien of de scha rnierpunten gangbaar 
zijn gebleven. Zoo niet dan word t di t he rsteld 
en de proef herhaald. 

Ankerkett ingen. 

Art. 14. 1. Beh alve de e indschalmen en de 
onm iddellij k daarop aanslui tende groote schal 
men aan e lk kettinge ind, moeten all e over ige 
sch almen van gelijke grootte zijn . In de lengte-. 
en breedteafmetingen wordt voo r de gewone 
schal men ten hoogste 3 pct ., voor de overige 
sch almen en de sluitings tusschen de ketting
e inden 2 pct. speling in meer o f m inder toe
gestaan. De spel ing va n de middell ijnen dor 
schalmdoorsnede mag naar beneden n iet meer 
bed ragen dan : 

voor ketting va n kettingijze r met eene m id-
dell ijn k le iner dan 50 mm: 1 mm ; 

voor idem van 50- 75 mm : 1,5 mm; 
voor idem grooter da n 75 mm : 2 m m . 
2. Elk ketti nge ind moet u it een oneven 

aanta l scha lmen bestaan. · 
3. War tels mogen all een aan de uite inden 

van den geheelen ketting voorkomen ; plaa t
sing in een a fzonderlijken voorloopketting ver
dient de voorkeur. 

4. De voor een schi p bestemde ankerket
t ingen mogen in geen geval ben ut worden 
voor het remmen t ij dens het te wate r loopen. 

5. De kettingen mogen vóór de beproeving 
geschilde rd, noch geolied , noch met eenig 
ander smeersel bedekt zij n. 
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6. Elk kettingeind van c irca 15 vadem of 
korter wordt, zoodra het blij kt voldaan te heb
ben aan de voorsch riften, op be ide eindschal
men en op a ll e slui t ings, e indhar pen en war
tels door of ten overstaan van den met de 
keur ing belasten ambtenaar met het slagmer k
teeken der scheepvaartinspect ie duidelij k ge
merkt. I s het kettinge ind langer dan 15 va
dem, dan wordt bovendien ongeveer om de 
8 m op onderl inge afstanden een der gewone 
schalmen op deze wijze gemerkt. 

Beproeving van anker-
kettingen. 

Art. 15. 1. Alle kett ingeinden, ook voor
loopkettingen, behoorende tot het ankergerei 
van een schip, moeten worden beproefd. Hier
toe zij n all e scha lmen, wartels, slu it ings en 
e indharpen, welke tot zu lk een e ind behooren, 
al smede de bij den ketting eventueel behooren
de reserveslu it ings en h arpen, onderworpen 
aan eene rekproef, zooals in tabel II voor de 
verschill ende zwaarten van kett ing is voorge
schreven. Eenigszins belangrij ke vormverande
r ingen, breuken of andere uitwendi ge teeke
nen van beschadig ing mogen zich daarbij n iet 
voordoen. Indien zulks het geval moch t zij n, 
wordt het betrokken e ind kett ing of reserve
deel a fgekeurd . Artikel 3 is hier mede van 
toepass ing. 

2. Alvorens tot deze rekproef word t over
gegaan, kunnen door den keuringsambtenaa r, 
overa l waar deze zulks wenschelijk ach t , drie 
opvolgende gewone sch almen ui t een ketting
eind voor een proef met verhoogde belast ing, 
de z.g. breekproef, worden aangewezen. E ch
ter wordt n immer u it elke 15 vadem meer 
da n één eerste breekproef aangewezen, terwijl 
het in den regel ook niet noodi g za l zijn in 
elk kettingeind zulk een breekproef aan te wij
zen. Bij deze breekproef mogen de schalmen 
niet breken onder en bij eene belasting a ls in 
de in het eerste lid bedoel de tabel is aange
geven voor el ke zwaarte van ketting. B reekt 
één de r drie schalmen alvoren de belasting 
overschreden is, dan moet een tweede se ri e 
van d r ie opeenvolgende scha lmen ui t hetze! fd e 
eind worden onderworpen aan dezelfde proef. 
Treedt er dan nogmaals een breuk in, dan 
wo rdt het betrokke.n kettinge ind a fgekeurd. 

3. Na afloop van de breekproef worden de 
dr ie hoogbelaste scha lmen ui t het kettinge ind 
verwijde rd en de ketting weder tot een geheel 
gemaakt, door één of drie schalmen tusschen 
be ide gedee lten te brengen. Daarna ka n tot 
de in heL ee rste lid van dit artikel genoemde 
rekproef worden overgegaan. 

4. N a a fl oop van de rekproef wordt elk 
kett inge ind grond ig nagezien om te consta
teeren of de las chen in orde zijn, de verschil 
lende deelen den vereischten vorm en de ver
e ischte a fm etingen hebben en geb reken a fwe
zig zij n. B ij het voorkomen van gebro ken, 
moeten deze worden he rsteld en het ketting
eind daa rna opnieuw aan de rekproef worden 
onderwo rpen. 

Behoort bij K oninklijk beslu it van 22 Oc
tober 1936 (Staatsblad n°. 579 D) . 

Mij bekend, 
D e M inister van Waterstaat, 
van Lidt h d e J e ud a 
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TABEL I. 
ANKERS . 

.µ .., Co .µ .., co co co ·-o CO 0 ·- o ..c: -0 . .... o Ar-::i • ....o 
~ §~ co .... C C bil co ...... 0 ce o..si 0 

'"'C .., C: i> N Q P<ce • I> N C: P.. ce • 

~* ~ ~>~ Ä*; ~>~ 
-~ ä:: .s ~~ -~ ~ B ~$ 
~..!4 00 ol C ~,l::d rn ; d 
co C ~c: ~ i:: ~~ co 0 ö ol ,q .µ ö ol 

75 3,38 2200 39,24 
80 3,55 2250 39,88 
90 3,82 2300 40,50 

100 4,09 2350 41,10 
ll0 4,36 2400 41,60 
120 4,62 2450 42,20 
130 4,88 2500 42,8 
140 5,1? 2550 43,4 
150 5,36 2600 44,0 
165 5,71 2650 44,6 
180 6,06 2700 45,2 
200 6,49 2750 45,7 
225 7,02 2800 46,2 
250 7,54 2850 46,8 
275 8,03 2900 47,3 
300 8,51 2950 47,S 
325 8,98 3000 48,4 
350 9,43 3050 49,0 
375 9,88 3100 49,6 
400 10,31 3150 50,1 
425 10,80 3200 50,6 
450 11 ,30 3250 51,2 
475 11 ,78 3300 51,7 
500 12,20 3350 52,2 
525 12,60 3400 52,7 
550 13,08 3450 53,2 
575 13,59 3500 53,7 
600 14,10 3550 54,3 
650 14,98 3600 54,9 
700 15,87 3650 55,4 
750 16,76 3700 56,0 
800 18,00 3750 56,5 
850 18,50 3800 57,0 
900 19,30 3850 57,5 
950 20,20 3900 58,0 

1000 21,10 3950 58,5 
1050 21,97 4000 59,0 
1100 22,70 4050 59,5 
1150 23,50 4100 60,0 
1200 24,25 4150 60,5 
1250 25,14 4200 61 ,0 
1300 26,03 4250 61 ,5 
1350 26,80 4300 62,0 
1400 27,56 4350 62,5 
1450 28,32 4400 63,0 
1500 29,08 4450 63,5 
1550 30,10 4500 64,0 
1600 30,73 4550 64,5 
1650 31,37 4600 65,0 
1700 32, 13 4650 65,5 
1750 32,90 4700 66,0 
1800 33,65 4800 66,9 
1850 34,39 4900 67,8 
1900 35,05 5000 68,7 
1950 35,70 5100 69,5 
2000 36,30 5200 70,3 
2050 37,08 5300 71,l 
2100 37,72 5400 71,9 
2150 38,48 5500 72.7 

5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 

73,5 
74,3 
75,1 
75,8 
76,5 
77,2 
77,9 
78,6 
79,3 
80,0 
80,7 
81,4 
82,0 
82,6 
83,2 
83,8 
84,4 
85,0 
85,6 
86,2 
86,7 

7700 
7800 
8000 
8200 
8400 
8600 
8800 
9000 
9200 
9400 
9600 
9800 

10000 
10300 
10600 
10900 
ll200 
11500 
11800 
12100 
12400 

532 

87,2 
87,7 
88,7 
89,7 
90,7 
91,7 
92,7 
93,7 
94,6 
95,5 
96,4 
97,3 
98,2 
99,5 

100,8 
102,l 
103,3 
104,5 
105,6 
106,7 
107,8 

* Bij stoklooze ankers gewicht van het anker. 

TABEL II. 

ANKE RKETTINGEN. 

-~ . Kettingen met dam. Kettingen 
-c s zonder dam. 

á, s .._. C C: .., C: .... C: C N C cool . '8 ~ i ~~ bÏJ cool . ""' ol. :p.""" 8 >~ 8 >~ 8 > % ]i ftco " C 
~ o..tc: 

ftco ft co o ..c: co C: p..C:o 
.µ co co ~o co cO -~;:;:!-- ~8g ~ 15g ~s co co p:j co ~ !; s ~.s~ 0 ...... ~~ ...... p:j § ...... 

.µ ö"l;; .µ 

11 4,57 2,29 
12 5,44 2,72 
13 6,39 3,19 
14 7,41 3,70 
15 9,57 6,15 4,8 8,50 . 4,25 
16 10,89 7,09 5,5 9,67 4,84 
17 12,29 8,13 6,2 10,92 5,46 
18 13,78 9,14 7,0 12,25 6,12 
19 15,35 10,19 7,8 13,65 6,82 
20 17,01 11,25 8,6 15,12 7,56 
21 18,75 12,45 9,5 16,67 8,33 
22 20,58 13,62 10,4 18,30 9,15 
23 22,50 14,94 11,4 20,00 10,00 
24 24,50 16,26 12,4 21,77 10,88 
25 26,58 17,68 13,5 23.63 11,81 
26 28,75 19,11 14,6 25,55 12,78 
27 31,00 20,62 15,7 27,56 13,78 
28 33,34 22,20 16,9 29,64 14,82 
29 35,77 23,86 18,l 31,79 15,89 
30 38,27 25,52 19,4 34,02 17,00 
31 40,87 27,21 20,7 36,33 18,16 
32 43,58 29,06 22,1 38,37 19,37 
33 46,31 30,87 23,5 41,17 20,58 
34 49,16 31,34 24,9 43,70 21 ,85 
35 52,10 34,65 26,4 46,31 23,15 
36 55,11 36,63 27,9 48,99 24,49 
37 58,20 38,71 29,5 51,71 25,86 
38 60,30 40,84 31,1 54,55 27,28 
39 61,40 42,92 32,8 57,46 28,73 
40 63,50 45,26 34,5 60,44 30,22 
41 66,70 47.58 36.2 63.51 31.76 
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42 70,00 49,99 38,0 66,64 33,32 
43 73,40 52,43 39,8 69,85 34,93 
44 76,80 54,86 41,7 73,14 36,57 
45 80,40 57,40 43,6 76,50 38,25 
46 84,00 59,96 45,6 79,94 39,97 
47 87,70 62,59 47,6 83,45 41,73 
48 91,40 65,26 49,6 87,04 43,52 
49 95,30 67,95 51,7 90,70 45,35 
50 99,20 70,77 53,9 94,44 47,22 
51 103,20 73,68 56,1 98,26 49,13 
52 107,30 76,61 58,3 102,15 51,08 
53 111,50 78,84 60,5 106,12 53,06 
54 115,70 82,70 62,8 110,16 45,08 
55 120,00 85,85 65,2 114,28 57,14 

Onder breekproef wordt verstaan de proef, 
waarbij dri e opeenvolgende schalmen bel ast 
worden, zonder dat eene breuk bij de aange
geven belasting mag ontstaan. 

Onder rekproef wordt verstaan de proef, 
waarbij elk geheel eind ketting bela t wordt 
zonder dat eene breuk of nadeelige vormver
andering zich bij de aangegeven belasting mag 
voordoen. 

js 
Kettingen met dam. 

i:: bil C: " . ,.. c: bil "El 0~ AM 

~A 
..,0 c:~ ~~ -o .So :::;?·~ ,, ...... .... o ~ ~-S t,O,_. 0 

A o, ... C: a,O 
-~~ ái ·-.., P.,oj o.-< 

.., " ~> " ,,.., 
ts " P...: " ... " " C: ~ ol c,~S ~ ... " " > i:l:lc: ~ 

56 124,4 89,00 67,6 
57 128,9 92,15 70,0 
58 133,5 95,40 72,5 
59 138,1 98,65 75,0 
60 142,9 102,01 77,6 
61 147,7 105,46 80,2 
62 152,5 108,92 82,8 
63 157,5 112,47 85,5 
64 162,0 115,62 88,3 
65 165,7 118,56 91,l 
66 169,4 121,11 93,9 
67 173,2 123,64 96,7 
68 177,0 126,39 99,6 
69 180,8 129,03 102,6 
70 184,6 131,27 105,6 
71 188,3 134,42 108,6 
72 192,0 137,06 111,7 
73 195,8 139,70 114,8 
74 199,5 142,34 118,0 
75 203,1 144,98 121,2 
76 206,8 147,62 124,5 
77 210,4 150,27 127,8 
78 214,0 152,81 131,l 
79 217,4 155,35 134,5 
80 221,0 157,89 137,9 
81 224,5 160,32 141,4 
82 228,0 162,86 144,9 
83 231,4 165,30 148,4 
84 234,8 167,64 152,0 
85 238,l 170,08 155,7 
86 241,4 172,42 159,4 
87 244,7 174,75 163,1 
88 248,0 177,20 166,9 

89 251,2 179,43 
90 254,4 181,66 
91 257,5 183,86 
92 260,6 186,04 
93 263,6 188,07 
94 266,6 190,36 
95 269,5 192,35 
96 272,2 194,40 
97 274,9 196,30 
98 277,6 198,30 
99 280,2 200,20 

100 282,7 202.-

BIJLAGE B. 

BIJLAGE IVa. 

Filmtoestellen. 
Soorten films. 
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170,6 
174,5 
178,4 
182,3 
186,2 
190,2 
194,2 
198,2 
202,3 
206,5 
210,7 
215,0 

Art. 1. Voor de toepassing van de in de 
volgende artikelen gegeven voorschriften wor
den de films verdeeld in " langzaam branden
de films" met eene verbrandingssnelheid van 
ten hoogste 40 cm per minuut en "snel bran
dende films" met meer dan 40 cm per minuut 
verbrandingssnelheid. 

Wijze vertoonen films. 
Art. 2. 1. Een filmtoestel , waarmede "snel 

brandende films" worden vertoond, moet met 
het toebehooren in eene cabine zijn opgesteld. 

2. Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
kan in bijzondere geval len voor schepen, ge
reed gekomen vóór 1 J anuari 1936, toestaan, 
dat "snelbrandende films" buiten eene cabine 
worden vertoond met een goedgekeurd koffer
filmtoestel. 

3. ,,Langzaam brandende films" mogen 
ronder verdere vergunning met toestellen, niet 
opgesteld in eene cabine, worden vertoond. 

Inrichting cabine. 
Art. 3. 1. Eene cabine moet geheel van 

staalplaat zijn, zoonoodig geïsoleerd door as
best of soortgelijk isoleeringsmateriaal. 

2. In den wand naar de ruimte voor de 
toeschouwers mogen openingen voor het door
laten der stralen en voor uitzicht in die ruim
te zijn aangebracht, welke door rookafsluiten
de stalen dekplaten moeten kunnen worden 
afgesloten. . 

Dit sluiten moet vlug kunnen geschieden, 
zoowel in de cabine als van de bovenbedoelde 
ruimte uit. 

3. De uitgang, afgesloten door een naar 
buiten opengaande stalen deur, moet zoo mo
gelijk naar dek voeren. Kan dit niet. direct ge
schieden dan moet een stalen slms worden 
aangebr~cht. De deuren moeten automatisch 
s1 uiten. 

4. De verlichting in de cabine moet elec-• 
trisch zijn. Overigens mogen slechts de nood
zakelijke leidingen en electrische toestellen in 
de cabine zijn aangebracht. 

Gebruik kofferfilmtoestellen . 
Art. 4. 1. Indien het gebruik van een kof

ferfilmtoestel voor snel brandende films, an
ders dan op het open dek, is toegestaan, moet 
het toestel zoo worden opgesteld, dat de toe
schouwers ten minste 2 meter van het toestel 
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verwijderd blijven en een stevige ball ustrade 
het toestel omgeeft. 

2. De uitga ngen van de ruimte voor de toe
schouwers mogen door het toestel op geen 
enkele wijze worden versperd. 

3. Brandbare voorwerpen en gordijnen in 
de nabijheid van het toestel moeten worden 
verwijderd. 

4. De opstelling moet zoo zijn, dat een in 
brand geraakt toestel zoo spoedig mogelijk bui
ten de toeschouwersruimte naar dek kan wor
den gebracht. 

5. Gedurende het vertoonen van snel bran
dende films met een kofferfilmtoestel mag in 
de toeschouwersruimte niet worden gerookt. 

Opstelling toestel lang-
zaam brandende films. 

Art. 5. Indien een filmtoestel voor lang
zaam brandende films, anders dan op het open 
dek, wordt gebruikt, moeten de toeschouwers 
ten minste 1 ½ m van het toestel verwijderd 
blijven, terwijl een stevige ballustrade het toe
stel moet omgeven. De uitgangen van de ruim
te voor de toeschouwers mogen op geen enkele 
wijze worden versperd. 

Toeschouwersruimte. 
Art. 6. 1. De 1·uimte voor de toeschouwers 

moet ten minste twee ruime uitgangen naar 
dek hebben, zoo mogelijk gelegen aan tegen
overgestelde zijden daarvan. 

De deuren van deze uitgangen moeten naar 
buiten opengaan. 

2. Er mogen niet meer toeschouwers aan
wez ig zijn, dan het aantal zitplaatsen be
draagt. 

Tusschen en langs de zitplaatsen moeten 
voldoende gangen zijn gelaten. 

3. De verlichting van de ruimte moet als 
regel nabij het filmtoestel kunnen worden ont
stoken. Indien hieraan niet kan worden vol
daan moet gedurende de geheele voorstelling 
een persoon bij de schakelaars post vatten, 
om deze in geval van nood onmiddellijk te 
bedienen. , 

In de ruimte moet vol doende noodverlich
ting, onafhankelijk van de gewone verlichting, 
zijn aangebracht. 

Opstelling aan dek. 
Art. 7. Bij gebruik van een filmtoestel op 

het open dek moet gezorgd worden voor een 
stevige afscheiding tusschen de toeschouwers 
en het toestel, zoodat de toeschouwers op vol-
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doenden afstand van het toestel blijven, ter
wijl de opstelling zoodanig moet zijn, dat een 
in brand geraakt toestel zoo noodig dadelijk 
overboord kan worden gezet. 

Behandeling films. 

A rt. 8. 1. Bij gebrui k van een filmtoestel 
mogen in de cabine of bij het toestel slechts de 
voor de voorstelling noodige films worden ge
plaatst. 

2. E lke film moet zijn verpakt in een doos 
of blik, gesloten blijvend tot het oogenbl ik, 
waarop de film in he toestel moet worden 
gebracht. Na gebru ik moet de film dadelijk in 
de doos of in het blik worden opgeborgen en 
afgesloten, al vorens een andere doos of een 
ander blik mag worden geopend . 

3. Bij gebruik van een kofferfilmtoestel 
voor snel brandende films moeten de films ge
borgen zijn in de warmte slecht geleidende 
doozen, welke op flinken a fstand van het toe
stel moeten worden geplaatst. 

Berging bij niet gebruik. 

Art. 9. Alle films moeten, behalve t ijdens 
de voorstellingen, worden geborgen in een 
brandvrij af te slui ten stalen kast. 

Voorziening tegen brand. 
Art. 10. Bij gebruik van filmtoestellen 

moet in de cabine, indien daarin geen vaste 
watersproeiing is aangebracht, of in de on
middellijke nabijheid van een vrij opgesteld 
toestel , een emmer water met natte dweil 
aanwez ig zijn en bij een toestel met snel bran
dende films tevens een schuimbl uschapparaat. 
Bovendien moet een brandslang met straal 
pijp in de nabijheid voor dadelijk gebruik ge
reed gelegd worden. 

Bedienend personeel. 

Art. ll. Filmtoestellen mogen slechts door 
personen, die met het gebruik dier toestellen 
en de te nemen voorzorgen voll edig bekend 
zijn, worden bediend. Gedurende het bedienen 
van de toestellen mag door hen niet worden 
gerookt. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Octo
ber 1936 (StaatsblaiL n°. 579 D). 

Mij bekend, 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eude. 



Soort . 

Purgeermiddelen. 

Stopiniddel. 

K oortsmiddel. 

Pijnstillend 
middel. 

Hoestmiddelen. 

Maagmiddel. 

Druipermiddel. 

Braakmiddel. 

Benaming. 

1 Wonderolie. 

2 Engelsch zout. 

3 Cascara in t a-
bletten 

4 • Bismuth
opium 
tabletten . 

5 Kinine-tablet 
ten. 

6 Aceto-salicyl
t abletten dan 
wel aspirine
tabletten. 

7 * H oest
tabletten. 

8 Anijsspiritus. 

9 Maagzout. 

10 Copaiva bal
sem of santal
olie. 

11 Ipecacuanha 
tabletten . 

BIJLAGE C. 

Samenstelling 
volgens de 

N ederlandsche 
Pharmacopee. 

Ver
pakking. 

Hoeveelheden voor 

schepen van meer dan 
500 t on bruto inhoud 
met r eizen van langeren 
duur dan een etmaal. 
Voor iedere 50 verblijf-

dagen en gedeelten 
daarvan (zie noot 

hieronder ). 

(A) 1 (B) 1 (C) 1 (D) 

I. Middelen voor lnwencllg· gebruik. 
Oieum Ricini. Flesch. 250 g. 

Sulfas Magnesicus. 

Tabl. Extracti rhamni pur
shianae sicci. 

s . Cascarae sagradae 0,130g. 
Tabl. Nitratis bismuthici 

basici 0,300 g. 
Pulveris Opii 0,030 g. 

Tabl. Hydrochloratis Chi
nini 0,250 g. 

Tab!. Acidi acetylo-salicyl 
0,500 g . 

Tabl. Pulveris Opii com
positi 0,100 g . 

Bicarbonatis natrici 0,400g. 
Solutio ammoniae spiri

t uosa anisata. 
Bicarbonas natricus. 

Balsamum Copaivae s. 
Oleum Santali 

Tabl. Pulveris radicis ipe
cacuanhae 0,500 g. 

Idem. 

Buisje vai;i 
10 st . 

Idem. 

Idem . 

Idem. 

Idem 

Flesch . 

Idem 

Flesch . 

Buisje van 
10 st. 

500 g. 

30 st. 

30 st. 

20 st. 

30 st. 

30 st . 

50 g. 

50 g . 

50 g . 

10 st. 

100 g. 

100 g . 

20 st. 

20 st. 

20 st . 

30 g. 

25 g. 

100 g. 

20 st. 

20 st. 

20 st . 

15 g . met kleinste hoe
veelheid van 100 g . 

5 g. met kleinste hoe
veelheid van 100 g. 

1 st. met kleinste hoe
veelheid van 20 st. 

1 st . met kleinste hoe
veelheid van 20 st . 

1 st. met kleinste hoe
veelheid van 20 st . 

1 g. met kleinste hoe
veelheid van 30 g. 

5 g. met kleinste hoe
veelheid van 50 g. 

2 ½ g met kleinste hoe
veelheid van 50 g. 

1 st. met kleinste hoe
veelheid van 20 st. 

Noot. Het geta l "verblijfdagen" verkrijgt men door het getal opvarenden te vermenigvuldi gen met het aantal dagen vermoede 
lijken duur der reis; méér dan 2000 verblijf dagen worden niet berekend. 
Met de verblijf dagen wordt geen rekening gehouden bij de aantallen, waarachter is vermeld " in totaal" . 

Ot 
i:,;, 
Ot 

.... 
tO 

~ 



II. Middelen voor uitwendig gebruik. ~ 
co 

~ 'ond- en oog- 12 Boorwater. Solutio Acid borici 3 %, Flesch. 500 g. 500 g. 50 g met kleinste hoe- c,, 
water. veelheid van 500 g . 0) 

Middel tegen 13 Petroleum Olei petrae venalis, Sapo- Idem. 250 g. 100 g. 25 g met kleinste hoe -
ongedierte. met groene nis viridis, Aqaea partes veelheid van 100 g. 

zeep tes aeq uales. 
Strooibus. 30 g. 1/, g met kleinste hoe-Wondpoeder. 14 Dermatol. Gallas bismuthicus 

basicus. F lesch. veelheid van 5 g. 
Brandmiddel. 15 Brandzalf. Acis tannici 2 ,5 g. Tube van 250 g. 250 g. 250 g. 

Vaselini albi 50 g . 
lanolini aa 23,75 g. 

Flesch. 500 g . 300 g . 50 g . met kleinste hoe-Gorgelmiddel en 16 Waterstof- Solutio peroxydi hydro-
wondmiddel. superoxyd. genii '!Jj>· veelheid van 300 f 

17 Su~rol in Tabl. S atis or tho-oxy- Buisje van 2 st . met kleinste oe-
ta letten. chinilini 0,5 g . 20 st. veelheid van 40 st. 

Wondmiddelen. 18 Perubalsem. Balsamum peruvianum Tube van 50 g. 50 g. 50 g . 5 g met k leinste hoe-
verum. 50 g. veelheid van 50 g. 

19 Jodiumtinc- Solutio Jodii spirituosa 5% Druppel- 20 g. 10 g. ½ g met kleinste hoe-
tuur 5%. fleschje in veelheid van 10 g . 

huls. 
20 Boorzalf. Lanolini, vaselini albi aa Tube van 50 g. 50 g. 50 g. 5 g met kleinAte hoe-

p aeq . cum Acido borico 50 g. veelheid van 50 g. 
10%, 

Middel tegen 21 Kamfer- Solutio camphorae spiri- Flesch. 25 g met kleinste hoe-
doorliggen en spiritus. tuosa 10%, veelheid van 500 g. 
bij bev.riezen. 

Middel tegen 22 Glycerine. Glycerinum. Idem . 250 g. 250 g. 50 g met kleinste hoe-
winterhanden, veelheid van 500 g. 
enz. 

trooipoeder. 23 Talk. 1'alcum venetum . F lesch. 50 g met kleinste hoe-
Strooibus. veelheid van 500 g. 

111. Ontsmettlng·smlddelen. 
Ontsrnettingszeep. l 24 / Kresolzeep- 1 Liquor Cresoli Saponatus. 1 Flesch. 750 g . 750 g. 1125 Î met kleinste hoe-

oplossing. vee heid van 750 g. 
25 / Su~rol in 1'abl. Sulfatis ortho-oxy- Buisje van 2 st. met kleinste hoe-

ta letten. chinilini 1 g. 10 st. veelheid van 50 st. 

IV. Verband mld1lele11. 
Verbandwatten. Gossypium Rol met 300 g. 200 g. 200 g . 50 g met kleinste hoe-

d.epuratum . blauw pa- 3 stuks. 2stuks. 2 stuks. veelheid van 200 g 
pier door- (2 stuks.) 
schoten 2m 
lang-10 cm 

Cl breed per 100 ~ 
g in carton. 0:, 

Hydrophile gaas. Tela . Pakje van 2 m•. 1 m'. 1 m2 • 1fi6 m 2 met kleinste hoe-
16 X_1/i6 m•. veelheid van 1 m2 • 

1 .J'.Il!met.kleinste hoe-



---- zwa;cnw is - ve-emera.-.ran---.i - si;. 

5 m lang, 
6 cm breed . 

Idem. Idem Pakj e 5 st. 5 st. 2 st. 1/ , o st. met kleinste 0( 

zwachtels hoeveelheid van 5 st. c.,., 

5 m lang, -.:i 

10 cm breed. 
Cambric windsels. Pakje 5 st. 5 st. 2 st. 1/ , o st. met kleinste 

zwachtels hoeveelheid van 5 st. 
5 m lang, 

5 cm breed. 
Idem. Pakje 5 st. 5 st. 2 st. 1/ 20 st. met kleinste 

zwachtels hoeveelheid van 5 st. 
5 m lang, 

10 cm breed. 
Vinf,ersnelverbanden. Pakje 10 st. 
Sne verbanden (klein) 3 st. 3 st. 1 st. 
Snelverbanden 2 st. 2 st. 1 st. l l ,t., in 3 ,noeOOn, met 

(middelsoort). kleinste hoeveelheid 
van 3 st. 

Snelverbanden 1 st. 1 st . 1 st. 
(groot). 

1/. met kleinste hoe-Driekantige doeken Pak. 6 st. 6 st. 1 st. 
met en zonder (1 met (1 met (met fig. veelheid van 6 st. (1 
figuren en Neder- (figuur) (figuur) met fig.) 
landsch bijschrift . 

Caoutchouc hecht- Spoel. 1 st. 1 st. 1 st. 1 st. in totaal. 
t eister, lang 5 m 

reed l1/. cm. 
Veiligheidsspelden Pakj e. 12 st. 12 st. 12 st. 1 st. met kleinste hoe-

van roestvrij me- veelheid van 12 st. 
taal, in verschil-
lende fJrootten . 

Spalken houten) in 
verschillende leng-

Eenige buiten 
de verband-

ten tot 40 cm. kist. 
Gegalv. draadspal- 2 stuks in 2 stuks in totaal. 

ken (Cramer) 80 cart. doos. 
cm lang. 

Vette watten in Rol 2 mlange 4 st. 2 st. 2 st. 1f.st. met kleinste hoe-
rollen 2 x 10. 10 cm breed. veelheid van 2 st. 

E~r lsch pluksel van Opgerold in 1 st. 1 st. 1 st. 1/ 10 st. met kleinste hoe-
• m. pakj e. veelheid van 1 st. 

Billroth -batist. Pakj e opge- 1 st. 
rold 1 m lang, 
25 cm breed. 

Mosetig batist breed Opgerold in 1 st. 1/i0 st . met k leinste hoe- ..... 25 cm, 1 m lang. pakje. veelheid van 1 st. co 
~ 
Q) 



~i 
"ol ...,..., 
00 ...,..., 
.5 .5 
+:)..,;) 

"' "' 
.-l<Q 

..;i.; 
a, "' .......... 

1936 

~ ii~~ 
ol ..., 
0 ..., 
.5 
.; 
UJ 

..... 

...-1 ~.+,;) 

"" c""" ~13.5 
- P.;P< 
ol"' 

..; 

" s 
I. 
il 
0-" ... 

ol ol ol ol 
..p..p..P..p 
0000 

+:i ..p ..p ..,:i 

.s.s.s.s 
+:).;..;.; 
a, "' "' UJ 

...-1.....: (N .....: 

1 1 1 1 

.; 
<Il 

..... 

.; 
<Il 

.... 

~ ~ j ol ol ..., ..., 
0 0 ..., 

"'"' 
..., 0 ..., 

.5 .5 .5 ... .; 
ol a, .; 
ol "' P.; 0 

0 lO 
<Q ..... <N 

.; .; ., 
0 "' ,...., lO 

.; 
<Il 

0 ..... 
.; 
"' ..... 

~ 
a, 
t-

"' 
oc 

] 
,<:) 

-:'.l 
~ 

?1 
'° "' "' ,-< 

... 
" ..0 .s 
" 0 

"" "" 
C 
ol 
> 

.-=! 
::l 

<Il 

" ..0 ..,. 
- - ----------- --------------- :=' 

•c ::;; :~<D C ..O,!<i 

A~ ~ <D 

,; 
0 

Jl s..-i ~ ~ 
o b.Oa;, ca bi): :-rn ..::,.- . 
g's §! ~..o ~ C ..o 

;a ..., Q::IÎ ~ o~ ... 
C o a,>-P ,l 8 :::::;') 0 <D 

~815~~ ;:a i C 
<D .....i,D ...... <D "' i:Q 
~ ~ ~ 

ie 
c:! .. 
... 
!l 
-~ 
~ 
., 
~ 

538 

BIJLAGE D . 

BIJLAGE XII. 

Reglement op de geneeskundlg·e keuringen 
van kapiteins, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stokers en personen aan wie aan 
boord de wacht of het bouden van uitkijk 

In zee kan worden 01ig·edragen . 

HOOFDSTUK I. 

Algemeen . 
E erste keuring. 

Art. 1. Kapiteins, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 
wie de wacht of het houden van uitkijk aan 
dek dan wel de wacht in de machinekamer 
kan worden opgedragen, moeten vóór de ee r
ste indiensttred ing aan eene keuring van 
hunne gezichts- en gehoororganen worden on
derworpen . 

H ernieuwde keuring. 
Art. 2. 1. Kapiteins, stuul"iieden, machi

nisten, machinist-stokers en niet-gediplomeer
den, aan wie de wacht of het houden van uit
kijk aan dek dan wel de wacht in de machine
kamer kan worden opgedragen, moeten op
nieuw aan eene keuring van hunne gezichts
en/of gehoororganen worden onderworpen: 

a. in opdracht van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie , indien zij handelingen of 
verzuimen hebben gepleegd, welke onvoldoen
de gezichts- of gehoorscherpte of onvoldoend 
kleurenonderscheidingsvermogen doen onder
stellen, of indien uit anderen hoofde gegronde 
aanleiding tot die onderste Il in!l' bestaat; 

b. telkens na verloop van vijf jaren na de 
vorige keur ing, met dien verstande, dat na de 
eerste keuring, welke heeft plaats gehad, na
dat de belanghebbende vijf en twintig jaar is 
geworden, behoudens het bepaalde onder a 
en het bepaalde in lid 2 van dit artikel, geen 
keuring behoeft te geschieden, voordat de leef
t ijd van één en veertig jaar is voltooid . 

2. M achin isten, machinist-stokers en niet. 
gediplomeerden, aan wie de wacht in de ma
chinekamer kan worden opgedragen, moeten 
zich, in a fwijking van het bepaalde in lid 1, 
onder b, bovendien zeven jaar na de eerste 
keuring, welke heeft pl aats gehad, nadat de 
belanghebbende vijf en twintig jaar is gewor
den, nogmaal aan eene keuring van het ge
hoororgaan onderwerpen. 

Voorwaa rden voor 
goedkeuring. 

Art. 3. Belanghebbenden moeten bij de 
keuringen aan de in de artikelen 14, 15, 17 
en 18 omschreven eischen voldoen. 

Deskundigen. 
Art. 4. 1. De keur ingen van het gezichts

en van het gehoororgaan van kapiteins, stuur
lieden, machi nisten, machinist-stokers en niet. 
gediplomeerden, aan wie de wacht of het hou
den van uitkijk aan dek dan wel de wacht in 
de machinekamer kan worden opgedragen, 
gesch ieden door geneeskundigen, door Onzen 
Minister a ls deskundigen aangewezen . Deze 
deskundigen moeten specialisten op het gebied 
der oogheelkunde en der oorheelkunde zijn. 
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2. Al s specia list in den · zin van dit regle
ment zull en worden aangemerkt geneeskundi
gen, die ui tslui tend oog- of oorheelkundige 
pra ktijk ui toefenen, zoomede geneesku ndigen, 
die tot genoegen va n Onzen Minister het be
wij leveren, dat zij zich voor het verri chten 
va n de in het ee rste lid bedoelde keuringen 
hebben bekwaamd en er zich voor hebben in
ge richt. 

3. De deskundigen moeten, voorzoover de 
keuring va n het gezich tsorgaan betreft, den 
in a rt ikel 16 omschreven leidraad volgen. 

Aanteekening van de uit-
kom ten der keuringen. 

Art. 5. 1. De ui tkomsten der keuringen 
met de daaruit getrokken co nel u ies moeten 
door de deskundigen worden opgeteekend in 
twee vanwege Onzen Minister te verstrekken 
registers van de bij d it reglement gevoegde 
modell en A, waarvan één exempl aar jaa rlijks 
vóór 15 J anua ri aan het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie moet worden ingezonden. 

2. Indien een bela nghebbende niet aan de 
geste lde eischen blijkt te voldoen, en dus niet 
kan worden goedgekeurd, geeft de deskundige 
hiervan per briefkaa rt, vol gens het bij dit 
reglement gevoegd model D . onmiddellij_k ken
ni aan het H oofd van de Scheepvaa rt inspec
tie die hierva n aan a ll e overige deskundigen 
m~dedeeling doet . Daarbij moet worden ver
meld , voor welke kwali te it de keuring ge-
chiedde. 

Kósten der keur ingen. 

Art. 6. 1. De aan de keur ingen verbonden 
ko ten worden door den belanghebbende ge
dragen en rechtst rneks aan den deskundi ge 
betaa ld. Laatstgenoemde heeft het ,·echt te 
eischen, dat de kosten vóór den aanvang va n 
de keuring worden afgedragen. 

2. De kosten worden door het R ijk gedra
gen, indien het eene keuring betreft, krach
tens artikel 2, 1 id 1 onder a, door het Hoofd 
va n de Scheepvaart in pectie aangevraagd. 

3. De kosten bedragen vier gulden voor 
elke keuring van het gezichtsorgaan of van 
het gehoororgaan voor kapi te ins, stuudieden 
en machinisten in de koop vaardijvaa rt, dri e 
gulden voor elke keur ing va n een dezer orga
nen voor alle overige categorieën van chepe
li ngen in die vaart en een gulden vijft ig cent 
voor elke keuring van een dezer organen voor 
alle categorieën va n schepelingen in de visch
vaart. Voor ongediplomeerden, die zich laten 
keuren om toegelaten te worden tot het exa
men voor het diploma va n 3e stuurman groote 
vaart stuurma n kl eine vaart of stuurm an 
sleep;u.art, e n di e daarom volgens de voor die 
categorieën gel den de eischen moeten worden 
gekeurd , bedragen de kosten van keuring va11 
het gez ichtsorgaan eveneens vier gulden. 

Indien buiten ederland geneeskundi gen als 
deskundigen worden aangewezen, mogen zij 
ongeveer hetzelfde ta ri ef in re kening bre!lgen 
als de in ederland aangewezen de kundi gen. 

4. De deskundigen zenden de decla ratie 
voor de gelden va n keuringen ten laste va n 
het Rijk aan het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Afgifte genees-kundige 
verkl a ringen. 
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Art. 7. 1. De deskundige, die eene keuring 
krachtens dit reglement heeft ver r icht, waar
van de ui tslag g unstig is, geeft eene genee -
kundi ge verklaring a f volgens een der bij di t 
reglement gevoegde modell en B . 

2. Tot eene door een ongedip lomeerde aan
gevraagde keuring ter verkrijg ing van eene 
geneeskundige verkl a ring, welke moet worden 
overgelegd bij de stukken voor een examen 
ter verkrijging van een di ploma als stuu rman, 
machinist of motordrij ve r, gaat de deskundige 
slechts over, indien de belanghebbende den 
leeftijd van 18 jaar heeft bere ikt, terwijl hij , 
ingeval belanghebbende dadelijk na het be
reiken van dien leeft ijd examen moet a fl eg
gen, de keuring ten hoogste een maa nd tevo
ren mag verr ichten. 

3. De deskundi ge teekent het ontva ngen 
bedrag op de verkl a ring aan, bekrachti .!l"t deze 
met zijne handteekening en doet in z1J ne te
genwoordigheid de ve rkl a ring tevens door den 
bela nghebbende teekenen. Bovendien vermeldt 
hij het ontvangen bedrag in de door. hem b1J 
te houden in artikel 5 bedoelde, rng1sters. 

4. De form ulieren va n geneeskundi ge ver
kl aringen worden op aa nvraag vanwege Onzen 
Ministe r verstrekt . 

5. De deskundige, die na grondi g onderzoek 
in twijfel verkeert omtrent den ui ts la g der 
keur ing, verwijst den gekeurde naar een 
scheidsrechter . 

Pl aats der keu ringen. 
Art. 8. 1. De keuringen, in ar t ikel 4 be

doeld, moeten geschieden in de pl aa_t en, waar 
de in dat artikel genoemde de kundi gen woon
acht ig zijn of hunne pra ktijk uitoe fenen. 

2. De belanghebbenden zijn vrij in de keu
ze, bij wel ken van cl vol gens arti kei 4 aange
wezen deskundigen zij zich te r keuring wen
schen aan te melden. 

H andeling bij a fkeuring. 
Art. 9. l. De bela nghebbende, die door een 

deskundi ge wordt a fgekeurd , hee ft het recht 
zich, wat betreft het (de ) orgaan (organen) , 
waarvoor hij is a fgekeurd , door een scheids
rechter te doen herkeuren. 

2. De deskundi ge, die een bela nghebbende 
afkeurt, geeft hem een ven vijzingsbiljet vol
gens het bij dit reglement gevoegd model C, 
dat deze kan verzenden aan een der scheid -
rechters, door wien h ij da n zal ,vordon opge
roepen om zich aa n de herkeuring te onder
werpen. 

3. De deskundi ge, die iema nd heeft afge
keurd , maakt dezen erop opmerkzaam, dat het 
zich aanmelden bij een anderen aa ngewezen 
deskundi ge voor hem geen nut kan hebben. 

4. E ene geneeskundige verklaring, door een 
deskundi ge afgegeven, nadat de belanghebben
de door een ander deskundige was afgekeurd , 
is ongeldig. 

Scheid rechters. 
Art. 10. l. Door Onzen Mini ter worden 

voor de herkeuring van het gezichtsorgaa n en 
van het gehoororgaan, als bedoeld in artikel 
9, lid 1, scheidsrechters benoemd. Deze scheids
rechters moeten genee kundige specialisten 
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zijn, die uitsluitend oog- of oorheelkundige 
praktijk uitoefenen. Zij zijn gehouden de in 
dit reglement gegeven aanwijzingen zooveel 
doenlijk te volgen en volgens de daarin ge
stelde eischen te keuren. 

2. De uitspraak van een scheidsrechter is 
beslissend. Hij kan zijne uitspraak echter op
schorten tot na een tweede onderzoek, waar
voor echter geen kosten in rekening mogen 
worden gebracht. 

Kosten keuring door 
scheidsrechters. 

Art. ll. 1. De aan de herkeuring door een 
scheidsrechter verbonden kosten worden door 
den belanghebbende gedragen. 

2. De kosten voor de in artikel 9 bedoelde 
herkeuring bedragen tien gulden. Zij worden 
door den belanghebbende rechtstreeks aan den 
scheidsrechter betaald, die het recht heeft te 
eischen, dat de kosten vóór den aanvang van 
de herkeuring worden afgedragen. 

3. De kosten worden door het Rijk gedra
gen, indien het eene keuring betreft, krachtens 
artikel 2, lid 1 onder a. door het Hoofd van 
de Scheepvaartinspectie aangevraagd, dan wel 
eene keuring op verzoek van een deskundige 
krachtens artikel 7, lid 5. 

4. De scheidsrechters zenden de declaraties 
voor de gelden van keuringen ten laste van 
het Rijk aan het H oofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Keuring door scheidsrechters. 
Art. 12. 1. Van den uitslag eener herkeu

ring geven de scheidsrechters onmiddelli~k ken
nis aan het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie, die, ingeval de belanghebbende is goed
gekeurd, hiervan aan alle deskund1ge_n mede
deeling doet, waarvan deze aanteekening hou
den. De scheidsrechter geeft aan den be
langhebbende, die is goedgekeurd, eene ge
neeskundige verklaring af volgens een der 1n 
artikel 7 bedoelde modellen. Hij handelt 
overigens als in artikel 7, lid 3, voor een des-
kundige is voorgeschreven. . 

2. De formul ieren van geneeskundige ver
klaringen worden op aanvraag vanwege On
zen Minister verstrekt. 

Aanteekenen van de uit-
komsten der keur ingen 
door sche idsrechters. 

Art. 13 . De scheidsrechters zijn gehouden 
de registers bedoel d in artikel 5, 1 id 1, bij te 
houden en 'te handelen, als in dat artikel is 
voorgeschreven. 

HOOFDSTUK II. 

K eu,·ingen va.n het gezichtsorgaan. 

Eischen keuring gezichts
orgaan personen vóór vol
tooiing van het één en 
veertigste jaar. 

Art. 14. Bij de keuringen van het gez ichts
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ge_l
den, indien de belanghebbenden den Jeeft1Jd 
van één en veertig jaar nog niet hebben vol 
tooid, en voor alle eerste keuringen de navol
gende eischen: 
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I. K a.piteins en stuurlieden. 
a.. De belanghebbende moet uitwendig ge

zonde oogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben ; 

b. hij moet een onbeperkt gez ichtsveld heb
ben op beide oogen; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
ge lij ktijdig, zonder corrigeerende glazen eene 
gezichtsscherpte hebben van ten mms~ 5/6, 
en bij het zien met elk oog afzonderhJk van 
ten minste 5/10; 

d . hij mag een manifeste hypermetropie 
van ten hoogste 1½ dioptrieën hebben aan elk 
der beide oogen. Intusschen kan aan één oog 
een manifeste hypermetropie van ten hoogste 
2 dioptrieën worden toegestaan, indien aan het 
andere oog een visus van 5/6 en niet meer dan 
1½ dioptrieën manifeste hypermetropie be
staat; 

e. hij moet vrij zijn van progressieve oogge
breken en moet normale pupil reacties hebben; 

/. hij moet bij het zien met beide ooge~ 
gelijktijdig een normaal kleurenondersche,. 
dingsvermogen hebben v<X!r rood e~. g1:oen en 
ook bij het sluiten van éen oog vr1J z1Jn van 
centrale scotomen voor rood en groen; 

g. hij moet vrij zijn van verschijnselen, die 
het bestaan van dag. of nachtblindheid of 
lichtzinstoornissen doen vermoeden. 

II. Niet-gediplorneerden, aa.n wie de wacht 
of het houden va.n uitkijk a.a.n dek ka.n worden 
opgedira.gen. 

a.. De belanghebbende moet uitwendig ge
zonde oogen, oogomgev ing en hulporganen 
hebben; . 

b. hij moet een onbeperkt gez ichtsveld heb-
ben op bei de oogen; . . 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
gelijktij dig, zonder corrigeerende gl_azen, eene 
gezichtsscherpte hebben van ten mmst:e 5/7,5, 
en bij het zien met elk oog. afzonderl 1J k. eene 
gez ichtsscherpte van ten_ minste 5/15 ; 1s de 
gezichtsscherpte met beide oogen te zam.~n 
5/6,6, dan moet zij met één oog afzonderhJk 
nog ten minste 5/20 bedr~gen; . 

d. hij mag een manifeste hypermetropie 
van ten hoogste 2½ dioptrieën hebben ~.an elk 
der beide oogen. Intusschen kan aan een oog 
een manifeste hypermetropie van ten. hoogste 
3 dioptr ieën worden toegestaan, indien aan 
het andere oog een visus van 5/7,5 en niot 
meer dan 2½ dioptrieën manifeste hyperme
tropie bestaat; 

e. hij moet vrij zijn van prowessie_ve oog
gebreken en moet normale pupil reacties heb
ben· 

/.' hij moet bij het zien met beide ooge_n 
gel ijktijdig een normaal kleurenondersche1-
dingsve.rmogen hebben voor ro<;>_d e_n groen en 
ook bij sluiten van één oog vnJ z1Jn van cen
trale scotomen voor rood en groen; 

g. hij moet vrij zijn van verschijnselen, die 
he

0

t bestaan van dag- of nachtblindheid of 
lichtzinstcornissen doen vermoeden. 

III. Mn,chinisten, rna.chinist-stokers en niet
gediplorneer,den, a.a.n wie de wacht in de ma
chineka.1ner ka.n worden opgedragen. 

a.. De belanghebbende moet uitwendig ge
zonde oogen, oogomgeving en hulporganen 
hebben; 
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b. hij moet een onbeperkt gezich tsveld heb
ben op be ide oogen; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gez ichtsscherpte hebben van ten mi nste 5/7,5 
en bij het zien met elk oog aizonderlijk van 
t en m inste 5/15, dan wel van ten minste 5/6,6 
met één der oogen en ten m inste 5/20 met het 
a ndere oog; 

d. hij moet vrij zijn van progress ieve oog
gebreken en moat normale pup ilreacties heb
ben. 

Eischen keuring gez ich ts
o rgaan personen na vol
tooiing van het één en 
veertigste jaar. 

Art. 15. B ij de keur ingen, met u itzonde
ring van eene eerste keuring, van het ge
z ich tsorgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, 
gelden, indien de belanghebbenden den leef
t ijd van één en veertig jaar h ebben voltooid, 
de na vol gen de eischen: 

I. K apiteins, stuurl ieden en niet-gediplo-
1nee'llden, aan wie de wacht of het houden van 
uit kijk aan dek kan worden opgedragen. 

a. De belanghebbende moet u itwendi g ge
zonde oogen, oogomgeving en hul porganen 
hebben ; 

b . hij _ moet op een der oogen een onbeperkt 
gez ich tsvel d hebben; 

c. hij moet bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gezich tsscherpte hebben van ten minste 5/10 
en bij het zien met een der oog-en op elk oog 
van ten minste 5/30, da n wel b ij het zien met 
be ide oogen gelijktijdig van ten m inste 5/15, 
m its met glazen 5/7,5 wordt bereikt . Wordt 
5/30 met een der oogen niet bere ikt of is be
langhebbende .een eenoogige, _ dan moet het 
andere oog zonder een corr igee rend glas eene 
gez ich tsscherpte hebben van ten minste 5/7,5; 

d. hij moet vrij zijn van progress ieve oog
gebreken , voorzoover zij de vrees voor aan 
beide zijden .optreden daarvan of voor zooda
nige functievermindering, dat n iet meer kan 
worden voldaan aan het bepaalde in li d I 
van di t artikel , onder b, c en e, wettigen ; 

e. hij moet b ij het zien met be ide oogen een 
normaal kleurenonderscheidingsvermogen heb
ben voor rood en groen en ook bij sluiten van 
één oog vrij zij n van centrale scotomen voor 
rood en groen; 

/ . hij moet vrij zijn van verschij nselen, di e 
het bestaan van dag- of nach tblindheid of 
1 ichtzinstoornissen doen vermoeden. 

II. M achinisten, machinis t-stokers en nie t
gedipl o1neerden, aan wie de wacht in de 
m achinekamer kan worden opgedragen. 

a. De belanghebbende moet ui twendig ge
zonde oogen, oogomgeving en hul porganen 
hebben ; 

b. hij moet op een der oogen een onbe
perkt g-ez ich tsvel d hebben ; 

c. hij moet bij het zien met be ide oogen 
gelijkt ijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gez ich tsscherpte hebben van ten minste 5/15 
en bij het zien met elk oog afzonderlijk van 
ten minste 5/30 . Wordt 5/30 voor een der 
oogen niet bereikt of is betrokkene een een-
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oogige, dan moet het andere oog eene ge
zichtsscherpte hebben van ten minste 5/10 ; 

d . hij moet vrij zijn van progressieve oog
gebreken, voorzoover zij de vrees voor aan 
be ide zijden optreden daarvan, of voor zoo
dani ge functievermi ndering, dat n iet meer kan 
worden voldaan aan het bepaalde in lid II, 
onder b en c van di t a rt ikel , wettigen. 

Le id raad bedoeld in artikel 4. 

Art. 16 . § 1. Onderzoek van kapiteins en 
stuurlieden: 

a. bij eerste keur ing; 
b. bij vol gende keur ingen voor voltoo iing 

van het één en veertigste jaar. 
1. M en plaatst den belanghebbende met het 

gelaat naar het raam , beschouwd de gesteld
heid van de oogen en de oogleden, welke laat
ste zoowel op de binnenzijde als op de bui ten
zijde worden bez ien, terwijl ook op de bewe
gingen en op het samenwerken van beide 
oogen wordt acht geslagen . 

Bij acute ontstekingen moet de beslissing 
worden ui tgesteld ; bij chronische, di e het ver
moeden wetti gen, dat op den duur het ge
zichtsvermogen zal ach teru itgaan, moet de 
belanghebbende worden a fgekeurd. 

H et resultaat wordt in kolom 8 van het 
register ingevuld met N = N ormaal of met 
A = Abnorm aal. A fwijk ingen worden in ko
lom 15 " Aanmerkingen" aangeteekend. 

2. Vervolgens p laatst men den bela ngheb
bende met den rug naar het raam en ver
zoekt hem ee rst met het rech ter-, dan met het 
li nkeroog, onder behoorl ijke afslu it ing van het 
andere oog, het tegenovergestel de oog van den 
deskundi ge te fi xeeren. In een vla k, dat om
streeks het m idden houdt tusschen het oog van 
de te onderzoeken persoon en dat van den 
deskundi ge , steekt de laatste op de grens van 
zij n e igen normaal gez ich tsvel d, één, twee of 
meer vi ngers ui t, welk aantal door den be
langhebbende moet worden opgegeven. I s deze 
opgave onjuist of twij felacht ig, da n moet het 
gezich tsveld volgens eene meer nauwkeur ige 
methode, d. i. met een gez ichtsveldmete r wor
den onderzocht. H et resultaat wordt in kolom 
9 met N = N ormaal of met A = A bnormaal 
ingevuld. Bij beperking van het gezichtsveld 
wordt de belanghebbende a fgekeurd en de af
wijking in kolom 15 aangeteekend. 

3. Bij de bepaling van de gez ich tsscherpte 
plaatst men den belanghebbende met den rug 
naar het raam en hangt men de lette rproeven, 
welke vanwege Onzen Minister te r besch ikki ng 
van de deskundi gen worden gesteld , of a ndere, 
welke geacht mogen worden van gelijke moe i
lijkheid te zijn , op manshoogte en op een af
stand van vijf meter in helder dag! ich t op, of 
men zorgt, dat zij met kunstlicht worden be-
1 ich t. 

De deskundi ge vergewist zich , dat een nor
maal oog in het gegeven geval 5/5 gez ich ts
scherpte heeft. 

De gez ich tsscherpte wordt nu zonder gebruik 
van glazen eerst oog voor oog en daarna met 
be ide oogen gelijkt ijdig onderzoch t. 

H et resul taat wordt in kolom 10 ingevuld 
onder opgave van de geb rui kte optotypen. 
(O.O. (be ide oogen) , O.R. (rech teroog), 0 .L. 
(linkeroog)) . 

Bere ikt de gezich tsscherpte n iet de in a rt i-
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kei 14, I genoemde grenzen, da n wordt de be
l a nghebbende afgekeurd. 

4. Indien de voorgeschreven gez ichtsscherp
te aanwezig is, wordt va n ieder oog afzonder
! ij k de refractie bepaald en bij gel ij ktijdig zien 
met be ide oogen onderzocht, of nog grootere 
1 aten te hypermetropie aantoonbaar is ; aan de 
hand van deze gegevens wordt beoordeeld, of 
de onderzochte voldoet a a n de in a rt. 14, I , d 
gestelde eischen. 

5. D e oogen va n iederen belanghebbende 
worden nauwkeurig, ook met den oogspiegel 
onderzoch t, ten e inde na te gaa n of progres
sieve gebreken aanwezig zij n. H et resultaat 
wordt in kolom 13 m et = Normaa l of met 
A = Abnormaal ingevuld. Afwijki ngen wor
den in kolom 15 aangeteekend. 

Is de deskundige in twij fel omtrent de resul
taten van zij n onderzoek, dan verwijst hij den 
belanghebbende · naa r een scheidsrechte r-oog
heelkundi ge . 

6. a. H et onde rzoek naar het kl eurenon
derscheidingsvermogen moet met be ide oogen 
gelijktijdi g zonder gebruik va n glazen in eene 
goed verlich te kamer (kunst licht is ui tgeslo
ten) plaats hebben. 

H et onderzoek moet gedaan worden volgens 
de methode der pseudo-isochrom a tische pl a ten 
volgens Stilling of volgens I shiha ra (nieuwste 
uitgaven) . 

Wordt de proef goed doorstaan, da n keu r t 
m en den belanghebbende goed. 

Twij felt de deskundige, dan zal hij een 
onderzoek instell en met den a nomaloscoop 
van Nagel of een gelij kwaardig toestel. H eeft 
hij een dergelij k instrument niet ter beschik
king, dan beslist h ij niet en verwijst den be
langhebbende naa r een scheidsrech ter-oogheel
kundige . H et onde rzoek met den anom a loscoop 
moet geschieden als in de daarbij gevoegde 
gebruiksaanwij zing is aangegeven. . 

D e resultaten va n het onderzoek worden met 
N :c:: Normaal of met A = Abnorm aal in 
kolom 14 ingevuld en de afwijkingen worden 
in bijzonderheden in kolom 15 aa ngeteekend. 

6. b. Voor het onderzoek naar a fwez ig
heid va n centrale scotomen voo r rood en groen 
gebru ikt m en kleurenschijfjes va n één, a nder
half, dr ie e n vijf mm in het vie rka nt. D e a f
stand , waa ro p d ie schijfj es aan het te onder
zoeken oog worden getoond, moet in overeen
stemming zijn m et de gevonden gezich ts
scherpte, d.w. z. v indt m e n eene gez ichts
scherpte van: 

5/30 tot beneden 5/15, da n gebruikt men het 
vl a kje va n 3 X 3 mm op a fstand va n 33 cm ; 

5/15 tot beneden 5/10, dan gebruikt m en het 
vl a kj e van 1 '/2 X 1'/2 mm op a fstand van 33 
cm · 

511 0 tot beneden 5/7,5, da n gebruik t m en 
het vlakje van 1 X 1 mm op afsta nd van 33 
cm· 

5/7 .5 tot beneden 5/5, dan gebruikt m en het 
vl akj e va n 11/2 X 11/2 mm op a fstand va n 66 
cm· 

5Î5, dan gebruikt m en het vlakje van 1 X 1 
mm op afstand va n 66 cm. 

Het onde rzoek moet geschieden in een goed 
verl ich te kamer, waarin bel a nghebbende ge
durende verscheidene m inu ten moet hebben 
vertoefd , opdat hij aan de verlichting gewend 
is. 
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Men pl aatst den belanghebbende met den 
rug naa r het raa m tegenover een dof zwart 
veld ter hoogte va n diens oogen en houdt de 
vla kj es in het midden van di t veld , verticaa l 
op den juisten a fstand , opdat zij recht van 
voren en goed zij n verlicht. Nu verzoe kt men 
herri met één oog, terwijl men het andere be
hoorl ijk afgesloten houdt, het midden van het 
veld te fi xeeren , waarop m en de verschillen
de vlakj es in het fixeerpunt breng t en ver
zoekt deze te noemen . 

7. Om zich een oordeel te vormen omtrent 
een mogelijk bestaan van dag- of nachtblind
heid of van li ch tzinstoornissen stelt m en 
eenige vragen in deze richting , observeert m en 
den belanghebbende tijdens zijne gedragingen 
in de donkere kamer en onderzoekt m en in 
hoeve rre zij ne gezichtsscherpte bij geringere 
verlicht ing of optotypen va n ger inger contrast 
bel angrijk daalt. In geva l van twij fel stel t 
men een nauwkeuriger onderzoek in , of ver
wijst hem naar een scheidsr ech ter-oogheelkun
dige. 

§ 2. Ond erzoe k van niet-gedipl omeerden, 
aan wie de wacht of het houden van uitkijk 
aan dek kan worden opgedra gen. 

a. bij eerste keuring ; 
b. bij vol gende keu ringen vóór vol too iing 

van het één en vee rtigste jaa r. 
H et onderzoek wordt verri cht volgens de 

methoden , welke in § 1 voor de ke uring va11 
ka pi te ins en stuur li eden zijn voorgeschreven 
en , voorzoover ni et nader omschreven, volgens 
m ethode n, als naa r den sta nd der wetenscha p 
vere isch t . 

De resultaten van het onderzoek worden aan
geteekend in de daa rvoor aa ngewezen kolom
m en. 

A a n de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld , of de belanghebbende vol
doet aan de in a rtikel 14, II gestelde eischen . 
I s dit niet het geval , d an wordt hij afgekeurd . 
Bestaat twijfel ten aa nzien van de ve rschijn 
selen, van hunne beteekeni s, of van de be
oordeeli ng der fe iten, d an verwijst men hem 
naar een scheidsrechter-oogheelkund ige. 

§ 3. Onderzoek van machinis ten, m achinist
stokers en niet-gediplomee1•den aan wie de 
wacht in de machinckame,· kan worden opge
dragen : 

a. bij eerste keuring; 
b. bij volgende keuringen voor voltooiing 

van het één en veertigste jaar. 
H e t onde rzoek wordt ver l'icht vo l gens de 

methoden, wel ke in § 1 voo r de keuring van 
kap iteins en stuurli eden zijn voorgeschreven 
en, voorzoover niet nader omschreven1 vol gens 
methoden , als naar den stand der wetenschap 
vere ischt. 

De resultaten va n het onderzoek worden aan
geteekend in de daarvoor aangewezen kolom
men. 

Aan de ha nd der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld, of belanghebbende voldoet 
aan de in artikel 14, III, gestelde e i chen . I s 
dit niet het geval , da n wordt hij afgekeurd. 
Bestaat twijfel ten aanzien van de verschijnse
len, van hunne beteeken is, of van de beoordee
l ing der feiten, dan verwijst men hem naar 
een sche idsrechter-oogheelkundige. 
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§ 4. Onderzoek van kapiteins, stuurlieden en 
niet-gediploniee1•den, aan wie de wacht of het 
houden van uitkijk aan dek kan worden op
gedragen, bij volgende keuringen na voltooiing 
van het een en veertigste jaa,·. 

Het onderzoek wordt verricht vol gens de me
thoden, welke in § 1 voor de keur ing van ka
piteins en stuurlieden zijn voorgeschreven en, 
voorzoover niet nader omschreven, volgens me
thoden, als naar den tand der wetenschap 
vereischt. 

De resultaten van het onderzoek worden aau
geteekend in de daarvoor aangewezen kolom
men. 

Aan de hand der aldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld. of belanghebbende voldoet 
aan de in artikel 15 , I, gestelde eischen. I s 
dit niet het geva l , clan wordt hij afgekeu rd. 
Bestaat tw ijfel ten aanzien van de verschijn
se len, van hunne beteeken is, of van de beoor
deeling der feiten, dan verwijst men hem 
naar een sche idsrechter-oogheelkundige. 

§ 5. Onderzoek van machinisten, machinist
stoke,·s en niet-gediplo1nee1·den, aan wie de 
wacht in de machinekamer kan worden opge
d,·agen, bij volgende keuringen na voltooiing 
van het een en veertigste jaa,·. 

H et onde rzoek wordt verricht volgens de 
methoden, welke in § 1 voor de keuring van 
kapiteins en stuurlieden zijn voorgeschreven, 
en , voorzoover niet nader omschreven, vol
gen methoden, als naar den stand der we
tenschap vereischt. 

D e resultaten van het onderzoek worden aan- ' 
geteekend in de daarvoor aangewezen kolom
men. 

Aan de hand de r a ldus verzamelde feiten 
wordt beoordeeld , of belanghebbende voldoet 
aan de in artikel 15 , II gestelde eischen. I s 
dit niet het geval , dan wordt hij afgekeurd . 
Bestaat tw ij fel ten aanzien van de verschijnse
len, van hunne beteekenis, of van de beoor
deeli ng der feiten, dan verwijst men hem naar 
een scheidsrechter-oogheelkund ige. 

HOOFDSTUK III. 

K eu1·ingen van het gehoororgaan. 

Eischen keuring gehoor
orgaan personen voor vol
tooiing van het één en 
veerti gste jaar. 

Art. 17. Bij de keuringen van het gehoor
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gel
den , zoolang de belanghebbenden den leeftijd 
van één en veertig jaar nog niet hebben vol
tooid, voor kapiteins, stuurlieden, machinisten, 
machinist-stokers en niet-gediplomeerden , aan 
wie de wacht of het houden van uitkijk aan 
dek dan wel de wacht in de machinekamer 
kan worden opgedragen, de volgende eischen: 

a. De gehoorscherpte moet zoodanig zijn, 
dat flui terend en van ter zijde gesoroken 
woorden met elk der ooren afzonder! ijk, bij 
afslui ting van het andere oor, op een afstand 
van vijf meter goed kunnen worden verstaan 
en nagezegd, dan wel, dat fluisterend en van 
ter zijde gesproken woorden met het eene oor, 
bij afsluiting van het andere oor, op een af
stand van ten minste twee meter, en met het 
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andere oor op een afstand van ten minste zes 
meter goed kunnen worden verstaan en nage
zegd. 

b. Geen belangrijke afwijking mag aan
wezig zijn in den toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het 
inwendige oor, noch eene etterige afscheid ing 
uit het oor. 

Eischen keuring gehoor
orgaan personen na vol
tooiing van het één en 
veertigste jaar. 

Art. 18 . Bij de keuringen van het gehoor
orgaan, bedoeld in de artikelen 1 en 2, gel
den voor de categor ieën van personen, ge
noemd in artikel 17, indien de belanghebben
den den leeftijd van één en veertig jaar heb
ben voltooid, de navolgende eischen: 

a. De gehoorscherpte moet zoodanig zijn, 
dat flui sterend en van ter zijde gesproken 
woorden met elk der ooren afzonderlijk, bij 
afsl uiting van het andere oor, op een afstand 
van twee mete r goed kunnen worden verstaan 
en nagezegd, dan wel, dat flui terend en van 
ter zijde gesproken woorden met h et eene oor, 
bij afslui t ing van het andere oor, op een a f
stand van ten minste één meter en met het 
andere oor op een a fstand van ten minste vijf 
meter goed kunnen worden verstaan en na
gezegd. 

b. Geen belangrijke a fwijking mag aan
wezig zijn in den toestand van de uitwendige 
gehoorgang, van het middenoor of van het in 
wendige oor, noch eene etterige afsche iding 
uit het oor. 

HOOFDSTUK IV. 

Overgangsbepalingen. 

Overgangsbepalingen. 

Art. 19. l. De in artikelen 1 en 2 bedoelde 
verplichtingen gelden niet ten aanzien van 
degenen, die vóór het in werk ing treden van 
het Schepenbesluit aan de bij de Schippers
wet 1907 (Staatsblad n°. 244) gestelde eischen 
van lichamelijke geschiktheid hebben voldaan, 
indi en sedert de keuring, voorafgegaan aan 
het ingevolge genoemde wet door hen afire
legcle examen, niet meer dan vijf jaren zijn 
verstreken, met dien verstande, dat het exa
men voor kapiteins en stuurlieden een stuur
liedenexarnen en voor machinisten een machi
n istenexamen moet zijn geweest. 

2. De in de artike len 1 en 2 bedoelde ver
plichtingen ge lden evenmi n ten aanzien van 
degenen, . die in het bezit zijn van een keu
ringsbewijs, afgegeven ingevolge het reglement 
op de geneeskundi ge keuringen van schippers, 
stuurlieden, machinisten , machinist-stokers en 
personen , aan wie aan boord het houden van 
uitkijk in zee kan worden OP/ledrai:ren {uit
kijken) (Bijlage VI van het Koninklijk be
sluit van 22 September 1909, Staatsblad n°. 
315) , zoolang dit keuringsbewijs ingevolge de 
bepalingen van dat reglement nog geldig is. 

3. Zij, die vóór het in werking treden van 
het K eu ringsreglement behoorende bij het 
Koninklijk besluit van 26 November 1932 
(Staatsblad n°. 563) of zij, die op grond van 
dat reglement werden goedgekeurd en ook bij 
hernieuwde keuring volgens de voorschriften 
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Keuring ?Jan het gezichtsorgaan. 
Voor alle keuringen na voltooiing van het één en veertigste jaar, uitgezonderd bij eerste keuring. 
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Jaar 19 ____ · SCHEPENWET. Deskundige : 

Keuring van het gehoororgaan. 
Voor alle keuringen na 11oltooiing van het een en veertigste jaar, uitgezonderd bij eerste keuring. 
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B 1. 

Deze verklaring Is geldig tot **) 

Bij eerste keuring en bij alle keuringen vóór vol
tooiing van het één en veertigste jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins en 

stuurlieden. 

.. 
~ De ondergeteekende ------- verklaart 
:;; heden den heer _ _ ___ _ _ geboren 

den ----- te ____ te hebben 
~ onderzocht en te hebben bevonden: 

~ 10. ~~:::,~~~:!~:~i::~:~:i;~~:~i:t~~~~ 
~ 2°. dat gij heeft een onbeperkt gezichtsveld 
; op beiJe oogen ; 
= 3°. dat _hij_ bij het zien met beide oogen ge-
; hJkt1J .:Ug , zonder corngeerende glazen, een 
= gezichtsscherpte heeft van ten minste 6f. 
: en met elk oog afzonderlijk van ten 
::? minst e 6 / 10 ; 
~ *)4°. dat hij vrij is van meer dan 1 ½ dioptrie 
..., manifeste hypermetropie aan beide oogen, 
~ dan wel aan één der oogen met eene ge-
g zichtsscherpte van t-enminste 5 / 6 en van 
~ meer dan 2 dioptrieën aan het andere oog; 
ij 5°. dat hij vrij is van progressieve ooggebre-
..., ken en normale pupilreacties heeft ; 
!i 6°. d_at_hij bij het zien met beide oogen gelijk-
.!! t1Jd1g een normaal kleurenonderschei

dingsvermogen heeft voor rood en groen 
en bij sluiten van een der oogen vrij is van 
centrale scotomen voor rood en groen ; 

-0 
ij 
.>: .. 
!i .. .. 
-0 
= 0 

= .. .., .. 
0 
~ 

7° . dat hij vrij is van verschijnselen, die het 
bestaan van dag- of nachtblindheid of 
lichtzinstoornissen doen vermoeden . 

(Eischen, vastgesteld bij K oninklijk 
besluit van 22 October 1936 (Staats
blad n°. 579 D.) 

Handteekening van De door den Minister 
; den gekeurde : van Waterstaat aange-
~ wezen deskundige : 

.>: .. ..., 
= .. 
-0 .. 
0 
0 
-0 
.; 
0 e ..., 
= -;: .. 
:;;; .. .. 
> .. .. .. 
Q 

**) - - - --------- 19 ---

Ontvangen van den gekeurde: 
als kapite in en als stuurman voor ) 

de koopvaardijvaart. . . . . . . f 4, - 1 
als kapitein en al s stuurman voor j •••) 

de vischvaart . ....... . . f 1,50 

*) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is. 

**) Datum en jaartal voluit geschreven in te 
vullen. 

***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in reke
ning wordt gebracht . 
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.ë B 2 . 
<.> 
-;: Deze verklaring Is geldig tot **) .. .. 
> Bij eerste keuring en bij alle keuringen vóór 
~ voltooiing~van het één en veertigste Jaar. .. 
.Cl GENEE KUNDIGE VERl{LARING 
.S betreffende het gezichtsorgaan van niet
~ gediplomeerden aan wie de wacht of het houden 
; van uitkijk aan dek kan worden opgedragen . 

; De ondergeteekende ____ ___ verklaart 
;!i heden den heer -------- geboren 
-o den ___ ___ te _ _____ te hebbe n 
.; onderzocht en te hebben bevonden : ..., 
:;; 1°. dat de belanghebbende uitwendig gezonde 
§ oogen, oogomgevingenhulporganen heeft; 
.>: 2°. dat hij heeft een onbeperkt gezichtsveld 
:l op beide oogen ; 
~ *)3°. dat hij bij het zien met beide oogen gelijk-
; tijd~g, zonder corrigeerende glazen, eene 
= gezichtsscherpte heeft v~n ten minste 5 / 7, 6 
: en met elk oog afzonderluk van j;enminste 
.., 5fi 5; of wel tenminste 5/s,6 met beide oogen 
.; en ten minste 5/ 20 met elk der oogen 
;., afzonderlijk ; 
~ 4°. dat hij vrij is van meer dan 2½ dioptrie 
0 

manifeste hypermetropie aan beide oogen 
o dan wel aan een der oogen met eene ge-
~ zichtsscherpt_e van tenminste 5/ 7 , 5 en van 
~ meer dan 3 d10ptrieën aan het andere oog· 
!i 5°. dat hij vrij is van progressieve ooggebre'. 
.!! ken en normale pupih-eacties heeft ; 
.., 6°. d_~t _hij bij het zien met beide oogen gelijk-
ij t1Jdig een normaal kleurenonderscheidings 
.>: ver_mogen heeft voor rood en groen en bij 
~ slU1ten van een der oogen vrij is van cen-
li trale scotom_en voor rood ~n groen ; 
-o 7°. dat hiJ VrlJ 1s van verschijnselen , die het 
~ bestaan van dag- of nachtblindheid of 
ij lichtziostoornissen doen vermoeden . 
"E (Eischen, vastgesteld bij Koninklijk be-
~ sluit van 22 October 1936 (Staatsblad 
., n°. 579D.) 
"E Handteekening van den 
il gekeurde: 
.>: .. ..., 

**) 

De door den M inister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige: 

19 __ C: .. .., .. Ontvangen van den gekeurde: 
o als niet-gediplomeerde voor de ) 
.g_ koopvaa rdij vaa rt . . . f 3,- l 
~ als niet-~ediplomeerde voor de 1 •"*) 
~ vischvaart . f 1,50 

E *) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
;f doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
-;: van toepassing is . 
~ **) Datum en jaartal voluit geschreven in te 
., vullen . 
: ***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
~ van toepassing is en hetgeen niet in reke-
Q ning wordt gebracht. 



:.; 
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B 3. 

~ Deze verklaring Is geldig tot **) 

.::: " Bij eerste k e uring en bij alle keuringen vóór 
~ voltooiing van het één en veertigste jaar. 

"" " ï: = .. 
.:,: .. 
'0 .. 
; 

GENEESKUNDIGE VERKLARIN G 
betreffende h et gezlchtsoq!aan van machinisten , 
machinist-stokers en niet-gediplomeerden, aan 
wie de wacht in de machinekamer kan worden 

opgedragen. 

De ondergeteekende _______ verklaart 
heden den heer ________ geboren 
den _ ____ te ___ __ te hebben 
onderzocht en te hebben bevonden : 

1 °. dat de belanghebbende uitwendig gezonde 
oogen, oogomgeving en hulporganen 

; heeft; 
> 20. dat hij een onbeperkt gezichtsveld heeft 
~ op beide oogen ; 
~ *)3o. dat hij bij het zien met beide oogen gelijk-
; t ijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
" gezichtsscherpte heeft van ten minste 5 / 7 , 5 
8 en met elk oog afzonderlijk van ten 
~ minste 5 / u,, of wel van ten minste 5 / 6, 6 met 
~ één der oogen en ten minste 5/ 20 met het 
~ andere oog ; 

4°. dat hij vrij is van progressieve ooggebre
.5 
'0 

" .. 
.:,: .. 
~ .. 

ken en normale pupilreacties heeft. 

(Eischen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 22 October 1936 (Staatsblad 
no. 579D.) 

~ Handteekening van den 
§ gekeurde : 

De door den Minister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige : = 
"" '0 .. 
0 
~ .. 
E 

**) 

; Ontvan gen van den gekeurde: 

! al~.::;hl~l-st VOO~ de. k~op~a~r~ lj - f 4,-1 
~ als niet- gedi plomeerde voor de 
,o koopvaardijvaart . . . . . . . . f 3,- ***) 
"" als machinist, machinist-s toke r en 
g niet-gediplomeerde voor de vlsch-
-t, vaart. . . . . ...... ·: .. f 1,50 ... .. 
0 

E 
"" " -;: 

" :;i .. .. 
> .. 
" .. 
A 

*) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is. 

**) Datum en jaartal voluit geschreven in te 
vullen. 

***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in reke
ning wordt gebracht . 

1936 

B 4. 

Deze verklaring Is gellllg ó jaar na den 
datum van afgifte. 

~ Voor alle keuringen na voltooiing van het één 
" en veertigste jaar, uitgezonderd bij eerste 
"5 keuring . 

"' > 
.::: .. .. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
betreffende het gezichtsorgaan van kapiteins, 

.c stuurlieden en nlet-gedlplomeerden, aan wie 
'l:f de wacht of het houden van uitkijk aan dek kan 
;: worden opgedragen. 
= .. 
.:,: .. 
'0 

"' "" ; 
= = .:,: 
Il) .. 
'0 

= .. 
'0 

= "' > 
'0 
.; 
,: 

"" ; .. 
" " ~ 
= .. 
"" i 
.5 

De ondergeteekende ----- - - verklaart 
heden den heer geboren 
den ______ te te hebben 
onderzocht en te hebben bevonden : 

1 °. dat de belanghebbende uitwendig gezonde 
oogen, oogomgeving en hulporganen heeft; 

2°. dat hij op een der oogen een onbeperkt 
gezichtsveld heeft ; 

*)3°. dat hij bij het zien met beide oogen gelijk
tijdig, zonder corrigeerende glazen, eene 
gezichtsscherpte heeft van ten minste 5 /io 
en bij het zien met een der oogen van ten 
minste 5/ 30, of bij het zien met beide oogen 
gelijktijdig van ten minste 5/w waarbij 
hij met glazen eene gezichtsscherpte van 
5/ 7, 5 heeft; dan wel dat hij eene gezichts
scherpte van 5/ 30 met een der oogen niet 
bereikende, of een oog missende, met het 
andere oog zonder een corrigeerend glas 
ten minste eene gezichtsscherp te van 6/ 7, 5 
heeft; 

4°. dat hij vrij is van progressieve ooggebre
ken, die de vrees wettigen voor het aan 
beide zijden optreden daarvan of voor 

'g zoodanige functievermindering, dat niet 
~ meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
., onder 2°. , 3° en 50_; t 5°. dat hij bij het zien met heide oogen een 
~ normaal kleurenonderscheidingsvermo-
g gen heeft voor rood en groen en bij sluiten 
" van een der oogen vrij is van centrale 
~ scotomen voor rood en groen ; 
" 6°. dat hij vrij is van verschijnselen, die het 
~ bestaan van clag- of nachtblindheid of 
., lichtzinstoornissen doen vermoeden . 
~ /Eischen, v9,stgesteld bij Koninklijk i ~!~lt

7
t
9
D.) 22 October 1936 (Staatsblad 

: Handteekening van den De door den Minister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige : 
~ gekeurde: .. 
0 

" '0 ... .. **) 

0 · 
1
- 0ntvangen van den gekeurde: 

E als kapitein en als stuurman voor 
ui de koopvaardijvaa rt . . . . . . . f 4, -1 
-fj als ni e t-ged.iptorneerd e voor de l •••) 
a, koopvaardtjvaart .. . ..... f 3, - , 

J.ë als ka pitein , stuurman en niet-ge-
t diplomeerde voor de vischvaart. f 1,50 

: *) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
:l doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
A van toepassing is. 

**) Datum en jaartal voluit geschreven in te 
vullen. 

***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in reke
ning wordt gebracht. 
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B ó. 

Deze verklarin g Is geldig 5 jaar na deu 
1latum van a fgifte. 

Voor alle keuringen na voltooiing van het één 
en veertigs te jaar, u itgezonderd bij eerste 

keuring. 

GENEESIW DIGE Vl:RJ{LARING 
betreffende het gezichtsorgaan van machinisten, 
m achinist-stokers e n nlet-J!.ediplomeerden, aan 
wie de wacht in de machinekamer kan wo rd en 

opgedragen. 

~ De ondergeteekende _______ verklaart 
:;; beden den beer geboren 
§ den ______ te te hebben 
~ onderzocht en te hebben bevonden : 
~ 10. dat de belanghebbende uitwendig gezonde 
c oo"'en, oogomgeving en hulporganen beeft ; 
~ 20. dat bij op een der oogen een onbeperkt 
c gezichtsveld beeft ; . .. 
: *)3o. dat hij bij het zien met beide oogen geliJk

tijdig, zonder corrigeerende glaz_en, e~ne 
gezichtsscherpte heeft van ten mmste /16 
en bij het zien met elk oog afzond_erhJk 
van ten minste 6/ 30 , dan wel dat h1J met 
een der oogen 6/ 30 niet bereikende, of een 
der oogen missende, met het andere oog 
eene gezichtsscherpte beeft van ten 

:s ., 
-= ..,, 
:;; .. 
0 
0 
~ 
C ., 
'011 
~ 

.!! .., 
C ., .,. ., 
~ .. ., .., 
C 
0 
C ., .., .. 
0 
~ ., .., 
:; ., 

minste 6 / 10 ; . 
40. dat hij vrij is van progressieve ooggebre

ken, die de vrees wettigen voor het aan 
beide zijden optreden daarvan of v~or 
zoodanige functievermindering, dat niet 
meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
onder 2° en 3°. 

(Eiscben, vastgesteld bij Koninklijk be- . 
sluit van 22 October 1936 ( taatsblad 
no. 579D.) 

Handteekening van den 
gekeurde: 

De door den M inister 
van Waterstaat aange
wezen deskundige : 

~ Ontvangen van den gekeurde : 

; a l~:.:::hl~lst_ v~o~ de_ k.o~p~aardij- f 4•-1 
" als niet-gediplomeerde voor de 
~ koopvaardijvaart . . . . . . . . f 3,- • .. ) 
o a l s machinist. machinist-s toker en 
; niet-gediplomeerde voor de vlsch-
~ vaart. . . . . . . . . . . . . . f 1,50 

e ..,, 
.!! .. .. 
:.i .. ., .. ., .. ., 
i:::i 

*) Dit formulier is slechts geldig, indien is 
doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 

**) 
van toepassing is . . . 
Datum en jaartal volmt geschreven lil te 
vullen. 
Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is en hetgeen niet in reke
ning wordt gebracht . 

:.; 
" .: .. .. .. 
:: ., ., 
-= ..,, 
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B 6. 

Deze verklarlu Is geldig tot **) 

Bij eers te keuring en bij a lle keuringen vóór 
voltooiing van h et één en veertigste jaar. 

GENEESKUNDIGE VERKLARING 
~ betreffende het gehoororgaan van ~apltelns.! 
Z stuurlieden , machinis ten, machi.nist-stokers en 
! nlet- J!.edlplomeerden aan wie de wacht o f het 
" houden van u itkijk aan dek of d e wacht i n de 

machinekamer kan worden opged ragen. 
., 
:; 
.; De ondergeteekende _______ verklaart 
..,, beden den beer _______ geboren 
~ den ______ te ______ te hebben 
_; onderzocht en te hebben bevonden: 
~ *) 1°. a . dat de belanghebbende eene zoodanige 
" gehoorscherpte beeft, dat hij fluisterend 
~ en van ter zijde gesproken woorden met 
" elk der ooren afzonderlijk, bij afsluiting 
~ van het andere oor, op een afstand van 5 
>- meter goed kan verstaan en nazeggen of : 
:S b. dat de belanghebbende eene zoodanige 
~ gehoorsoberpte beeft, dat bij fluisterend 

Î ~~t :~~et~~ttlt a1:îE/tY~: nv~:o~~t~~de~! 
g oor, op een a fstand van ten minste 2 meter 
~ en met het andere oor op een afstand van 
5 ten min te 6 meter goed kan verstaan en 
'011 
~ nazeg~en; 

2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
.!! aanwezig i in den toestand van de uit-
"g wendige gehoorgang, van het middenoor 
~ of van bet inwendige oor, noch eene 
~ etterige afscheiding uit het oor . 
" (Ei chen, vastgesteld bij Koninkijk be-
~ sluit van 22 October 1936 (Staatsblad 
§ no. 579D.) 
5 Handteekening van den De door den M inister 

van Waterstaat aange
wezen deskundige : 

"E gekeurde : 
0 
~ ., 
'E 
= ., 

**) 19 __ 

Ontvangen va n den gekeurd e : .>Il ., 
'CLl als kapitein, stuurman en a ls ma- l 
c chlnlst voo r d e koopvaardijvaa rt. f 4, -
~ als ni e t- gediplomeerde voor de 
., k oopvaardij vaart . . . . . . . . f 3,-

1 

.. •) 
~ al~!~~!~els~:s8t~it"tr~~n~i~~g:Jr~r!~ 
~ meerde v oor d e vischvaart . . . f 1,50 
0 

e ..,, 
C .: .. 
:ië .. ., .. ., .. ., 
Q 

*) Dit formuüer is slechts geldig, indien is 
doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
van toepassing is . 
Datum en jaartal voluit ge chreven in te 
vullen. 

***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
van toepa ing is en hetgeen niet in reke-
ning wordt gebracht . 
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B 7. 

Deze verklarin g Is geldig 5 jaar na den 
datum van afgifte. 

S Voor alle keuringen na voltooiing van h et één 
" en veertigste jaar, uitgezonderd bij eers te 
~ keuring. 
C: 
.: = .. 
.>I .. 
'0 .. 
:a .. 

GENEESIWNDIGE VERI{LARING 
betreffende het gehoororgaan van kapiteins, 
stuurlieden, machinisten, machlnl ; t-stoker-; 
en n iet- gediplomeerden aan wie d e wacht of 
het houd en van uitkijk aan dek of de w acht in de 
machinekamer kan worden opgedragen . 

~ De ondergeteekende _______ verklaart 
= heden den heer _______ geboren 
] den _____ te _____ te hebben 
::l onderzocht en te hebben bevonden : 
~ *)l o. a. dat de belanghebbende eene zoodanige 
.; gehoo,scberpte heeft, dat hij fluisterend 

en van ter zijde gesproken woorden met 
elk der ooren afzonderl ijk, bij afsluiting 
van het andere oor, op een afstand van 
2 meter goei kan verstaan en nazeggen of: 
b. dat de belanghebbende eene zoodanige 
gehoorscherpte heeft, dat ruj fluisterend 
en van ter zijde gesproken woorden met 
het eene oor, bij afsluiting van het andere 
oor, op een afstand van ten minste 1 meter 
en met het andere oor op een afstand van 
ten minste 5 meter goed kan verstaan en 

.5 nazeggen ; 
-o 2°. dat bij hem geen belangrijke afwijking 
~ aanwezig is in den toestand van de uit-
~ wendige gehoorgang, van het middenoor 
i of van het inwendige oor, noch eene 
~ etterige afscheiding uit het oor. 
~ (Eischen, vastgesteld bij Koninklijk be-
~ sluit van 22 October 1936 (Staatsblad 
., n°. 579D.) 

] Ilaruitee;:~;:~Jt: den De door den Minister 
van Waterstaat aange

wezen deskundige : .. 
'0 

" = .. 
.>I .. ... 

**) 

Ontvangen van d en gekeurde: 

= als kapitein, stuurman en machi- l 
.; nist voor de koopvaardijvaart. f 4,-
" als niet-gediplomeerde voor de 
g koopvae.rdijvanrt . . _ . . . . . f 3,- •••) 
'0 als kapitein, stuurman, machinist, 
'.: machinist-stoker en nlet-gedlplo -

... 
E :)eerde voor de vlschvaart. . . f 1,50 

Dit formulier is slechts geldig, indien is 
~ doorgehaald, hetgeen niet op den gekeurde 
" van toepassing is. 

:;;; **) Datum en jaartal voluit geschreven in te 
:; vullen. 
: ***) Doorhalen hetgeen niet op den gekeurde 
:l van toepassing is en hetgeen niet in reke-
Q ning wordt gebracht. 

1936 

c. 
VER WIJZINGSBILJE1.' 

betreffende il e herkeuring van het 
1rezlchtsorgaan/1rehoororgaan. 

(Artikel 9, BIJiage XII van het Schepen
besluit.) 

De ondergeteekende 
verklaart, dat de heer 
geboren den . . . . . . . .. . . . . . . . . . te 
door hem voor het gezichts-/gehoororgaan 

kapitein, stuurman 
uitkijk 
machinist, enz. 
voor alle rangen 

als 

is afgekeurd en op heden wat dat orgaan be
treft herkeuring door een scheidsrechter heeft 
verzocht. 

Ondergeteekende heeft den belanghebbende 
medegedeeld, dat hij herkeuring kan aanvra
gen, door dit biljet te zenden aan een der 
door den Minister van Waterstaat aangewezen 
scheidsrechters, die hem dan ter herkeuring 
zal oproepen. 

De do01· den Minister van Wat erstaat. 
aangewezen deskundige, 

................. .. . , den . 19 .. 

D. 

Bet,·e/t: K euringen-Schepenwet. 

BERICHT VAN AFKEURING. 

... den .. . 19 

De ondergeteekende ...... ..... .... . 
verklaart, dat de heer ........... ................ ....... . . 
geboren den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te ..... ............ . 
door hem voor het gezichts-/gehoororgaan 1 is 
afgekeurd 

als kapitein, stimrrnan 1 
als uitkijk 
als ,nachinist, enz. 1 

voo1· alle rangen 1 

(handteekening) 

1 Doorhal en wat niet van toepassing is. 
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13 NovMnbet· 1936 . BESLUIT tot nadere wij
ziging van het K oninkl ijk besluit van den 
28sten November 1927 (Staatsblad n° . 365) 
tot vaststell ing van een Algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in art. 14 
der Zuiderzeesteunwet 1925 (S taatsblad 
n°. 290), zooals dit besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
22sten November 1935, (Staatsblad n°. 
664). 

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

Waterstaat van 20 October 1936, La. 0., Di
rectie van den Waterstaat ; 

Gelet op Ons besluit van 28 November 1927 
(Staatsblad n°. 365) , zooals dit laatstel ijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 No
vember 1935, (Staatsblad n°. 664) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
November 1936, 11°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 ovember 1936, La. 
Q., Directie van den Waterstaat ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd besluit te wijzigen als volgt: 
Art. 1. In het achtste lid van artikel Sa 

wordt de laatste zinsnede I ui den de: ,,De waar
deverm indering wordt tot geen hooger bedrag 
erkend dan f 15, 000" ge chrapt. 

2. Dit besluit treedt in werking op 20 No
vember 1936. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
R aad van State in afschri ft zal worden mede
gedeeld. 

H et Loo, den 13den ovember 1936. 

s. 585. 

WILHELMINA. 
De Minist e1· van Waterstaat , 
van Li dth de J eude. 
(Uitgeg. 17 November 1936.) 

2 V ctob cr 1936. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van het K oninklijk be lui t van 10 
Juli 1933 (Staatsblad n°. 360). (Wijziging 
regeling bijzondere vrijwillige Landstor1n.) 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van O11zen Minister van 

Staat, Minister van Defensie ad inter im van 
28 September 1936, Ilde Afdeeling B, n°. 98 ; 

H ebben goedgevonden € 11 verstaan te be-
palen: 

dat het derde lid van Artikel 3 van het 
Koninklijk besluit van 10 J ul i 1933 (Staats
blad n°. 360), zooals dit artikel luidt krach
tens Koninkl ijk besluit van 8 December 1933 
(Staatsblad n°. 666) verval t. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 2den October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., 

H . Co lijn. 
(Uitgeg. 9 October 1936.) 
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s. 586. 

6 October 1936. BESLUIT, houdende voor
zieningen ten aanzien van den dienstpl icht · 
voor de lichting 1938. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Staat, Minister van Defensie ad interim van 
1 October 1936, VIIe Afdeeling, n°. 283 H ; 

Overwegende, dat de wijzigingen, die bij pa
ragraaf 42 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685 ), tot verlaging van de 
openbare uitgaven, zijn gebracht in de Dienst
pl ichtwet (Staatsblad 1922, n° . 43), in a f
wacht ing van een a lgemeene herz iening van 
het Dienstplichtbeslui t (Staatsblad 1929, n°. 
21) , eenige voorziening noodig maken met be
trekking tot de inschrijving voor den dienst
plicht voor de lichting 1938 en andere ver
richtingen en handelingen, die daarmede in 
verband staan; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Voor de licht ing 1938 wordt voor 

den dienstplicht ingeschreven hij , die in een 
der gevallen, omschreven in art. 6, eerste lid, 
der Dienstpl ich twet, yerkeert op 1 October 
1936. 

2. Voor de lichting 1938 geschiedt de aan
g ifte ter inschrijving, bedoeld in a rt. 8, vierde 
lid, der Dienstpl ichtwet: 

a. voor de ingevolge art. 6 dier wet in te 
schrijven personen in October 1936; 

b. voor de ingevolge art. 7 dier wet in te 
sührij ven personen binnen dertig dagen na den 
dag, waa rop het in dat artikel bepaalde op 
hen van toepassing is geworden. 

3. Voor zoover in verband met het bepaalde 
i11 de artikelen 1 en 2 afwijkingen noodig zijn 
van andere bepalingen van het Dienstplicht
besluit, worden deze afwijkingen vastgesteld 
door Onzen Minister van Defensie. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de ui tvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 6den October 1936 . 

s. 594. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

M inister van Defensie a. i. , 
H. Co lijn. 

( Uitgeg. 9 Octobe,· 1936.) 

12 Octobe,· 1936. BESLUI'l' tot bepaling van 
het tijdstip v11n inwerkingtreding van hel 
beslui t van 18 September 1936 (Staatsblad 
n°. 578) tot nadere wijziging van het. 
Motor- en Rijwielreglement. 

l nwerkingt1·eding 1 Novemb er 1936. 

s. 625. 

17 Juli 1936. WET, tot regeling van den in
voer van vleesch , levende schapen en 
slachtpaarden. 

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

dat door Ons bij besluit van 14 Januari 1936 
No. 26 (Neder/,a,ndsche Staatscourant van 15 
Januari 1936, N°. 10) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvocrwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) 
gewijzign bij de wet van 17 November 1933 
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(Staatsblad N°. 596), de invoer van vleesch, 
l evende schapen en slachtpaarden wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,inv~er", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag irr entrepot ; 

2. ,, Onze Minister", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ; 

3. ,, vleesch", verach , gekoeld, bevroren , 
gezouten, gerookt en/of gedroogd en/of op andere 
wijze bewerkt of geconserveerd rund-, kalfs-, 
schapen- en paardenvleesch. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 16 J a nuari 1936 en eindigende 
15 Januari 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minist er zaI worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. versch , gekoeld en bevroren rund- en 
kalfsvleesch voor zoover deze meer bedraagt 
dan 10 ten honderd · van het bruto gewicht 
hetwelk gemiddeld gedurende de jaren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd ; 

b. ,,ander " vleesch, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 20 ten honderd van het bruto ge
wicht, hetwelk gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd; 

c. levende schapen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 20 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd; 

d. slachtpaarden, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 20 t en honderd van het aantal 
stuks, hetwelk gemiddeld gedurende de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t e stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn , waarvan de termijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van dien termijn de bij 
zondere contingenten in de plaats treden van 
de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde goederen slechts zijn toegestaan op 
grond van door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister te stellen regelen. 

2. Door Ons zullen regelen worden gesteld 
betreffende de vaststelling van bedragen , 
welke t er bestrijding van k:ost en aan de uit
voering van dat besluit verbonden, aan belang
hebbenden worden in rekening gebracht . 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 

1936 

worden verleend, nadere voorschriften vast t e 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlarulsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van t en 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen in
voert in strijd met het bepaalde in en krachtens 
de artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van t en hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10.000.- t erwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gest eld bij deze 
wet worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij çleze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in krachtens deze 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet " 1931 (Staatsblad 
N°. 535) gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 627. 

WILHELMINA. 
D e Minieter van H a ndel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s en. 
(Uitgeg. 2 October 1936.) 

17 Juli 1936. WET, tot regeling van den in
voer van bladzink. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Februari 1936 
N°. 179 (Nederlandsche Staatscourant van 27 
Februari 1936 N°. 41) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van bladzink 
wederom aan eene tijdelijke bepel"k:ing is onder-
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worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer' in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H andel, 
Nijverheid en cheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Maart 1936 en eind igende 
28 Februari 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal -worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van bladzink, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 25 ten honderd van het bruto-gewicht, dat 
gemiddeld per 12 maanden gedurende de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoeud om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de t ermijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet ver
streken gedeelte van dien termijn de bijzondere 
contingenten in de plaats treden van de in het 
eerste Jid bedoelde contingenten. · 

4 . Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dit besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In con beslu.it, als in he t vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, als mede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4 . Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. ~j, die opzettelijk goederen in
voert in strijd met het bepaalde in en krach
tens de artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
ueldboete van ten hoogste f 10.000.-, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
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de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij. 
die eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens .het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet , 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. llfet het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens a r t ikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 17don 

Juli 1936. WILHELMINA. 

s. 633. 

De .Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 is se n . 
( Uitgeg. 22 Septemher 1936.) 

17 Juli 1936. WET, tot regeling van den 
invoer van roggemeel en roggebloem. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 Maart 1936. 
o. 7 (Nederlandse/ie Staatscourant van 31 

Maart 1936, N°. 64) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van roggeb loem 
en roggemeel wederom aan eene tijdel.ijke be
perking 1s onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodan.ig 
geval een voorstel van wet tot voorzien ig van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art . 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende l April 1936 en eindigende 
31 Maart 1937 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden van 
roggebloem en roggemeel, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van het 
bruto gewicht, hetwelk gemiddeld gedurende de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 



553 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast t e stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de termijn nog 
n iet is verstreken, zullen voor het nog niet 
ver streken gedeelte van dien t ermijn de bij
zondere contingenten in de plaats treden van 
de in het eerste lid bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen , welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister regelen worden gesteld be
treffende de voorwaarden, waaronder en de 
wijze waarop door de Stichting Nederlandsche 
Meelcentrale, aan welke krachtens artikel 12 
eerste lid der "Landbouwcrisiswet 1933" de 
invoer van de in het vorig a r tikel genoemde 
goederen uitsluitend is t oegestaan, hetzij die 
goederen worden ingevoerd , hetzij een macht i
ging om namens haar die goederen in t e voeren , 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast 
stelling van bedragen , welke ter bestrijding van 
kosten aan de uitvcen ng van dit besluit ver
bonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht . 

2. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit 
gestelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwij kingen toe te 
staan. 

3. Een besluit, als in dat artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, d ie opzettelijk goederen in
voert in strijd met het bepaalde in en krachtens 
de artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangeni,straf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10.000.- t erwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij 
d ie eenig goed verkoopt, t e koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of t er aflevering in 
voorraad heeft, waar van hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaardigd 
bij of krachtens het bepaalde in de a rtikelen 2, 
3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
k rachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
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dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wet ten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens deze 
wet gegeven voorschriften zijn de art ikelen 5, 
6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 ( taatsbktd 
N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsvlad N°. 596), van overeen
komstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize het Loo, den 17den 

Juli 1936. 

s. 635. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel , 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. Ge 1 i s sen. 

( Uitgeg. 2 October 1936. ) 

A ugustus 1936 . WET, tot regeling van den 
invoer van rij st. 

Wij WILHELM! JA, enz . ... áoen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij beslui t van 30 Maart 1936, 
N°. 6 (Nederl. Staatscourant van 31 Maart 1936, 
N°. 64) ingevolge ar tikel 2 der "Crisisinvoerwet " 
1931 (Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staat blad N°. 596), 
de invoer van rijst wederom aan eene t ijdelijke 
beperking is onderworpen en dat ar t ikel 3 van 
genoemde wet voorsçhrijft, dat in zoodanig 
geva l een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is t e ver staan onder : 
1. ,,invoer " , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,, Onze Minister ", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ; 

3. ,,gepelde rijst ", rijst ontdaan van het 
zilvervlies en zoodanig bewerkt, dat zij zonder 
meer voor menschelij ke consumpt ie kan worden 
bestemd: 

4. ,,gebroken rij st " , rij st bestaande ui t ge
broken rijstkorrels die in hoofdzaak niet grooter 
zijn dan halve korrels, waarvan het aantal heele 
korrels niet meer dan 5 %, berekend naar het 
gewicht, bedraagt ; 

5. .,gemale n rijst"~ ruin of m oer fijngem al e n 
rijst; 

6. ,,rijstvoerdermeel" , het afvalproduct , zoo
wel wit als bruin, hetwelk ontstaat bij het 
pellen van rijst. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan 
den , aanvangende 1 April 1936 en eindigende 
31 Maart 1937 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land , erboden van : 

a. gepelde rijst, voorzoover deze meer be
draagt dan 50 ten honderd van het brnto-ge
wicht, hetwelk in 1932 wt dat land is ingevoerd; 

b. gebroken en gemalen rijst, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 60 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk in 1932 uit dat land 
is ingevoerd ; 

c. rij stvoedermeel, voorzoover deze meer 
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bedraagt dan 100 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gemiddeld in de jaren 1932 
en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werking treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van dien termijn de bij
zondere contingenten in de plaats treden van de 
in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Door Ons kunnen op voordracht van 
Onzen Minister regelen worden gesteld be
treffende de voorwaarden, waaronder en de 
wijze waarop door de Stichting Nederlandsche 
Meelcentrale, aan welke krachtens artikel 12 
eerste lid der "Landbouwcrisiswet 1933" de 
invoer van de in het vorig artikel genoemde 
goederen uitsluitend is toegestaan, hetzij die 
goederen worden ingevoerd, hetzij een machti
ging om namens haar die goederen in te voeren, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
stelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten aan de uitvoering van dit besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

2. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Mini ter bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde r egelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

3. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepaliniJen vaststellen betreffende 
het leveren van bewbs van herkomst van ten 
i nvoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid~ is verboden. 

5. 1. Hij die opzettelijk goederen in
voert in strijd met het bepaalde in en krachtens 
de artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10.000.- terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien ·waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod uitgevaar
digd bij of krachtens het bepaalde in de arti
kelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet; 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
ge teld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie 
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zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 No-

. vember 1933 (Staatsblad N°. 596), van overeen
komstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augustus 

1936. 

s. 637. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. G e 1 is sen. 

(Uitgeg. 2 October 1936. ) 

1 Augustus 1936. WET, tot regeling van den 
invoer van calcium-hypochloriet, natrium
hypochloriet en gecomprimeerd chloorgas. 

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

dat door Ons bij besluit van 24 April 1936 
N°. 6 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
April 1936 N°. 82) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) gewijzigd 
bij de wet van 17 November 1933 (Staatsblad 

0 • 596), de invoer van calcium-hypochloriet, 
natrium-hypochloriet en gecomprimeerd chloor
gas wederom aan eene tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze ~finister", de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 ma!l.n
den, ingaande 1 Mei 1936 en eindigende 30 
April 1937 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden van : 

a. calcium-hypochloriet (chloorkalk) , voor 
zoover deze meer bedraagt dan 60 ten honderd 
van het bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1932 en 1933 uit dat 
land is ingevoerd ; . 

b. natrium-hypochloriet (natron-chloor-
bleekloog), voor zoover deze meer bedraagt dan 
60 ten honderd van het netto-gewicht, het
welk in 1933 uit dat land is ingevoerd; 

c. gecomprimeerd chloorgas, waaronder vloei
baar chloor, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 60 ten honderd van het netto-gewicht 
hetwelk in 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waarop 
deze wet in werkin~ treedt, bijzondere contin
genten van kracht zijn, waarvan de termijn nog 
niet is verstreken, zullen voor het nog niet ver
streken gedeelte van dien termijn de bijzon
dere contingenten in de plaats treden van de 
in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet vallen 
onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rtikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
n ing. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de w~jze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen t en aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan . _ 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen be
t reffende het leveren van bewijs van herkomst 
van ten invoer aan$egeven goederen . 

2. Invoer, in strijd mAt het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verb >den . 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10.000.- terwijl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de overt re
ding plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
i ngevoerd in strijd met een verbod in en kra.ch
tons het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feîten, strafbaar gesteld bij deze wet 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
k rachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast, 
alle ambtenaren der Rijks-en gemeentepolit ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en acc ijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens deze 
wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 5, 
6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
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N°. 535) gewijzigd bij de we van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) v n overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in w rking met ingang 
van den dag, volgende op d1· n der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Le Hohwald, en l sten Augustus 

1936. 
W LHELMINA. 

De Mi ·ster van Handel, 
Nijverhei en Scheepvaart, 

H . G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 22 eptember 1936.) 

s. 638. -- 1 

1 Augustus 1936. WET, tol regeling van den 
invoer van paarden. \ 

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

dat door Ons bij besluit van 2 April 19~6 No. 25 
(Nederlandsche Staatscourant van 29 April 1936 
N°. 83) ingevolge ar tikel 2 der "Crisi invoerwet" 
1931 (Staatsblad N°. 535), ge vijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (St atsb lad N° . 596), 
de invoer van paarden w derom aan eene 
tijdelijke beperking is oud rworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voor tel van wet tot 
voorziening van het in dat befluit geregeld ver
bod van invoer zal worden getlaan : 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in l\et vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenla. d of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister ", de Mi ister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijd ak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1936 en eindigende 
30 April 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Mit\ister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ied~r land verboden 
van paarden van 3 jaar en ouder, welke ten
minste eenmaal hebben gewiss?ld en een schoft
hoogte hebben van 1.45 m. en daarboven, be
nevens paarden, welke nog niet hebben ge
wisseld en jonger zijn dan 3 jaar, met uitzon
dering van dekhengsten enl lachtpaarden. 
voorzoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd van het aantal stnks, hetwelk ge
middeld per 12 maanden in -\ de jaren 1931 , 
1932 en 1933 ui t dat land is ir,gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalfie contingenten 
bij zondere contingenten yast jte stellen voor 
den invoer uit nader door heh àan te wijzen 
landen. 

3. In dien en in zooverre op en dag, waarop 
deze wet in werking treedt bijzondere contin
genten van kracht zijn, waa~van de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog niet 
verstreken gedeelte van dien 

1
termijn de bij 

zondere contingenten in de plaats treden van 
de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

3. 1. Gedurende het in het . vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoeq der aldaar ge
noemde paarden niet zijn toege taan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd een➔ daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 
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2. Door Ons worden op voordracht van , 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt ver trekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen 1inister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bijzon
dere omstandigheden daarvan en van het be
paalde in het eerste lid afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Neder/,and che Staaf,3courant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
OnzR Minister bepalingen vaststellen betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven paarden. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. l. Hij, die opzettelijk paarden invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
van ten hoogste f 10.000.-, terwijl de paarden 
waarmede of ten aanzien waarvan de overtre
ding plaat had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig paard verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens bet bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafba,1,r gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast alle 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer. wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende i!l de wetten betreffende 
de invoerrechten en acc1Jnzen. 

8. Met betrekk ing tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de art ikelen 
5, 6 en 7 der "Crisi, invoerwet" 1931 (Staatsbl.ad 
N o. 535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. · 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Le Hohwald, den l sten Augustus 

1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s sen. 
( Uitgeg. 2 October 1936.) 
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S. 639 B. 

1 Augustus 1936. WET tot regeling van den 
invoer van draadnagels, draadkrammen, 

spijkers, getrokken ijzerdraad en van prik
kel- en puntdraad. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Februari 1936, 
N°. 187 (Nederlandsche Staatscour.ant van 27 
Februa r i 1936 °. 41} ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van draad
nagels, draadkrammen, spijkers, getrokken 
ijzerdraad en van prikkel- en puntdraad we
derom aau eene tijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Maart 1936 en eind igende 
28 Februari 1937 of zooveel eerder als door 
Ons op voord racht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. draadnagels en draadkrammen, 
b. spijkers, (geknipt uit plaat), 
c. getrokken ijzer- en staaldraad, zoowel 

blank als gegloeid of gegalvaniseerd , al da11 
niet omkleed met onedele metalen en al dan 
niet omwikkeld en/of omsponnen, in lengten 
niet korter dan 50 c.m.; 

d,. prikkel- en puntdraad . 
telkens voor zoo ver deze meer bedraagt dan 

40 ten honderd van het bruto-gewicht, welke 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1931 
en 1932 uit dat land is ingevoerd. • 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan tè wijze·n 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, 
waarop deze wet in werking treedt, bijzondere 
contingenten van kracht zijn, waarvan de ter
mijn nog niet is verstreken, zullen voor het 
nog niet verstreken gedeelte van dien termijn 

1 de bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eer te Jid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden va t
gesteld een lijst van goederen, welke niet val 
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge-
11oemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen l\'1:inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be-
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doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 
' 4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N eite,·landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de tocpass i ng dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewij s van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangen isstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats ha d, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestraft hij , 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in voor
i-aad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordéring aangewezen personen, belast 
alle ambtena ren der Rijks- en gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, v_allen?e in eene str~fbepa
ling dezer wet, z1Jn met van toepassmg de 
strafbepalingen, voorkomende in d_e wetten 
betreffende de invoerrechten en acc1Jnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staat~blad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staat sblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9 . Deze wet treedt in werking met inganll" 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen, enz., 
Gegeven te Le Hohwald, den lsten Augus

t u s 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 22 Septernber· 1936. ) 
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S_ 639 D. 

30 S eptein ber 1936. WET, houdende t ijde
lijke maatregel en tot het tegengaan van 
prijsopdrijving. 

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

dat het in de tegenwoordige omstand igheden 
noodzakelijk is, maatregelen te treffen, ten
einde prijsopdrijving van goederen, diensten 
of hu ren te voorkomen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Handel, Nijver

heid en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij kunnen , voor wat betreft de bin
nenlandsche markt, voorsclu:iften geven met 
betrekking tot de prijzen, tegen welke in alle 
of bepaalde gemeenten of gedeelten van ge
meenten de door hen aangewezen soorten van 
goederen ten hoogste mogen worden te koop 
aangeboden of verkocht in den groothandel, 
den tusschenhandel of den kleinhandel. 

2. Onze Ministers van H andel , Nijverheid 
en Scheepvaart en van Sociale Zaken kunnen, 
voor wat betreft de binnenlandsche markt, 
voorschriften geven met betrekking tot de 
prijzen, tegen welke in alle of bepaalde ge
meenten of gedeelten van gemeenten de door 
hen aangewezen soorten van diensten ten 
hoogste mogen worden verricht. 

3. Onze Minister van Sociale Zaken kan 
voorschriften geven met betrekking tot de 
prijzen, tegen welke in alle of bepaalde ge
meenten of gedeelten van gemeenten de door 
hem aangewezen soorten van onroerende goe
deren ten hoogste mogen worden te huur aan
geboden of verhuurd. 

4. Met betrekking tot het te koop aanbie
den of verkoópen van goederen , het verrichten 
van diensten en het te huur aanbieden of ver
huren van onroerende goederen, ten aanz ien 
waarvan het bepaalde in de artikelen 1, 2 of 
3 geen toepass ing gevonden heeft, is prijsop
drijving verboden. 

5. 1. In de gevallen, waarin bij den bur
gemeeste r eener gemeente gegronde verden
king bestaat, dat het bepaalde krachtens ar
tikel 1 of bij a rtikel 4 wordt overtreden, kan 
hij de in zijn gemeente aanwezige, tot den 
voorraad der betreffende onderneming behoo
rende goederen van de soort, ten aanzien 
waarvan de verdenking van overtreding be
staat, zonder eenige formaliteit in bezit nemen. 

2. H et bepaalde in het vorig I id vindt over
eenkomstige toepass ing ingeval geweigerd 
wordt, tot den voorraad eener onderneming 
behoorende goederen te verkoopen, indien 
naar het oordeel van den burgemeester , hetzij 
voor de weigering geen gegronde redenen be
staan, hetzij de weigering in strijd is met het 

• door deze wet beoogde doel. 
3. De op grond van de beide voorgaande 

leden in bezit genomen goederen worden door 
den burgemeester zonder verwijl op door hem 
te bepalen wijze ter beschikking gesteld ten 
behoeve van de bevolking of bepaalde groe
pen der bevolking van zijn gemeente tegen 
prijzen, welke onderscheidenlijk de krachtens 
artikel 1 geldende en -- voorzoover dit artikel 
geen toepass ing heeft gevonden - de normale 
prijzen, niet te boven gaan. 

4 . . De burgemeester en de door hem aa·n te 
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wijzen ambtenaren zijn te all en tijde bevoegd, 
de uitlevering te vorderen van de in bezit te 
nemen goederen. Zij , a lsmede de hen op hun 
last vergezell ende personen, hebben te allen 
tijde vrijen toegang tot alle plaatsen, waar 
rndelijkerwijze vermoed kan worden, dat zich 
de goederen bevinden . Wordt hun de toegang 
geweigerd of belemmerd, of wordt hun op 
aanmelding tot toegang niet geantwoord, dan 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

5. In woningen treden de ambtenaren en 
de hen vergezellende personen tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op bijzon
deren of algemeenen schriftelij ken last van 
den burgemeester, dan wel vergezeld van 
dezen. Van dit binnentreden wordt door hen 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan hem, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 

6. Tot een inbezitneming van goederen als 
bedoeld in dit artikel wordt slechts overge
gaan, indien de daarvoor door de gemeente 
te betalen schadeloosstelling vooraf is genoten, 
of voor deze schadeloosstelling, volgens door 
Ons vast te stell en regelen, vooraf persoon
lijke of zakelijke zekerheid i gesteld. 

7. De schadeloosstelling wordt door een 
door burgemeester en wethouders aan te wij- 1 

zen schatter geschat; zij bedraagt in geen 
geval meer dan 90 procent van den hoogsten 
prijs, waarvoor de goederen ingevolge lid 3 te r 
beschikking kunnen worden gesteld. 

6. Hij , die goederen, ten aanzien waarvan 
artikel 1 toepassing heeft gevonden, in het 
klein te koop aanbiedt of verkoopt, is ver
plicht bij die goederen op voor het publiek 
duidelijk zichtbare wijze den prijs dier goe
deren te vermelden. 

7. Beschi kkingen van Onze in deze wet ge
noemde Ministers waarbij voorschriften wor
den gegeven krachtens de ar tikelen 1, 2 of 3, 
worden in de N ederlaruuche Staatscourant be
kend gemaakt. Zij gelden van het tijdstip dier 
bekendmaking af, tenzij een ander tijdstip bij 
de beschikking is bepaald. 

8. 1. Hij die handelt in strijd met het be
paal de bij of krachtens de artikelen 1, 2, 3 
of 4, wordt geetrn..Et m et h echten is van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zesduizend gulden. 

2. Overtreding van het bepaalde bij artikel 
6 wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste één maand of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

3. De feiten worden beschouwd als overtre
dingen. 

9. 1. Met het opsporen van de bij deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de amb
tenaren, aangewezen bij artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de amb
tenaren der Rijks- en gemeentepoli tie. 

2. De voormelde ambtenaren zijn te all en 
t ijde bevoegd, de uitlevering te vorderen van 
al hetgeen redelijkerwijze vermoed kan wor
den gediend te hebben of bestemd te zijn ge
weest tot het plegen van een bij deze wet 
strafbaar gesteld feit en in beslag te nemen 
alles, wat dienen kan tot bewijs van dat fe it. 

3. De voormelde ambtenaren hebben te al- · 
len tijde vrijen toegang tot alle localiteiten en 
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tot alle plaat en, waar in strijd met het be
paalde bij of krachtens de artikelen 1, 2, 3, 4 
of 6 dezer wet geha ndeld wordt, of waar re
delijkerwijze vermoed kan worden, dat zulks 
het geval is . Wordt hun de toegang geweigerd 
of belemmerd, of wordt hun op aanmelding 
tot toegang niet geantwoord, dan verscha ffen 
zij zich dien desnoods met inroeping van den 
ster ken arm. 

4. I n woningen treden de ambtenaren tegen 
den wil van den bewoner niet binnen dan op 
bijzonderen of algemeenen sch riftelijken last 
van den burgemeester. Van di t binnentreden 
wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat 
binnen tweemaal vier en twintig uren aan 
hem, wiens woning is binnengetreden, in af
schrift wordt medegedeeld. 

10. 1. Deze wet treedt in werking op het 
tijdstip harer a fkondi ging. 

2. Zij vervalt, behalve ten aanzien van de 
begane strafba re feiten, met ingang van 1 
Maart 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
De Ministe1· van Landbouw en Visscherij, 

L. N. D e c k e r s. 

s. 644. 

De Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b e r g. 

(Uitg eg . 30 Septernber 1936.) 

26 Augustus 1936. BESLUIT tot w1Jz1g111 g 
van artikel 14 van het Beslu it Internatio
naal Betalingsverkeer Nederland 1935. 

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

Handel , Nijverheid en • Scheepvaart, van Bui
tenlandsche Zaken, van Financiën en va11 
Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën van 8 Juli 1936, n°. 26130 J . A., Di
rectie van H andel en N ijverheid; 

Gelet op de artike len 3, 4, 7, 10 en 19 van 
de Wet Internationaal Betalingsverkeer ·1934 
en artikel 14 van het Besluit Internationaal 
Betalingsverkeer Nederland 1935 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 60); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministe rs van 20 Augustus 1936, n'' . 
35945 J . A., Directie van Handel en Nijve1·
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het bepaalde onder c, in artikel 14 

van het Be luit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 wordt ve rvangen door 
de navolgende bepaling: 

"c. hij die een onjuiste opgave doet of een 
terzake dienend feit verzwij gt, 

hetzij ter verkrijging van eenige ingevolge 
een verdrag, de wet of dit besluit vereischte 
toestemming, goedkeuring of bekrachtiging 
van het vereffeningsinstituut, 

hetzij ter vervulling van een ige door het 
vereffeningsinstituut aan een zoodanige toe
stemming, goedkeuring of bekrachtiging ge
bonden voorwaarde, 
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hetzij ter bekoming van uitbetaling op een 
vordering.". 

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

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Slaatsblad zal worden geplaatst en van het
welk afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 26 Augustus 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

D e G ra e f f. 

s. 681. 

.De Ministe,· van Financi ën, 0 u d. 
De Minitter van Staat, 
Min·iste1· van Koloniën, 

H. Col ij n. 
( Uitg eg. 25 September 1936.) 

22 October 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen als bedoeld in artikel 5 der 
wet van 30 September 1936 (Staatsblad 
n°. 639 D) , houdende tijdel ij ke maatrege
len tot het tegengaan van prijsopdrijving. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij van 10 October 1936, 
n° . 44413, Afd. J .A., Directie van Handel en 
Nijverheid en van 17 October 1936, n°. 12190, 
afdeeling IIA , Directie van den L a ndbouw; 

Gelet op artike l 5, zesde lid , der wet vau 
30 September 1936 (Staatsblad n°. 639 D), 
houdende tijdelijke maatregelen tot het tegen
gaan van prijsopdrijving ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. 1. 1. Het bedrag, waartoe zekerheid 

moet worden gesteld overeenkomstig artikel 5, 
zesde Jid , der we·t van 30 September 1936 
(Staatsblad n°. 639 D) , houdende tijdelijke 
maatregelen tot het tegengaan van prijsop
drijving, bedraagt 50 ten honderd meer dan 
de, voor de in bezit te nemen goederen, ver
moedelijk te betalen schadeloosstelling. 

2. Deze laatste wordt bepaald door den in 
artikel 5, zevende lid , van bovengenoemde 
wet, bedoel den schatter ; deze houdt hierbij 
slechts re kening met de feiten en omstandig
heden, die hij kent of vermoedt ten tijde, dat 
hij tot de schatting opdracht ontvangt. 

2. T enzij met een andere wijze van zeker
heidstell in'g is genoegen genomen, wordt ze
kerheid gesteld door inpandgeving, hetzij van 
een bij de consignatiekas in bewaring gegeven 
geldsom, welke tenminste gelijk is aan het 
bedrag, waarvoor zel<erheid moet worden ge
steld , hetzij van bij het Rijk in bewaring ge
geven schuldbrieven a ls genoemd in artikel 
5, eerste lid , der wet van 29 December 1928 
(Staatsblad n° . 507), houdende nadere rege
ling van · de belegging van gelden van Rijks
fondsen en -instellingen, gewijzigd bij de wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) , 
welke . schuldbrieven ten dage der inpand-
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geving een wallrde moeten hebben, die ten
minste 10 ten honderd meer bedraagt dan het 
bedrag, waarvoor zekerheid moet worden ge
ste ld. 

Onze Ministers van H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij 
zijn bel ast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid en Sch eepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Landbouw en Visscherij, 

L. N. Deck e r s. 
( Uitgeg. 30 October 1936.) 

s. 771. 

2 September 1936. BESLUIT, tot wijziging 
van liet Riviervisscherijreglement (Staats
blad 1932, n°. 315). 

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

Landbouw en Visscherij van 23 Jul i 1936, no. 
4355, afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931 
n°. 410); 

De Raad van Stat~ gehoord (advies van 18 
Augustus 1936, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Augustus 1936, n°. 
6066, afdeeling Visscherijen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel 27 van het Riviervisscherijregle
ment (Staatsblad 1932 n°. 315) wordt gelezen 
a ls volgt: 

Art. 27. Het is verboden met een zalm- of 
elftzegen of een fint- of houtingzegen te v isschen: 

1. op de Maas en de Bergsche Maas van de 
stuw te Lith tot de as van de brug bij Heusden : 

a. van des avonds zes uur tot des morgens 
zes uur, indien deze stuw buiten werking is; 

b. van des avonds acht uur tot des morgens 
vier uur, indien deze stuw in werking is. 

2. op de Bergsche Maas beneden de as van 
de brug bij H eusden en op den Amer tusschen 
des avonds acht uur en des morgens vier uur. 
. Onze Minister van Lan_dbouw en _Yisscherij 
1s belast met de mtvoenng van dit besluit 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 2den September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbauw en Visscherij, 
L. N . De ck ers. 

(Uitgeg. 18 September 1936.) 

s. 772. 

16 S eptember 1936. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 8 en 11 der Landbouw
uitvoerwet 1929 met betrekking tot groen
ten en frui t . 

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

Landbouw en Visscherij vari 10 Augustus 1936 
Directie van den Landbouw, N°. 9651, Afdee'. 
l ing IT, letter P; · 
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Gelet op de a rtikelen 8 en 11 der Landbouw
uitvoerwet 1929 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is bepa
lingen vast te stell en tot het waarborgen van 
de hoedanigheid van uit te voeren g roenten 
en fruit ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
18 Augustus 1936, 0

• 37); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 September 1936, 
Directie van den Landbouw, 0

• 10311, Af
deel i ng IT, letter P ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

§ l. Inl e idende bepaling. 

Art. 1. Dit beslui t verstaat onder: 
1°. ,,Onze Minister": Onze met de zaken 

van den L andbouw belaste Minister ; 
2°. ,,Groenten en fruit": onverwerkte war 

moezerij gewassen en vruchten, behoorende tot 
soor ten, welke in N eder land voo r menschelijk 
gebruik worden geteeld met inbegr ip van 
vroege aardappelen en met uitzondering van 
pootaardappelen; 

3°. ,,Contróle instelling": rech tspersoonliJk
he id bezittend I ichaam, door Ons bevoegd ver
klaard tot het uitreiken van de in dit besluit 
bedoelde certificaten ; 

4°. ,,Gezond": vrij van plantaa rdige en 
dierlijke aantasting en van andere teeltgebre
ken; 

5°. ,,Gaa f": vrij van hagel-, vorst- en wind
beschadiging; 

6°. ,,Zuiver": vrij van aangewende ziekte
bestrijdingsmiddelen en verontreinigingen; 

7°. ,,Rijp": in een zoodanigen g raad van 
rijpheid verkeerend, dat het in goeden toe
stand ter plaatse van bestemming aankomen 
redelijke rwijze mag worden verwacht; 

8°. ,, Versch": in een zoodanigen toestand 
van ver chheid verkeerend, dat het in goeden 
toestand ter plaatse van bestemming aanko
men redelijkerwijze mag worden verwacht .. 

§ 2. Hoedanigheid en verpakking. 

2. Het is verboden groenten en fru it, ver
pakt of onverpakt, uit te voeren of aan een 
middel van vervoer tot uitvoer aan te bi eden, 
indien z ij n iet gezond , gaaf. zuiver, rij p en 
versch zijn. 

3. H et is verboden verpa kte groenten en 
fruit uit te voeren of aan een middel van ver
voer tot uitvoer aan te bieden, indi en zij niet 
naar kwali te it gesorteerd zijn en op de ver
pakking niet het gewich t of het getal van de 
zich daarin bev indende groenten en fruit is 
vermeld. 

4. De voortbrengselen en hunne verpakking 
worden geacht niet te voldoen aan de in de 
beide vorige a rtikelen gestelde eischen, in
dien zij niet vergezeld zijn van een door Onzen 
Minister vastge tel d certificaat. 

5. De certificaten worden door de ambtena
ren der invoe1Techten aan de laatste wacht in
gehouden en teruggezonden aan de contról e
instell ing, welke ze heeft afgegeven. 

§ 3. Contróle instell ingen. 

6. De certificaten, in dit besluit bedoeld, 
wordèri uitgereikt door contról einstell ingen ; 
deze voldoen aan de e ischen, welke uit de be-
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pa lingen van deze paragraa f voortvloe ien. , 
7. l. De contróleinstellingen hebben tot 

doel werkzaam te zijn in het algemeen be lang 
voor de verbeter ing van den ui tvoer van groen
ten en fruit. 

2. Zij hebben niet het oogmerk win t te 
behal en. 

3. H aar bestuur draagt een algemeen de 
be langhebbenden vertegenwoordigend karak
ter. 

4. De vaststelling, wijzi g ing en aanvulling 
de r statuten behoeven de goedkeuring van 
Onzen Minister. 

8. De contról e instellingen stell en voor hare 
met de keuring belaste ambtenaren een in
structie vast, welke de goedkeuring van Onzen 
Minister behoeft. 

9. l. De keur ing geschiedt op de plaats 
van inlading voor rechtstreekschen uitvoer . 

2. Voortbrengselen, welke door den tuinder 
verpa kt worden afge leverd , kunnen desgc
wenscht ter plaatse, waar deze a fl evering ge
schiedt, voorloopig worden gekeurd ; de hier
bij afgegeven v rklaring dat de zending ver
moedel ij k voor uitvoer geschikt is, wordt bij 
de keuring ingetrokken. 

10. De certificaten worden door de met de 
keuring belaste ambtenaren der contróleinstel
lingen uitgegeven. 

ll. De met de controle belaste ambtenaren 
houden nauwkeurig aanteekening van de door 
hen afgegeven certificaten, a lsmede van de 
door hen a fgekeurde partijen. 

12. Ingeval van afkeur ing staat dengene, 
d ie de partij ter keuring heeft aangeboden, 
hooger beroep open overeenkomstig een door 
Onzen Minister, nadat het bestuur der betref
fende contróleinstelling is gehoord , vastgesteld 
reglement, waarb ij tevens bepa li ngen omtrent 
de kosten van het hooger beroep worden vast
gestel cl. 

13. 1. De kosten van de voorloopige keu
ring en van de keuring worden berekend en 
geïnd overeenkomstig door de contróle instel
li ngen vastgestelde bepalingen; deze behoeven 
de goedkeuring van Onzen Minister . 

2. Geen certificaten worden afgegeven dan 
nadat de daartoe betrekkelijke kosten zijn vol 
daan. 

14. E en of meer door Onzen Minister aan
gewezen Rijksambtenaren houden toez icht op 
de keuringen, het hooger beroep, de afgifte 
van certif icaten en de be rekening der kosten. 

15 . H et bestuur en de ambtenaren der con
tt·óleinstell ingen zijn verplicht aan de in het. 
vor ige artikel bedoelde Rijksambtena ren vol
led ige opening van zaken te doen. 

§ 4. Slotbepalingen. 
16 . l. Met het opsporen van de bij de 

Landbouwuitvoerwet 1929 strafbaar gestelde 
overtredingen ,an dit besluit zijn mede bel ast 
de door Onzen Minister benoemde controleurs. 

2. Onze Minister stelt voor hen een in
structie vast. 

17. Dit besluit kan worden aangehaa ld 
onder den t itel: ,,Tuinbouwuitvoerbes lui t". 

18. Dit besluit treedt ten aanzien van drui
ven en roode, witte, savoye, bloem- en spruit
kool in werking met ingang van den tweeden 
dag na dien van zijn afkondig ing. 

19 . Dit bes! uit treedt ten aanzien van an-
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dere soorten van groenten en fruit in werking 
op nader door Ons te bepalen tijdstippen. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fsch r ift zal worden gezonden aan ' 
den Raad van State en aan de Al gemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Dec k e r s. 

( Uitgeg . 17 Octob er 1936.) 

s. 773. 
18 Septernber 1936. BESLUIT, houdende 

toepassi ng van de artikelen· 1, 10, 12 b, 13, 
13b, 14 en 14a ·der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Crisis-Organisatiebesl uit 1933 en 
het Crisis-H effingsbesluit 1933 op boter, 
kaas en melkproducten. 

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

L andbouw en Visscherij van den 1 Augustus 
1936, n°. 21771 I , Afd. L andbouw-Cris is-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 1, 10, 12b, 13, 13 b, 
14 en 14a der Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Gelet op het Crisis-Organ isatiebesluit 1933 
en het Crisis-Heff ingsbeslui t 1933; 

Gehoord de Centrale Commiss ie van Advies, 
bedoeld in arti kel 27 va n de L andbouw-Crisis
wet 1933 (advies van den 17 Juli 1936 , n° . 682); 

Gehoord den R aad van S tate (adv ies van 
den 11 Augustus 1936, n°. 66); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van. den 11 September 1936, 
n°. 23089 Afd. Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

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

log ie van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-H effingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder: 

1. ,,Centrale": de stichting Nederlandsche 
Zuivelcentrale, gevestigd te 's-Gravenhage; 

2. ,,exporteur": een georganiseerde bij de 
Centrale, die tot de groep exporteurs is toe
gel aten; 

3. ,,u itvoercertificaat": een schrif telijk be
wijsstuk , houdende toestemming tot uitvoer 
naar het daarin vermelde land van de daarin 
vermelde hoeveelhe id , soort en hoedanighe id 
van het betrokken crisisproduct. 

2. 1. Met ingang van den datum van in
werkingtreding van di t beslui t is de ui tvoer 
van door Ons aan te wijzen crisisproducten 
naar door Ons te bepalen landen slechts toe
gestaan: 

a. aan den exporteu r, die in het bezit is 
van een daartoe door of vanwege Onzen Mi
nister aan hem afgegeven geldi g uitvoercerti 
f icaat; 

b . ten aanzien van die cr isisproducten, 
welke voldoen aan door de Centrale te stell en 
eischen betreffende de kwaliteit. 

2. D e uitvoer van door Ons aan te wijzen 
cr isisprod ucten is verboden op door Onzen 
Minister te bepalen tijdstippen en langs an
de re dan de door Onzen Minister aan te wijzen 
grenskantoren, welke tijdstippen en grenskan-
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toren voor de verschill ende crisisproducten 
verschi ll end kunnen worden vastgesteld. 

3. H et in he t eerste lid bepaalde geldt niet 
voor die hoeveelheid crisisproducten, ten aan
zien waarvan ten genoegen der Ambtenaren 
der Invoerrechten wordt aangetoond, dat di e 
hoeveelheid niet voor invoer in het vrije ver
keer van de krachtens I id 1 aangewezen lan
den bestemd is. 

4. ,vij behouden Ons de bevoegdheid voor 
ontheffing te verleenen van eeni ge in het eer
ste lid gestel de voorwaarde voor die hoeveel
heid crisisproducten, welke boven de hoeveel
heid , waarvoor een beperkt invoerrecht geldt 
in de in da t lid bedoelde landen , wordt inge
voerd. 

3. 1. Behoudens het bepaa lde in artikel 7 
worden de uitvoercertificaten voor ui tvoer 
naar eenig krachtens a rtikel 2, lid 1, aange
wezen land , voor een overeenkomstig de door 
Onzen Minister vast te stellen regelen toe te 
w ijzen hoeveelheid , door of vanwege dien 
Minister verleend aan den exporteur, di e ûch 
gedurende een door di en Min ister vast te stel
len tijdvak met den uitvoer der ingevol ge het 
vorig artikel aangewezen crisisproducten naar 
dat land heeft bezi ggehouden. 

2. Indi en de Centrale blijkt, dat een ex
porteur de hem ingevol ge het bepaalde in het 
vorige lid toegewezen hoeveelheid niet of niet 
geheel zal exportee ren binnen een door de' 
Centrale te bepalen termijn, kan de Centrale 
die geheele of gedeeltelijke hoeveelhe id aan 
een of meer andere exporteurs toewijzen. 

4. H et tijdvak, bedoeld in artikel 3, kan 
voor de verschill ende crisisproducten, alsmede 
voor de verschill ende landen, verschillend 
worden vastgesteld. 

5. De uitvoercertificaten zijn slechts geldi g 
voor het tijdva k, waarvoor zij zijn verleend 
en zijn niet overdraagbaar. 

6. Door Ons kunnen aan de verleening van 
de uitvoercertificaten voorwaarden worden 
verbonden. 

7. In a fwijkin g van het bepaalde in artikel 
3 kan Onze M inister in b ijzondere gevall en 
uitvoercertificaten verleenen. 

a. aan exporteurs, di e niet voldoen aan het 
bepaalde in het eerste lid van dat artikel , 

b. voor een hoeveelheid, welke de in het 
eerste I id van dat artikel bedoel de hoeveel
heid overschrijdt, aan welke ver leen ing doOJ· 
Onzen Minister bij zondere voorwaarden kun
nen ·worden verbonden. 

8. 1. Indien bij ui tvoer van een ig inge
volge artikel 2 aangewezen crisisproduct de 
opbrengst of wel, voor wat betreft door Onzen 
Minister te bepalen landen, de volgens door 
hem te stell en regelen te bepalen gem iddelde 
opbrengst van een zoodanig crisisproduct in 
een door hem te bepalen t ijdvak meer be
draagt dan de door hem te bepalen prijsnor
men , vermeerderd met een vergoed ing voor 
onkosten en een redelijke winst, vast te stellen 
volgens door dien Minister te bepalen rege
len, is de exporteut ten behoeve van het 
Fonds aan de Centrale, a ls vertegenwoord ig
ste r van dat F onds, een door dien Ministe r 
vast te stell en bedrag verschuldi gd , welk be
drag wordt vermeerderd met een ingevolge 
artikel 14a der Wet voor het a fgeven der ui t
voercertificaten vast te stell en vergoeding . 
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2. Ind ien de exporteur het bedrag, bedoeld 
onder lid 1, niet betaalt, kunnen aan hem 
uitvoercert ificaten geweigerd worden. 

3. De in het ee rste lid bedoelde prij snormen 
en regelen, zoomede het daar bedoelde be
drag, kunnen ve rschill end worden vastgesteld 
voor de verschill ende landen van invoer en 
de verschi ll ende soorten cri sisproducten . 

9 . 1. Onze M iniste r is bevoegd van hem, 
d ie ingevolge a rt ikel 2 aa ngewezen cr isispro
ducten wenscht u it te voeren, het stell en eener 
bankgara nt ie of andere zekerheid tot een door 
Onzen Ministe r te bepa len bedrag te vorderen, 
tot waarborg, dat de in of ingevolge d it be
slui t ge telde rege len en voorwaarden naa r het 
oordeel van Onzen Mi nister behoorl ijk worden 
nagekomen. 

2. I ndien deze regelen en voorwaarden naar 
het oordeel van Onzen Mi nister, gehoord de 
Centrale , niet behoorlijk zijn nagekomen, ver
va lt de gestelde waarborgsom geheel o f ge
deel tel ij k ten behoeve van het Fonds. 

10 . 1. Di t beslui t geldt voor het t ijdvak, 
aa nvangende met ingang van den dag van het 
inwerki ngtreden van d it besluit en e indigende 
met ingang van den l sten J anua ri 1938. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en van zij n a fkon
dig ing en ka n worden aa ngehaald onder den 
t itel "Cri sis-Zuivelbes lu it 1936 (U itvoer )". 

Onze M inister van Land bouw en Visscherij 
i belast met de ui tvoering va n di t be lu it, 
dat in het S taatsbla,d zal worden geplaatst en 
in a fschrift zal worden toegezonden aan den 
R aad van Sta te. 

's-Gravenh age, den 18den September 1936 . 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Landbouw en V isscherij , 
L . N . D ec k e r s. 
(Ui tgey . 23 Novembe,· 1936. ) 

s_ 774. 

29 S eptemb er 1936 . BESLUIT tot toepass ing 
van de a rt ikelen 9, 13 en 14 der L and
bouw-Cr isiswet 1933, het Crisis-Organisa
t iebesluit 1933 en het Cri sis-Heffingsbe
slu it 193 3 op wulken. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Mi ni ster van 

L andbouw en Visscherij van 28 Augustus 1936, 
n°. 23976, Afdeeling L andbouw-Cri sis-Aange
legenheden; 

Gelet op de art ikelen 9, 13 en 14 der L and
bouw-Cri siswet 1933, het Crisis-Organisatie
besl ui t 1933 e n h et C ri s is-H e ffi ngsbeslui t 
1933; 

Gehoord de Cent ral e Comm iss ie, genoemd in 
arti kel 27 der L a ndbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 28 Augustus 1936, n°. 69 3) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 22 
September 1936, n°. 85 ); 

Gezien het nader rap port van Onzen voor
noemden Minister van 26 September 1936, n°. 
258 02, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepa len: 
Art. 1. D it beslui t neemt over de te rmino

log ie va n artike l 1 van het Crisis-Organ isatie
besluit 1933 en van a rt ikel 1 van het Crisis
H effi ngsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 
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.,cr isis-organisatie" : een door Onzen Min is
ter aan te wijzen c r isis-organ isatie ; 

.,wulken": wulken, welke door ede rl and-
sche visschers zijn gevangen in de W addenzee 
en het n iet a fges loten gedeelte va n de Zuider
zee· 

.. ~vulkenvisschers" : e\)n ieder , d ie a ls ge
organiseerde is aangesloten bij de cr isis-orga
n isatie en a ls zooda nig toegela ten tot de g roep 
,,wul kenvisschers"; 

.,wul kenha ndelaar": een ieder , d ie met in
ach tneming van het in a rtikel 4 bepaalde is 
aangesloten bij de c ri sis-organisatie en a ls zoo
danig toegelaten tot de groep " wulkenhande
laren". 

2. 1 . H et aanvoeren va n wulken is slechts 
toegestaan aan wui kenvisschers en met vaar
tuigen, welke in eigendom toebehooren aan o f 
ter besch ikking staan va n wui kenvisschers en 
ten aanz ien waar van door de crisis-organisa t ie 
een vergunning is verstrekt voo r een door 
Onzen Minister te bepalen te rmijn. 

2. De vergunn ing, genoemd in het eerste 
lid van dit artikel wordt n iet ve rstrekt, dan 
nadat de aanvrager ten genoegen van de 
cr isis-organisatie heeft aangetoond, dat de ver
gunning wordt aa ngevraagd ten aanzien van 
een vaartu ig , waa rmede h ij het visschen op 
en het aanvoeren va n wui ken tusschen 1 Oc
tober 1935 en 1 Mei 1936 tenminste geduren
de een maand geregeld heeft u itgeoefe nd , of 
ten aanz ien van een vaartui g, dat d ient ter 
vervang ing van een vaart ui g, a ls h iervoor 
genoemd. 

3. De vergunni ng, genoemd in het eerste 
1 id van dit a rt ikel, wo rd t eveneens verstrekt 
ten aanzien van een doo ,· Onzen Minister aan 
te wijzen vaa rtu igen, welke n iet behooren tot 
de vaartu igen , genoemd in het vo rig l id van 
di t art ikel. 

3. 1. H et a fl everen van wulken door wu l
kenvisschers is slechts toegestaan : 

a. indien de a fl evering geschiedt voor of 
boven door Onzen Minister vast te stell en 
minimum-prij zen, welke prijzen verschill end 
kunnen worden va tgesteld voor verschil lende 
deel en des I ands en voor ve rsch i 11 ende tijden 
des jaars; 

b. indien de afleve ri ng geschiedt b innen 
een door Onzen M inister te be palen tijdsduur; 

c. indi en de a fl eve r ing plaats vindt ove r 
den openbaren a fslag te Oudeschild (gemeen
te T exel ) , Den Oever (gemeente W ieringen ) 
of W est-T ei·schelling (gemeente J.'erschelling ) 
en onder cont role van een door of va nwege 
Onzen M inister aan te wijzen pe rsoon. 

2. De wu lken, welke niet binnen den t ij ds
duur, genoemd in het onder b bepaal de va 11 
het eerste l id van dit a rt ikel , worden a fge
leverd, moeten onder toez icht va n den in het 
onder c bepaalde van het vorig l id van d it 
artikel genoemden persoon te water worden 
geworpen . 

3. De wulkenv isschers zijn verplich t de aan
wijzingen op te volgen, door de cr is is-organ i
satie te geven inzake de hoeveelhe id door hem 
af te leveren wul ken, welke aanwijzingen ve r
schill end kunnen zij n voo r ve rschi ll ende plaat
sen en voor ve rschi llende t ijdstippen. Bij het 
geven dezer aanwijzi ngen neemt de crisis
organisatie de daa rvoor door Onzen M inister 
vastgestelde regelen in acht. 
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4. Indien een wui kenvisscher op een dag 
meer wulken aanvoert dan hem door de crisis
organisa t ie ingevolge het bepaalde in het vorig 
l id van d it a rtikel zijn opgegeven en ind ien 
hij voor deze g rootere hoeveelhe id a fzet kan 
v inden , moet de opbrengst daarvan met de 
opbrengst van de door andere wui kenv isschers 
op d ien dag o p denzelfden a fslag aangevoer
de en afgeleve rde grootere hoeveelheden wor
den verdeeld over de wulkenvisschers, die -op 
dien dag tenminste 75 pct . van de aan h en 
opgegeven hoeveelheid hebben aangevoerd . 

4. 1. H et verh andelen van wu lken m et uit
zondering va n het ve rkoopen in het klein aan 
verbruikers is slechts toegestaan aa n wui ken
handela ren, die in het bezit zij n van een door 
of va nwege Onzen Minister voor een door hem 
te bepalen tijdva k a f te geven verg unning . 

2. Door de cr isis-organisat ie kunnen, be
houdens toela ting door Onzen M inister, in de 
groep " wul kenhandelaren" niet worden toege
laten natuu rlij ke of rech tspersonen of firma' s, 
di e reeds zij n toegelaten tot de groep " wul
kenvisschers" , a lsmede rechtspersooul ijkhe id 
bez ittende vereen ig ingeh, waarvan leden reeds 
tot de g roep " wulkenvisschers" zijn toegelaten. 

3. D e ho uder eener vergunn ing, al s ge
noemd in het eerste lid van di t a rtikel, is ver
plicht: 

a. slechts wui ken van wui kenv isschers te 
betrekken, ind ien bij de a fl eve r ing de voor
waarden , in artikel 3 geste ld, zijn in ach t ge
no1nen; 

b. voor ieder K g. door hem van wulken
visschers betrokken wui ken aan de cr isis
organisatie a ls vertegenwoordi gster van het 
F onds ten behoeve van dat Fonds eefl door 
Onzen Min ister te bepa len bedrag te beta len. 

5. Dit beslu it kan worden aangehaald onder 
den t itel " Cr isis-Wu i kenbesl uit 1936" . 

6. Di t beslu it treedt in werking met ingang 
va n den tweeden dag na d ien van zijn afkon
dig ing en is geldig tot 1 ovember 1937. .. 

Onze Mi nister van L andbouw en V1sschenJ 
is belast met de u itvoer ing van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge plaatst 
en in a fsch r ift zal worden gezonden aan den 
R aad van Sta te. 

H et Loo, den 29sten September 1936. 
WILHELMINA. 

De Minis te,· van L andbouw en Visscherij , 
L. N. D e c k e r s. 

( Uit geg. 1 Octo be,· 1936. ) 

s. 775 . 

1 Octobe,· 1936. BESLU IT tot wijziging van 
het Cris is-Snoekbesl uit 1935 I. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Op de gem eensch appe l ij ke voordrach t va.n 

Onze Minister van Landbouw en V isscherij 
van 3 Augustus 1936, n°. 20645, a fdeel ing 
L andbouw-Cr isis-Aangelegenheden en van Fi
nanciën van 21 Augustus 1936, n°. 68, a fdee
l ing F ina ncieele Zaken (Generale Thesaurie); 

Gelet op het Crisis-Snoekbeslu it 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Comm iss ie, genoemd 

in a rt ikel 27 der L andbouw-C risiswet 1933 
(advies van 17 Ju l i 1936, n°. 684) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 8 
September 1936, n°. 24) ; 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noem de M inisters van L andbouw en Vissche rij 
van 21 September · 1936 , n°. 25003, afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden en van F i
nanciën van 26 September 1936, n°. 64, af
deeli ng Financieele Zaken (Generale Thesau
r ie): 

H ebben goed gevonden en verstaa n: 
te bepa len: 
A. in a r t ikel 5 van het Cri sis-Snoekbesl u it 

1935 I wordt in plaats va n " 1936" gelezen: 
,,1937" ; . 

B . d it besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1936. 

Onze M inister va n L a ndbouw en Vissche rij 
is belast met de u itvoer ing van d it beslu it, 
hetwelk in het S taatsblad za l worden ge
plaatst en in a fschr ift gezonden aan den Raa d 
van S tate. 

H et Loo, den l sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 

s. 776. 

L . . D ec k ers. 
De M inister van Financ-iën, 0 ud. 

(Uitgeg. 16 October 1936.) 

1 Octo ber 1936 . BESLUIT tot toepassing van 
de a rtikelen 9, 11, 13 en 14 der L and
bouw-Cri siswet 1933, het Cr isis-Organisa
tiebes lui t 1933 en het Cr isis-H effingsbe
sluit 1933 op zeevisch. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t va n Onze M inisters van 

L andbouw en V isscherij 8'l va n F inanciën van 
28 A ugustus 1936, n° . 23977, Afdeeling L a nd
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en van 7 Se p
tember 1936, n° . 85, Afdeel ing Financieele 
Za ken (Genera le Thesaur ie ) ; 

Gelet op de a rtikel en 9, 11, 13 en 14 der 
L andbouw-Cr isiswet 1933, het Cri sis-Organisa 
ti ebeslui t 1933 en het Cr isis-H eff ingsbeslu it 
1933 ; 

Gehoord de Centra le Comm iss ie, genoemd 
in a r t ikel 27 der L and bouw-Crisiswet 1933 
(advies van 28 Augustus 1936 n°. 696); 

Gehoord den R aad van State (adv ies van 22 
September 1936, n°. 86); 

Gez ien het na der r a pport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Se ptember 1936, n°. 
25803, A fdeel ing L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden , en va n 29 Sep tember 1936, n°. 202, 
Afdeeling F inancieele Za ken (Generale T he
saurie ) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en : 

Art. 1. D it beslui t neemt ove r de termino
log ie van a r t ikel 1 van het Cr isis-Organ isatie
besluit 1933 en van a rtikel 1 van het Cr isis
H effin gsbeslu it 19 33 en verstaat voorts onder: 

,,zeev isch": all e soorten zeev isch, met ui t
zonder ing van ha ring, welke zich bevindt in 
ve rschen , gezouten, gedroogden , bevroren of 
gekoelden toestand of op eeni ge andere wij ze 
bewerkt is; 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisati e ; 

" m aaswijdte": de lengte van de gestrekte 
m aas tusschen haar eindknoopen nat gemeten. 

2. 1. De aanvoer van zeevisch in N ede r
l and door vi sschersvaartu igen, voorzien van 
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een N ederl andsch letter teeken, is slechts t,oe
gesta an: 

a . aan hen, di e a ls georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en al s zoo
danig t,oegelaten tot de groep "eigenaars en/of 
gebruikers van zee- en kustv isschersvaartui
gen" ; 

b. met schepen, wel ke in eigendom toebe
hooren aan of ter beschikking staan van de 
onder a genoemde georganiseerden en ten aan
zien waarvan door de crisis-organisatie een 
uitvaarcertificaat is verstrekt voor een door 
of vanwege Onzen Minister te bepalen termij n. 

2. H et in het eerste lid van dit a rt ikel ge
noemde uitvaarcer t ificaat wordt ten aanzien 
van visschersvaartuigen, waarmede de t rawl 
vi sscherij wordt . u itgeoefend , slechts verstrekt, 
indien de aanvrager ten genoegen van de 
crisis-organisatie heeft aangetoond, da t het 
uitvaarcertificaat wordt aangevraagd ten aa n
zi en van een vaartuig, waa rmede in het tijd
vak tusschen 1 J anuari 1934 en den dag der 
aanvrage voor dezelfde N ederl a ndsche onder
neming de trawl visscherij is u itgeoefen d. 

3. H et in het eerste lid van dit artikel ge
noemde u itvaarcertificaat wordt eveneens ver
strekt ten aanz ien van door Onzen Mi nister 
aan te wijzen vaa rtuigen waarmede de t rawl 
visscher ij wordt ui tgeoefend , welke niet vol
doen aan de vereischten, gesteld in het vor ig 
lid van dit a r t ikel. 

4. Voor het afgeven en het behouden van 
het in het eerste lid van di t artikel genoemde 
ui tva arcertificaa t kunnen door Ons nadere 
voorwaarden worden gesteld. 

3. De eigenaar Mn/of gebruiker van een 
visschersvaartu ig, ten aanzien waarvan een ui t
vaarcertifi caat, als genoemd in artikel 2 is 
verstrekt, is verplicht di t vi sschersvaartui g na 
1 Januari 1937, behalve ten aanzien van de 
vi sscherij op sprot en m akreel , slech ts dan aan 
de vi sscherij te doen deelnemen, indien het is 
uitgerust met netten, waarvan de maaswijdte 
tenminste 7,5 cm bedraagt. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 
kan door Ons worden bepaald, dat de aanvoer 
van zeevisch in N ederland door visschers
vaartuigen , voorzien van een N ederlandsch 
letterteeken, slech ts is toegestaan tegen beta-
1 ing ten behoeve v a n het F onds aan de cris is
organisatie als vertegenwoordigste r van het 
Fonds van een bedrag, gelijkstaand met een 
door Onzen Ministe r vast te stell en percen
tage van de opbrengst der aangevoerde zee
v isch. 

5. D e a anvoer van zeev isch in Nederl an d , 
alsmede van h aring, welke zich bevind t in 
versch en toestand, door visschersvaartuigen, 
voorzien van een v reemd lette rteeken, en de 
invoer van zeev isch in N ederl and , a lsmede 
van haring, welke zich bevindt in verschen, 
gezouten, gedroogden, bevroren of ge koel den 
toestand of op eenigerl e i a ndere wijze bewerkt 
is, is slechts toegestaan tegen betaling ten be
hoeve van het Fonds aan de cri sis-organisatie 
a ls vertegenwoordi gster va n het F onds van 
een bedrag, gelijkstaand met een door Onzen 
Minister vast te stellen percentage van de 
waarde van de bovenomschreven producten. 

6. 1. l\1et ingang van een nader door Ons 
te bepalen da tum is het verha ndelen en doen 
verhandelen van zeevisch slech ts toegestaan 
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aan hen, die als georganiseerden zijn aange
sloten bij een door Onzen Minister aan te wij 
zen crisis-organisaties en als zoodanig tot de 
groep : ,,ha ndelaren in zeevisch" zijn toege
laten en welke in het bezit zijn van een door 
Onzen Minister aan te wij zen crisis-organisatie 
af te geven vergunning. 

2. Voor het a fgeven van de in het vorig lid 
bedoelde vergunning kunnen door Ons voor
waarden worden gesteld. 

7. Onze Minister stelt het model van het 
uitvaarcertificaat, genoemd in a rtikel 2, lid 1 
onder b, vast. 

8. Di t besluit kan worden aangehaald on
der den t itel "Crisis-Zeevischbesluit 1936". 

9. Dit besl uit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
dig ing en is geldig tot 1 October 1937. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de ui tvoering va n di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaa tst 
en in a fschrift zal worden gezonden naar den 
R aad van State. 

H et Loo, den l sten October 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Landbouw en V isscherij , 

L. N. D ec ker s. 

s. 777. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 8 October 1936.) 

8 Octo ber 19 36. BESLUIT tot wij zig ing van 
het Cris is-Rundveebesluit 1933 I. 

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

L andbouw en Visscherij van den 27 Augustus 
1936, n°. 23967 , Afdeeling L andbouw-Crisis
A angelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1933 I ; 
Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 

arti kel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 28 Augustus 1936, n°. 695) ; 

Gehoord den R aad van Sta te (advies van 8 
September 1936, n°. 25) ; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi nister van 2 October 1936, n° . 
25415, Afdeeling L a ndbouw-Cri sis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. in a rtikel 2 van het Cri sis-Rundveebesluit 

1933 I wordt in plaats van "den 15 October 
1936" gelezen: ,,den 15 October 1937"; 

II. di t beslu it t reedt in werking met in
gang van den 15 October 1936. 

Onze M inister van L a nd bouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering va n dit bes! uit, 
hetwelk in het Staatsblad zal wo rden gepl aatst 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

H et Loo, den 8sten October 1936. 
WILHELMINA . 

De M inister van Landb ouw en Visscherij, 
L. N . D e c k e r s. 

(Uitgeg. 13 Octob er 1936.) 
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s. 778. 

24 October 1936. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Zalmbesluit 1935 I. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Landbouw en Visscherij van 11 
September 1936, n°. 24313, afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden en van Finan
c iën. van 18 September 1936, n°. 145, afdee
ling Financieele Zaken (Generale Thesaurie); 

Gelet op het Cris is-Zalmbeslui t 1935 I ; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 28 Augustus 1936, n°. 697); 

Gehoord den Raad van State (a dvies van 
6 October 1936, n°. 43); 

Gez ien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Landbouw en Visscherij 
van 14 October 1936, n° . 26972, afdeeling 
L andbouw-Crisis-Aangelegenheden en van Fi
nanciën van 20 October 1936, n°. 196, afdee
ling Financieele Zaken (Generale Thesaurie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A. in artikel 5 van het Crisis-Zalmbesluit 

1935 I wordt in plaats van " 1936" gelezen: 
,,1937" . 

B. dit. besluit treedt in werking met ingang 
van 1 November 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is bel ast met de uitvoer ing van d it besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 24sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Vissche,·ij, 
L. N. D ec k e r s. 

s. 779. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. 30 Octobe,· 1936.) 

3 Nove1nber 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van een Al gemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 125, eerste lid, 
onder e van de Ambtenarenwet 1929, tot 
regeling van de toekenning van wacht
geld aan den Regeeringscommissaris voor 
de hulpverleening aan de melkveehouderij. 

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

Landbouw en Visscherij van 3 Augustus 1936, 
n °. 155 Kab. Afdeeling Comptabiliteit; 

Gel et op artikel 125 , eerste lid , van de 
Ambtenarenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
22 September 1936, n°. 87 en van 13 October 
1936, n°. 43); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Landbouw en Visscherij van 29 
October 1936 n°. 189 Kabinet, Afdeeling 
Comptabi li teit; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de bepalingen van Ons be

sluit van den 3den Augustus 1922 (Staatsblad 
n°. 479 ) laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van den 9den J anuari 1935 (Staatsblad n°. 8), 
zooals di e thans lui den of zullen gaan luiden, 
van overeenkomstige toepassing zijn op den 
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Regeeringscomm issar is voor de hulpverleening 
aan de melkveehouderij. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblait zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 3den November 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van L andb()Uw en Visscherij, 
L. N . Deckers. 
(Uitgeg. 17 Novem.ber 1936.) 

s. 802. 

9 November 1936. WET, houdende bepalin~ 
gen, beoogende het tegengaan van over
vermoeidheid van bestuurders van motor
rijtu igen. (Rijtijdenwet 1936.) 

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

dat het zoowel uit een oogpunt van arbe iders
bescherming als ter bevordering van de vei
lighe id van het verkeer gewenscht is, bepa-
1 ingen vast te stell en, beoogende het tegen
gaan van oververmoeidheid van bestuurders 
van motorrijtuigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Door Ons worden op gemeen

schappelijke voordracht van Onze Ministers 
van Sociale Zaken en van Waterstaat bij al
gemeenen maatregel van bestuur regelen ge
steld omtrent: 

a. de tijden, waarop en gedurende welke en 
den toestand waarin alle of bepaalde groepen 
van personen of leden dier groepen geen mo
torrij tuigen mogen besturen ; 

b. de werk- en rusttijden van alle of be
paalde groepen van personen, di e in dienst
betrekking als bestuurder van een motorrij
tu ig werkzaam zijn, hetzij uitsluitend a ls zoo
da nig , hetzij tevens op andere wijze. 

2. Een algemeene maatregel van bestuur, 
a ls in het voorgaande lid bedoeld, kan tevens 
voorschriften betreffende het houden van eene 
bepaalde admi nistrat ie inhouden , welke door 
personen, op wie het bepaalde krachtens dat 
lid van toepassing is , a lsmede door degenen, 
bij wie personen, als in dat lid onder b be
doeld, in dienst zijn, in ach t genomen moeten 
worden ter verzekering van de naleving van 
bij of krachtens deze wet vastgestelde voor
schriften. 

3. Een algemeene maatregel van bestuur , 
als in het eerste lid bedoeld, kan voorts met 
het oog op bijzondere omstandigheden bepa
li ngen inhouden omtrent het verleenen en in
trekken van vergunningen of ontheffingen en 
in het algemeen omtrent het nemen van be
s] issingen en het treffen van voorzieningen ter 
uitvoering van het bepaalde krachtens het eer
ste en het tweede lid door Onze genoemde 
Ministers, door de districtshoofden de r ar
beidsinspectie, door den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer en, zoo noodig, door andere 
bij den algerneenen maatregel aangewezen 
ambt.enaren . 

4. De in het eerste lid, onder b, bedoelde 
werktijden mogen - behoudens in de gevallen, 
in den algemeenen maatregel van bestuur aan
gegeven - op niet langer dan 10 uren per 
dag en 55 uren per week worden vastgesteld. 
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2. 1. Op de eerste vordering van de in 
artikel 8 bedoelde ambtenaren en beambten 
is de bestuurder van een motorrijtu ig ver
plicht, het rijtuig te doen stilhouden en de 
bescheiden, welke hij ingevolge het bepaalde 
bij of krachtens een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als in artikel 1 bedoeld, bij zich 
moet hebben, alsmede de bewijzen, bedoeld 
in artikel 27, eerste lid , de r Motor- en Rij
wielwet, ter inzage te geven. 

2. In geval va n toepassing van het voor
gaande I id is de bestuurder van het motor
rijtuig verpli cht, de hem door den ambtenaa r 
of beambte met hel, oog op den goeden gang 
van het verkeer gegeven bevelen op te vol
gen. 

3. 1 . Indien een persoon, a ls bedoeld in 
artikel 1, eerste I id, onder b, zich aan over
treding van het bepaal de bij of krachtens een 
algemeene maatregel van bestuur, a ls in dat 
artikel bedoeld , schuldig maa kt, wordt zijn 
werkgever geacht het feit te hebben gepl eegd. 

2. H et bepaalde in het voorgaande I id 
geldt niet, indi en de werkgever aan toont, dat 
door hem de nood ige bevelen zijn gegeven, de 
noodi ge maatregelen zijn genomen, de noodi ge 
middelen zijn verschaft en het redelijkenv ijze 
te vorderen toezicht is gehouden om de na
lev ing van de daar bedoelde voorschriften in 
zijn dienst te verzekeren. 

3. H et in het eerste en het tweede I id ten 
aanzien van den werkgever bepaalde ge ld t ten 
aanz ien va n de leden van het bestuur, indi en 
de werkgever eene naamlooze vennootschap, 
eene coöperatieve vereen iging, eene andere 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of 
eene stichting is. 

4. H et in artikel 3 ten aanz ien van den 
werkgever bepaalde ge ldt eveneens ten aan
zien van de leden van zijn opzichthoudend 
pe ,·sonee l, voor zoover deze ingevolge zij ne 
schr iftelij ke opdracht er voor te zorgen heb
ben, dat de daar bedoelde voorschriften in zijn 
dienst worden nageleefd. 

5. 1. Iedere bestuurder van een motorrij 
tuig en een ieder, die een bestuurder van een 
motorrij tu ig in zijn di enst hee ft, is verplicht 
aan de in artikel 8 bedoelde ambtenaren en 
beambten de in! ichtingen te geven, die door 
dezen in verband 1net de toepass in g van deze 
wet worden verlangd, en hun inzage te ver
leenen van de daarmede verband houdende 
bescheiden. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde ver
plichting tot het geven van inlichtingen rust 
bij toepass in g van he t eerste Jid van art ike l 2 
mede op a ll e personen, di e met het motor
rijtuig vervoerd worden. 

6. 1. Overtreding van het be paalde bij of 
krachtens deze wet wo rdt , voor zooveel daar
tegen niet bij het Wetboek van St rafrecht is 
voorz ien, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste één maand of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden. 

2. Indien tijdens het pl egen va n het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene. 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eene overtreding, als bedoeld in het voor
gaande lid, onherroepelijk is geworden, kan 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van te n hoogste dri ehonderd gulden 
worden opgelegd. 

566 

7. Bij veroordeel i ng van den bestuurder 
van een motorrij tuig wegens overtreding van 
het bepaalde bij deze wet, met ui tzondering 
va n a rtikel 2, of bij een algemeenen maat
regel van bestuur, a ls in artikel 1 bedoeld, 
kan hem - voor zoover deze I aatste overtre
ding betreft in de gevallen, bij den algemee
nen maatregel genoemd - de bevoegdheid , 
motorrijtuigen te besturen , voor ten hoogste 
zes maanden worden ontzegd. Dezelfde rege
len, a ls neergelegd in artike l 39, zesde tot en 
met negende lid, der Wegenverkeerswet, zijn 
hierop van toepassing. 

8. Met het opsporen van de bij deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd 
het bepaalde bij artikel 141 va n het Wetboek 
van Stra fvorder ing , bel ast de ambtenaren, be
doeld in artikel 77 der Arbeidswet 1919, de 
in artikel 34 der Motor- en Rijwielwet bedoel
de ambtenaren en beambten van den Rijks
en den provincialen waterstaat, de door On
zen Minister van W aterstaat aangewezen amb
tenaren van de R ijksverkeersinspectie en van 
andere verkeersinspecties, a l mede de ambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie. 

9. De in a rtikel 8 bedoelde ambtenaren en 
beambten zijn bevoegd, op kosten der over
treders te beletten of te ve rri chten , hetgeen 
in strijd met het bepaalde bij of krachtens 
deze wet wordt ondernomen of nagela ten . 

10. 1. De in artikel 8 bedoelde ambtena
ren en beambten hebben toegang tot alle 
plaatsen, waar personen, op wie het bepaalde 
krachtens het eerste lid van a rtike l 1 van toe
passing is, werkzaamheden pl egen te verrich
ten, wel ke met het besturen van een motorrij
tuig verband houden, daaronder begrepen het 
schoonm a ken en het herstell en van een motor
rijtuig . Wordt hun de toegang gewei gerd of 
belemmerd, of wordt hun op aanmelding tot 
toelating niet geantwoord, da n verschaffen 
zij zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken arm. 

2. In plaatsen, a ls in het voorgaande lid 
bedoeld, di e tevens woningen zij n, of di e al 
leen door eene won ing toegankelijk zijn, treden 
zij tegen den wil van den bewoner niet binnen 
dan op vertoon van een schr ifte lijken bijzon
deren last van den burgemeester of van den 
kantonrechte r. V an dit binnentreden wordt 
door hen proces-verbaa l opgemaakt en binnen 
tweemaal vier en twintig uren aan dengene, 
in wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
medegedeeld. 

ll. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd a ls overtred ingen. 

12. Al Ie stukken, tengevo lge va n deze wet 
opgemaakt, worden behoudens in de gevallen, 
bij algemeenen maatregel van bestuur be
paald , kosteloos uitgereikt. 

13. Onder motorrijtuigen verstaat deze wet 
motorrijtuigen in den zin der Motor- en Rij 
wielwet. 

14. 1. H et bepaalde in a rtikel 10, tweede 
lid, onder c, de,· Wet Openbare Vervoerm id
delen vervalt. 

2. H et derde lid van arti kel 10 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen wordt gelezen als 
volgt: 

,,3. De besturen der provinciën zijn be
voegd tot het vastste ll en van verordeni ngen 
terzake in het eerste lid bedoeld, voor zooveel 
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betreft punten, waaromtrnnt door eene wet of 
door Ons krachtens eene wet niet is voorzien.". 

15. Hetgeen behalve het in a r t ikel 1 be
paalde nog ter voorbereiding van het in wer
king treden van deze wet of tot hare ui tvoe
r ing nood ig is, wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur geregeld. 

16. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel "Rij tijdenwet" met bijvoeging van 
het jaartal van het Staatsblad, waa rin zij zal 
worden afgekondigd. 

17. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 9den No

vember 1936. 

s. 862. 

WILHELMINA. 
De M inister va.n Sociale Zaken, 

M. S l i n g e n b e r g. 
De Minister van W aterstaat , 
v an Lidth d e J eu d e. 

(Uitgeg. 24 Nove,nber 1936.) 

8 S eptember 1936. BESLUIT tot vaststelli ng 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in de artikelen 22, 
tweede en derde lid, 23, 25, 31 , eerste en 
zevende lid , 68, elfde lid, en 91 der Ar
beidswet 1919. ( W erktijdenbeslu-it voo,· fa
b,·ieken of we,·kplaatsen 1936.) 

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

Sociale Zaken van 3 Juli 1936, n °. 1251, Af
deeling Arbeid ; 

Gelet op de artikelen 22, tweede en derde 
lid, 23, 25, 31, eerste en zevende lid , 68, elfde 
lid, en 91 der Arbeidswet 1919 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 11 
Augustus 1936, n°. 61); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 3 September 1936, n°. 
2169, Afdeeling Arbe id; 

H ebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen: 

HOOFDSTUK I . 

Van afwijklng·en van de normale voor
schriften betreffende de werktijdregelingen, 
g·egeven In de artikelen 22, tweede en derde 

Ud, 23 en 25 der Arbeidswet 1919. 

§ 1. Arbeid, krachtens artikel 22, twtede en 
derde l id, der Arbeid.<Jwet 1919 toegestaan 

op Z ondag. 

Art. 1. lp eene boter- of kaasfabriek mag eene 
vróuw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, op Zondag gedurende ten hoogste vier 
uren in den voormiddag arbeid voor de be
reid ing van boter of kaas verrichten: 

a. indien de arbe id behoort tot de bezig
heden, die zij geregeld in de onderneming 
verricht; 

b. indien zij wegens ziekte of andere ver
hindering invalt voor eene andere vrouw, die 
dien arbeid geregeld verricht. 

Art. 2. In eene fabriek of werkplaats mag een 
man op Zondag gedurende ten hoogste vier 1 
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uren arbeid verrichten, bestaande in noodza
kelijke onderhoudswerkzaamheden aan gevulde 
vaten. 

§ 2. Arbeid, krachtens artikel 23 der Arbeid.<!
wet 1919 toegestaan op Zaterdag na 1 uur 

des namiddags. 

Art. 3. 1. In fabr ieken of werkplaatsen, waar 
arbeid wordt verricht in één der hieronder ge
noemde bedrijven, mogen de daarbij aange
geven arbeiders, met inachtneming van de 
daarbij vermelde voorwaarden, den daarbij aan
gedu iden arbeid, of , bij gebreke van zooda:1ige 
aanduiding, allen arbeid verrichten op Zater
dag tusschen 1 en 6 uur des namiddags: 

a. in eene aardewerkfabriek arbe id, ver
richt door een man, bestaande in het uit de 
vormen nemen en wat daarmede in verband 
staat van aardewerk van zoodanige afmetin
gen, dat de voor het uit de vormen nemen 
noodige vastheid vóór 1 uur des namiddags 
n iet wordt bereikt; 

b. in eene zadelmakerij , 
in eene herstelplliats voor rijwielen en auto-

mobielen, 
in eene bierbottelarij, 
in eene limonadefabriek, 
in eene spuitwaterfabr iek en 
in eene vleeschwarenfabriek, 
arbeid, verricht door een mannelijken arbei

der, onder voorwaarde, dat hij in de week, 
waarin hij a1·beid verricht op Zaterdag na 1 
uur des namiddags, geen arbeid verricht, hetzij 
op ten minste één anderen werkdag na 1 uur 
des namiddags, hetzij op Maandag vóór 12½ 
uur des namiddags; 

c. in eene vlasroterij , arbeid verricht door 
een arbeider; 

d. in eene aardappelschillerij, 
in eene groentenschoonmakerij en 
in eene vruchtenschoonmakerij, 
arbe id, verricht door een arbeider voor de 

bewerking van aardappelen, groenten of vruch
ten, onder voorwaarde, dat hij in de week, 
waarin hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 
uur des namiddags, geen arbeid verricht, hetzij 
op ten minste één anderen werkdag na 1 uur 
des namiddags, hetzij op Maandag vóór 121/2 
uur des namiddags; 

e. in eene broodbakkerij , in eene suikerraf
finaderij en in eene beetwortelsuikerfabriek, 
arbeid, verricht door een jongen, onder voor
waarde, dat hij in de week, waarin hij arbeid 
verricht op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbe id verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, 
hetzij op Maandag vóór 12½ u.ur des nam1d
dags . 

2. In de gemeenten Alkmaar, Axel, Gene
muiden, Harderwijk, H elmond, Hoorn, Leiden, 
Roermond, Sittard, Stavoren, Utrecht, Venlo 
en Yzendijke mag een arbeider in fabrieken 
of werkplaatsen op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uu r des namiddags arbeid verrichten, welke 
direct verband houdt met de op dien dag ge
houden weekmarkt, onder voorwaarde, dat hij 
in de week, waarin hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen ar
beid verricht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 
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§ 3. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
en artikel 29 der Arbeidswet 1919 toegestaan 

op Zondag en op Zaterdag na 1 uur des 
namiddags. 

Art. 4. 1. Een man mag op Zaterdag tu schen 
1 en 6 uur des namiddags en, met inachtne
ming van het bepaalde bij artikel 58, op Zon
dag in fabrieken of werkplaatsen arbeid ver
richten: 

a. in eene katoenbleekérij, voor zoover deze 
arbeid noodig is voor het inweeken van garens 
en van stukken, het natmaken der paprollen 
en het doorpompen der bleekbaden; 

b. als stoker, machinist of electricien, indien 
in de onderneming de wekelijksche rustdag op. 
den Sabbath of den Zevendedag wordt gehou
den, onder voorwaarde, dat hij niet op den 
Sabbath of op den Zevendedag en niet op 
Vrij dag dan wel op Zondag na 1 uur des na
middags arbeid verricht. 

2. In eene azijnmakerij mag een man op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
en op Zondag gedurende ten hoogste twee uren 
vóór 12 uur des middags arbeid verrichten, 
bestaande in gieten der vloeistof in de oxy
datievaten. 

3. In eene lederfabriek mag een man op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten voor het vetten van leder en 
het chroomlooien. 

4. In eene lederfabriek mag een man op 
Zondag gedurende ten hoogste twee uren vóór 
12 uur des middags arbeid verrichten. 

§ 4. Arbeid, krachtens artikel 29 en 25, tweede 
lid, onder c, der Arbeidswet 1919 toegestaan 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, tusschen 
5 en '1 uur des voormiddags en tusschen 6 en 
10 uur des namiddags en langer dan 81h uur 

per dag, niits niet langer dan 48 uren 
per week. 

Art. 5. In eene huidenzouterij mag een man 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags en gedu
rende ten hoogste tien uren per dag en op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags arbeid verrichten om bederf van 
huiden te voorkomen. 

Art. 6. In eene slachterij , waar uitsluitend of 
in hoofdzaak voor verzending naar het buiten
land wordt geslacht, mag een man, ten aan
zien van wien het bepaalde in artikel 41 geen 
toepassing vindt, op alle werkdagen arbeid 
verrichten tusschen 5 en 7 uur des voormid
dags en tusschen 6 en 10 uur des namiddags 
- op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des nam iddngs - en gedurende ten hoogste 
elf uren per dag, voor zoover die arbeid nood
zakelij k op die tij den moet worden verricht in 
verband met den aanvoer van vee of de ver
zending van het product. 

Art. 7. In eene fabriek van cement- en beton
waren en in eene turfstrooisel fabr iek mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een man gedurende het tijdvak van 
1 April tot 1 October op de laatste drie werk
dagen der week arbeid verrichten tus chen 6 
en 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- en op die dagen gedurende ten hoogste t ien 
uren per dag, indien zij of hij ten gevolge 
van de weersgesteldheid op één of meer van 
de voorafgaande dagen dier week niet of kor-
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ter dan acht en een half uur per dag arbeid 
heeft verricht. 

§ 5. Arbeid, kmchtens artikel 2f, derde lid, 
23 en 25, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 
1919 toegestaan op Z ondag, op Zaterdag na 
1 uur des namiddags, tusschen 5 en '1 uur 

des voormiddags en tusschen 6 en 11 uur 
des namidàags. 

Art. 8. 1. In eene fabriek van verduurzaamde 
groenten of vruchten, van vruchtensappen, van 
vruchtenessences of van jams mag een man of 
eene vrouw in het tijdvak van 1 Mei tot 1 
November op de eerste vijf werkdagen der 
week tusschen 6 en 9 uur des narniddags en op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
arbeid verrichten voor de verwerking van 
versche groenten of vruchten onder voorwaar
de, dat zijn of haar arbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen. 

2. In de in het eerste I id genoemde fabrie
ken of werkplaatsen mag een jeugdig persoon 
den in dat lid genoemden arbe id verrichten 
in het tijdvak van 1 Mei tot 1 November op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
onder voorwaarde, dat hij in de week, waarin 
hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 
namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ton 
minste één anderen werkdag na 1 uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 121h uur des 
namiddags. 

3. In de in het eerste I id genoemde fabrie
ken of werkplaatsen mag een man, met in
achtneming van het in artikel 58 bepaalde, 
arbeid verrichten op Zondag tusschen 7 uur 
des voormiddags en 12 uur des middags, be
staande in het in ontvangst nemen, uitpakken 
en opbergen van vruchten en groenten, voor 
zoover deze arbeid noodzakel ij k is om bedei-f 
te voorkomen. 

Art. 9. 1. In een fotografisch atelier mag een 
jeugdig persoon op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uur des namiddags arbeid verrichten onder 
voorwaarde, dat hij in de week, waarin hij ar
beid verricht op Zaterdag na 1 uur des na
middags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste één anderen werkdag na 1 uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 121h uur des 
namiddags. 

2. In een fotografisch atelier mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een man op Zaterdag tus chen 1 en 
10 uur des namiddags arbeid verrichten onder 
voorwaarde, dat zij of hij in de week, waarin 
zij of hij arbeid verr icht op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op 
ten minste één anderen werkdag na 1 uur des 
nam;ddags, hetz ij op Maandag vóór 121h uur 
des namiddags. 

3. In een fotografisch atelier mag een man, 
met inachtneming van het bepaalde in a r tikel 
58, op Zondag arbeid verrichten, bestaande in 
het doen van opnamen, tusschen 11 uur des 
voormiddags en 4 uur des uamiddags. 

4. In eene filmfabriek mag een jeugdig 
persoon van 15 jaar of ouder of eene vrouw 
arbeid verrichten voor het doen van cinemato
grafische opnamen op alle werkdagen tusschen 
6 en 10 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeid 



569 

op twee achtereenvolgende dagen wordt afge
wisseld door een 1·usttijd van ten minste el t 
uren achtereen en dat hij of zij in de week, 
waarin hij of zij arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags, geen arbe id ver
rich t, hetzij op ten m inste één an~eren werk
dag na 1 uur des namiddags, hetz1J op Maan-
dag vóór 12½ uur des namiddags. . 

5. In eene fi lmfabriek mag een man ·arbe id 
verrichten voor het doen van cinematografi
sche opnamen op Zondag, met inachtnemmg 
van het bepaalde in artikel 58, op alle wern
dagen tusschen 6 en 11 uur des namiddags en 
op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags. 

Art. 10. 1. In eene fabriek tot bewerking ul 
verwerking van melk mag een jeugdig persoun 
van 15 jaar of ouder of eene vrouw, die geeue 
huishouding te verzorgen heeft, in het tiJdvak 
van 1 April tot 1 November op alle werkua
gen tusschen 6 en 7 uur des voormiddags en 
tusschen 6 en 9 uur des namiddags en ui, 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur ÓdS 

namiddags en in het tij dvak van 1 Novemb.,r 
tot 1 Apr'! op alle werkdagen tusschen 6 en 1 
uur des voormiddags en tusschen 6 en 8 uur 
des namiddags en op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des namiddags arbeid ver-
1·ichten, bestaande in all e werkzaamheden van 
het ontvangen cter melk tot en met het opslaan 
van het product in het magazijn, onder voor
waarde, dat de arbeid op twee achtereenvol
gende dagen wordt afgewisseld door een rust
t ijd van ten minste elf uren achtereen. 

2. In eene fabriek van consumptie-ijs mag 
eene vrouwelijke arbe ider, die geene huishou
ding te verzorgen heeft, of een jongen op Za
terdag tusschen 1 en 6 uur des namiddag~_ ar
be id verrichten onder voorwaarde, dat ZIJ of 
hij in de week, waarin zij of hij arbeid verrichl, 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen 
arbeid verricht, hetzij op ten minste één an
deren werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

3. In eene fabr iek van consumptie-ijs mag 
een man op Zondag, met inach tneming van 
het bepaalde in artikel 58, en op a lle dagen 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags - op Za
terdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des na
middags - arbeid verrichten. 

Art. ll. 1. Een man mag op Zoudag, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 58, en 
op alle dagen tusschen 6 en 10 uur des na
middags - op Zaterdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur des namiddags - arbeid verrich
ten, bestaande in h et behandelen van op dien 
dag ontvangen en te verzenden brieven en 
telegrammen, het bedienen van telefoontoestel
len en het afdoen van spoedeischende admini
stratieve werkzaamheden. 

2. Eene vrouw mag op a lle werkdagen tus
schen 6 en 10 uur des namiddags - op Zater
dag bovendien tusschen 1 en 6 uur des na
m iddags - arbeid verrichten, bestaande in he~ 
behan'delen van op dien dag. ontvangen en te 
verzenden brieven en te legrammen, het be
d ienen van telefoontoestell en en het afdoen 
van spoedeischende administratieve werkzaam
heden , onder voorwaarde, dat haar arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgew is
seld door een rusttijd van ten m inste elf uren 
achtereen. 
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3. Een man m ag op Zondag, met inacht
neming van het bepaalde in artikel 58, en op 
all e dagen tusschen 5 en 7 uur des voormici
dags en tusschen 6 en 11 uur des namiddags 
- op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags - arbeid verr ichten, bestaande 
in het verzor gen van dieren. 

§ 6. Arbeid, krachtens a,·tikel 22, de,·de lid, 
a,·tike1 23 en artikel 25, eerste lid, onder a en 
c, en tweede lid, onder c, der Arbeidswet 1919 
toegestaan op Zondag , op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags, tusschen 5 en 7 uur des voor
middags en tusschen 6 en 10 uur des namid
dags en langer dan 8½ uur per dag, mits niet 

langer dan 48 uren per week. 

Art. 12. 1. In eene banketbakkerij mag eene 
vrouw, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een jeugdig persoon op Zaterdag 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags arbeid ver
r ichten, onder voorwaarde, dat zij of hij in de 
week, waarin zij of hij arbe id verricht op Za
terdag na 1 uur des namiddags , geen arbeid 
verri cht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 121h uur des namiddags. 

2. l n eene .banketbakkerij mag een arbei
der van 18 jaar of ouder op de eerste vijf 
werkdagen der week arbeid verrichten tusschen 
6 en 7 uur des namiddags, onder voorwaarde, 
dat hij op die dagen in die ba nketbakkerij 
geen arbeid verricht vóór 8 uur des voormid
dags. 

3. In eene banketbakkerij m ag een man op 
Zaterdag arbeid verrichten tusschen 1 en 10 
uur des namiddags en gedurende ten hoogste 
elf uren per dag, onder voorwaarde, dat hij 
in de week, waarin hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des nam iddags, geen ar
be id verricht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

4. In eene banketbakkerij mag een m an, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
58, op Zondag, hetzij tusschen 9 uur des voor
middags en 1 uur des namiddags, hetzij ge
durende eene tusschen 1 en 9 uur des na
middags gelegen. tijdruimte van ten hoogste 
zes uren arbeid verrichten, bestaande in koks
werkzaamheden voor h et gereedmaken van 
voor dien dag bestelde maaltijden. 

5. In eene banketbakkerij mag een man op 
de eerste vijf werkdagen der week arbeid, be
staande in \rnkswerkzaamheden voor het ge
reedmaken van voor dien dag bestelde maa l
tij den, verrichten tusschen 6 en 10 uu r des 
namiddags, onder voorwaarde, dat zijn arbeid 
op twee ach tereenvolgende dagen wordt afge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen, beha! ve in de geva ll en, be
doeld in het derde en zesde lid van art ikel 57. 

6. Het in dit artikel bepaalde geld t ten 
aanzien van eene banketbakkerij , welke tevens 
broodbakkerij- is, alleen voor de t ij den, waarop 
a ldaar door bakkersgezellen bakkersarbeid 
mag worden verr icht. 

Art. 13. 1. I n eene steenbakkerij met open 
droogvelden mag een mannelij k arbeider van 
14 jaar of ouder of eene vrouwelijke arbeider 
van 15 jaar of ouder, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, gedurende het t ijdvak van 
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1 April tot 1 October op Maandag tus chen 
5 en 7 uur des voormiddags en op Zaterdag 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags arbeid 
verrichten, bestaande in het op hun kant zet
ten, het van de droogvelden naar de stapels 
dragen en het a fdekken van ongebakken stee
nen en het opruimen van de droogvelden. 

2. In eene steenbakkerij met open droog
velden mag een arbeider, niet zijnde eene 
vrouw, die eene huishouding te verzorgen 
heeft, godurende het tijdvak van 1 April tot 
1 October op de laatste drie werkdagen der 
week arbeid verrichten tus chen 6 en 7 uur 
des voormiddags -- op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en op 
die dagen gedurende ten hoogste tien uren 
per dag, indien hij tengevolge van de weers
gesteldheid op een of meer van de voorafgaan
de dagen dier week niet of korter dan acht 
en een half uur per dag arbeid heeft verricht. 

3. In eene steenbakkerij mag een man ge
durende het tijdvak van 1 April tot 1 October 
op Zondag, op alle dagen tusschen 6 en 8 
uur des namiddags, op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags, arbeid 
verrichten, bestaande in het a fdekken van 
ongebakken steen en en het regelen der afsl ui
ting van droogschuren. 

Op dagen, dat hij den in den vorigen volzin 
genoemden arbeid verricht, mag hij ten hoog
ste elf uren per dag arbeid verrichten. 

4. In eene vellenblooterij en in eene zeem
lederfabriek mag een man op Zondag gedu
rende ten hoogste vier uren en op a lle werk
dagen gedurende ten hoogste elf uren en tus
schen 6 en 8 uur des namiddags - op Zater
dag bovendien tusschen 1 en 6 uur des na
middags - arbeid verrichten, bestaande in het 
houden van toezicht op de smoorhokken en het 
broeiproces, of wel arbeid , die noodig is , om 
bederf te voorkomen. 

5. In eene veenderij mag een maunelijk ar
beider van 14 jaar of ouder of eene vrouwe
lijke arbeider van 15 jaar of ouder arbeid ver
richten tusschen 5 en 7 uur des voormiddags. 

6. In eene veenderij mag: 
a. een arbeider op Zaterdag tusschen 1 en 

6 uur des namiddags 
b. eon arbe ider van 15 jaar of ouder op 

a lle werkdagen tusschen 6 en 8 uur des na
middags 

c. een man, met inachtneming van het be
paalde in artikel 58, op Zondag 

d. een man of eene vrouw gedurende ten 
hoogste elf uren per dag 

arbeid verrichten, bestaande in het te dro
gen zetten van baggerturf of baggelaar of .in 
het trappen of verdeelen van gespreide veen
specie, voor wat een jeugd ig persoon of eene 
vrouw betreft onder voorwaarde, dat zijn of 
haa r arbeid op twee achtereenvolgende dagen 
wordt afgewisseld door een rusttijd van ten 
minste elf uren achtereen. 

Art. 14. 1. In een laboratorium mag een ar
beider van 17 jaa r of ouder op de eerste vijf 
werkdagen der week tusschen 6 en 10 uur des 
namiddags en op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uur des namiddags en gedurende ten hoogste 
tien uren per dag arbeid verrichten, voor zoo
ver een jeugdig persoon of eene vrouw betreft 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbe id op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewis-

570 

seld door een rusttijd van ten minste elf uren 
achtereen. 

2. In een laboratorium mag een man op 
Zondag gedurende ten hoogste twee uren ar
beid verrichten, be taande in noodzakelijke 
lab'.lratoriumwerkzaamheden. 

§ 7. Arbeid, krachtens a,·tikel 23 en 25, ee,·ste 
lid, onder a, en tweede lid, onder c, der Ar
beidswet 1919 toegestaan op Zaterdag na 1 
uur des naniiddags, tusschen 5 en 7 uu,· des 
voorniiddags, tusschen 6 en 11 uur des naniid
<lags en langer dan 8½ uur per dag, mits niet 

langer dan 48 u,·en per week. 

Art. 15. 1. In eene schoenmakerij mag een 
mannelijk arbeider op Zaterdag tusschen 1 en 
6 uur des namiddags arbeid verrichten, onder 
voorwaarde, dat hij in de week, waarin hij 
arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des na
middags, geen arbe id verricht, hetzij op ten 
m inste één anderen werkdag na 1 uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 12½ uur des 
namiddags. 

2. In eene schoenmakerij mag een m an op 
Vrijdag tusschen 6 en 9 uur des namiddags en 
op dien dag gedurende ten hoogste elf uren 
arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat a l
daar op Zaterdag na 1 uur des namiddags 
geen arbeid wordt verricht. 

Art. 16. 1. In eene bloemenbinderij mag een 
jeugd ig persoon op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uur des namiddags arbe id verrichten onder 
voorwaarde, dat hij in de week, waar in hij 
arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des na
middags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste één anderen werkdag na 1 uur des na
middags, hetzij op Maandag vóór 12½ uur des 
namiddags. 

2. In eene bloemenbinderij mag eene vrouw, 
die geene huishouding te verzorgen heeft, of 
een man op Zaterdag arbeid verrichten, tus
schen 1 uur des namiddags en een half uur na 
het tijdstip, waarop een tot die bloemenbin
derij behoorende winkel voor het publiek ge
sloten wordt - echter niet later dan 10 uur 
des namiddags - en gedurende ten hoogste 
elf uren, onder voorwaarde, dat zij of hij in 
de week, waarin zij of hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen ar
beid verricht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

Art. 17. 1. In eene slagerij, poelierswerkplaats 
of werkplaats voor het schoonmaken van visch, 
schaal- of schelpdieren mogen, indien zooda
nige inrichting deel uitmaakt van eene onder
neming, in hoofdzaak op den verkoop in het 
klein ingericht, de hieronder genoemde arbei
ders op Zaterdag op de navolgende uren ar
beid verrichten: 

a. een jeugdig persoon van 14 jaar tusschen 
1 en 6 uur des narniddags, 

b. een arbeider van 15 jaar of ouder, niet 
zijnde eene vrouw, die eene huishouding te 
verwrgen heeft, tusschen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 1 uur des namiddags en 
een half uur na het tijdstip, waarop de bij die 
inrichting behoorende winkel voor het publiek 
gesloten wordt - een jeugdig persoon echter 
niet later dan 8 uur des namiddags , een man 
of eene vrouw niet later dan 10 uur des na
middags - en voor zoover een man of eene 
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vrouw betreft langer dan acht en een half 
uur, doch niet langer dan elf uren, 

een en ander onder voorwaarde, dat de 
onder a en b genoemde arbeiders in de week, 
waarin zij arbeid verrichten op Zaterdag na 
1 uur des namiddags, geen arbeid verrich ten, 
hetzij op één wer kdag na 1 uur des namiddags , 
hetzij op Maa ndag vóór 12½ uur des namid
dags. 

De bepaling van den vrijen h alven dag, in 
den voorgaanden volzin bedoeld, wordt over
gelaten aan het hoofd of den bestuurder dor 
onderneming, voor zoover niet het distri cts
hoofd , of, in beroep , Onze Minister, aanwij
zing omtrent zoodanigen dag gedaan heeft. 

De aanwijzing, in de vorige a li nea bedoeld, 
wordt door het di strictshoofd sch r iftelij k ver
strekt. 

H et sch riftelijk stuk wordt door h em gedag
teekend. 

H eeft het hoofd of de bestuurder bezwaar 
tegen de aanwijzing van het districtshoofd, 
dan kan hij binnen veert ien dagen na de 
dagteekening der aanwijzing daartegen in be
roep komen bij Onzen M inister. 

Wordt in beroep de aanwijzing- gewijzigd, 
dan t reedt de in beroep gegeven aanwijzing in 
de plaats van d ie, wa artegen beroep is inge
steld . 

Voor het hoofd of den bestuurder vloeit 
geenerlei verplicht ing voort uit eene aanwij 
zing, zoolang daartegen beroep kan worden 
ingesteld en zoolang omtrent een ingesteld be
roep niet is beslist . 

2. In de in het eerste lid bedoelde inrich
tingen m ag eene vrouw, die geene hu ishouding 
te verzorgen heeft , of een man op de eerste vijf 
werkdagen der week arbe id verri chten tusschen 
6 uur des namiddags en een hal f uur na het 
tijdstip, waarop de bij die inrich t ing behooren
de winkel voor het publiek gesloten wordt, 
doch niet later dan 10 uur des namiddags , 
onder voorwaarde, voo r wat eene vrouw be
t reft , dat haar a rbeid op twee achtereenvol
gende dagen wordt a fgewisseld door een rust
tijd van ten minste elf uren achtereen. De in 
den vorigen volzin · bedoelde arbe iders mogen 
in eene slagerij en in eene poel ierswerkplaats, 
a ls bedoeld in het eerste lid , op V rijdag, en 
in eene werkpl aats voor het schoonmaken van 
visch , sch aal- of schelpdieren . a ls bedoeld in 
het eerste I id , hetzij op Donderdag, hetzij op 
Vrijdag, gedurende ten hoogste t ien uren a r
be id verrichten. 

3. Indien in eene slagerij geen der beide 
vorige leden toepass ing vind t, mag een arbei
der van 18 jaar of ouder , n iet zijnde eene 
vrouw, die eene huishouding te verzorgen 
heeft. op ten hoogste twee werkdagen der weck 
arbeid verrichten tusschen 5 en 7 uur des 
voorm iddags en 6 e n 9 uur des namiddags, e n 
gedurende ten hoogste elf uren per dag, een 
en ander onder voorwaarde, dat de arbeid van 
eene vrouw op twee achte reenvol irende dagen 
wordt a fgewisseld door een rustt ij d va n ten 
minste elf uren achtereen. Wordt de Zaterdag 
a ls één der beide, in dit l id bedoelde, werk
dagen aangemerkt, dan mogen de in den 
vorigen volzin bedoelde a rbeiders bovend ien 
op dien dag tusschen 1 en 6 uur des namid
dags arbeid verri chten , mi ts de voorwaarde 
uit he t eerste lid wordt in acht genomen. H et-
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geen in het eerste li d is bepaald met bet rek
king tot de aanwijzing van een vrijen halven 
dag vindt dan overeenkomstige toepassing. 

4. E en man, werkzaam in eene slagerij , 
mag in het t ij dvak van 1 Mei tot 1 October op 
Zaterdag tusschen 8 en 10 uur des nam iddags 
arbeid verrichten, bestaande in het opbergen 
van vleesch in de koelcellen va n slachthuizen. 

Art. 18. I n eene wasscher ij , behoorende bij of 
werkende voor eene ba d- of zweminrichting, 
mag eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft , of een man uitsluitend ten be
hoeve dezer bad- of zweminricht ing op Zater
dag tusschen 1 en 9 uur des namicldags en 
op d ien dag gedurende ten hoogste t ien uren 
arbeid verri chten, onder voorwaarde, da t zij 
of h ij in de week, waa rin zij of h ij a rbeid ver
richt op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste één 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, het
zij op Maandag vóór 12½ uur des namiddags. 

Art. 19. In eene bierbrouwerij mag een m an, 
ten aanzien van wien het bepaalde in art ikel 
41 geen toepassing vindt, op de eerste vijf 
werkdagen der week arbeid verri chten tusschen 
5 en 7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 
10 uur des namiddags en op Zaterdag tusschen 
5 en 7 uur des voormiddags en tusschen 1 en 
6 uur des namiddags en op alle werkdagen 
gedurende ten hoogste elf uren per dag. 

Art. 20. 1. Een man mag in eene fabr iek of 
werkpl aats, ten tijde da t deze uitsluitend door 
wind- of waterkracht gedreven wordt, a rbeid 
verrichten op alle werkdagen tusschen 5 en 7 
uur des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags en op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags. 

2. Op dagen , waarop ten aanzien van een 
man het bepaalde in het eerste l id toepassing 
vindt, m ag hij gedurende ten hoogste elf uren 
per dag arbeid ver r ichten . 

Art. 21. In eene vloerzeil fabr iek m ag een man 
arbeid verrichten op a lle werkdagen tusschen 
6 en 7 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des nami ddags 
- en gedurende ten hoogste t ien uren per dag. 

Art. 22. In eene ijzer-, st aal- of metaal g ieterij 
mag een man op de eerste vij f werkdagen der 
week tusschen 6 en 7 uur des namiddags en 
gedurende ten hoogste negen en een half uur 
per dag en op Zate rdag tusschen 1 en 2 uur 
des namiddags arbeid verrichten, bestaande in 
het g ieten en de daarmede onmiddell ijk ver
band houdende werkzaamheden. 

§ 8. A ,·beid, km chtens arti kel 1! 5, tweede l id, 
onder c, de,· Arbeidswet 1919 toegestaan ge
durende langer dan 8½ iiu,· per dag, rnits niet 
l an ger dan 48 u,·en per week en niet tusschen 

10 uur d es narniddags en 5 uur des 
voorniid,dags. 

Art. 23. In eene textielsterkerij , -bleeker ij , 
-ververij , -ruwerij of -drukker ij , in eene nat
apprêteerderij van wollenstoffen en aan de pap
en droogmachines in eene textielapprêteerderij 
m ag eene vrouw, die geene hu ishoud ing te ver
zorgen heeft, of een man op de eerste vijf 
werkdagen der week tusschen 6 en 10 uu r des 
namiddags en gedurende ten hoogste e lf uren 
per dag arbeid verrichten , voor zoover eene 
vrouw betreft onder voorwaarde, da t de arbeid 
op twee achtereenvolgende dagen wordt a fge-
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wisseld door een rusttijd van ten m inste elf 
uren achtereen. 

Art. 24. In eene harslijmkokerij mag een man 
op de eerste vij f werkdagen der week tusschen 
6 en 8 uur des namiddags arbeid verrichten 
en gedurende ten hoogste tien uren per dag. 

§ 9. Arbeid, krachtens artikel 29 en 25, eerste 
lid, onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan 
op Z aterdag na 1 uur des namiddags en w,s
schen 5 en '1 uur des voo,-middags en tusschen 

6 en 11 uur des namiddags. 

Art. 25. 1. In een atelier, behoorende bij een 
winkel van confectiekleeding of hoeden, mag 
eene vrouw, die geene hui houding te verzor
gen heeft, of een man op Zaterdag tusschen 
1 en 9 uur des namiddags arbe id verr ichten 
uitsluitend ten behoeve van het veranderen 
van op dien dag verkochte kleederen of hoe
den, onder voorwaarde, dat zij of hij in de 
week, waarin zij of hij arbeid verricht op Za
terdag na 1 uur des namiddags , geen arbeid 
verricht, hetzij op ten min te één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 121h uur des namiddags. 

2. In eene kleedermakerij mag een man op 
alle werkdagen tusschen 6 en 8 uur des na
middags en op Zaterdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur des namiddags arbeid verr ichten, 
bestaande in het maatnemen, passen of andere 
coupeurswerkzaamheden, onder voorwaarde, 
dat hij in de week, waarin hij arbeid verricht 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen 
arbeid verricht, hetzij op ten minste één an
deren · werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag vóór 12½ des namiddags. 

Art. 26. In fabrieken of werkplaatsen mag 
een man of eene vrouw op alle werkdagen tus
schen 6 en 7 uur des voormiddags en tusschen 
6 en 9 uur des nam iddags - op Zaterdag bo
vendien tu chen 1 en 6 uur des namiddags -
arbeid verrichten, bestaande in het reinigen 
van werklokalen en aanhoorigheden, onder 
voorwaarde, dat hij of zij in de onderneming, 
behoudens ongeregelde werkzaamheden als 
sjouwer of a ls hulparbeider , geen anderen ar
be id verricht en, voor zoover betreft eene 
vrouw, dat haar arbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgew isseld door een 
rusttijd van ten minste e lf uren achtereen. 

Art. 27. I n een winkel , tevens fabr iek of werk
plaat , mag eene vrouw, die geene hui hou
dinl!" te verzorgen heeft, of een man - indien 
zij of hij aldaar vóór des namiddags 6 uur 
werkzaam pleegt te zijn - op alle werkdagen 
tusschen 6 uur des namiddags e n een hal r uur 
na het t ij dstip, waarop de winkel voor het pu
b] iek gesloten wordt, en op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des nam iddags -
eene vrouw echter niet later :Jan 10 uur des 
namiddags en een man niet later dan 11 uur 
des namiddags - arbeid verrichten, bestaande 
in den verkoop van goederen of in daarmede 
onmiddellij k verband houdende werkzaamhe
den , onder voorwaarde, dat zjj of hij in de 
week, waar in zij of hij arbeid verricht op 
Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen ar
beid verr icht, hetzij op ten minste één anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op 
Maandag vóór 12½ uur des namiddags, en, 
voor zoover eene vrouw betreft, onder voor
waarde, dat haar arbeid op twee achtereen-
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volgende dagen wordt afgewisseld door een 
r usttij d van ten m inste elf uren achtereen. 

Art. 28. In eene hoefsmederij , eene herstel
plaats van wagP.ns, landbouwwerktuigen of 
landbouwgereedschappen en in eene graan
maler ij mag: 

a. een mannelijk arbe ider a rbeid verrichten 
op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namid
dags ; 

b. een mannelijk arbeider van 15 jaar of 
ouder arbeid verrichten, hetzij op alle werk
dagen tusschen 6 en 7 uur des voormiddags, 
hetzij op de eerste vijf werkdagen der week 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags. 

Art. 29. 1. In eene beschuitfabriek, niet tevens 
zijnde eene broodbakkerij , mag een arbeider 
van 16 jaar of ouder op all e werkdagen tus
sch.en 5 en 7 uur des voormiddags en op de 
eerste vijf werkdagen der week tusschen 6 en 
10 uur des namiddags arbe id verrichten, onder 
voorwaarde, dat tussnhen aanvang en einde 
van zijn dagelij kschen werktijd niet meer dan 
tien uren zij n gelegen en dat zijn arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewis
seld door een rusttijd van ten m inste elf uren 
achtereen. 

2. Indien, ingevolge het bepaalde in het 
vorige lid, in twee ploegen wordt gewerkt, 
mag een arbeider van 16 jaar of ouder boven
dien op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des na
middags arbeid verrichten met inachtneming 
van de voorwaarde in het eerste l id gesteld; 
hij mag echter in twee achte1·eenvolgende we
ken op niet meer dan zes dagen vóór 7 uur 
des voormiddags en op niet meer dan vijf da
gen na 6 uur des namiddags arbeid verrichten. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
1 id is mede van toepassing op arbeiders, d ie 
op den dag, waarop dit besluit in werking 
treedt, den vij ftienjarigen leeftijd hebben be
reikt. 

§ 10. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
23 en 25, eerste lid, onder a, tweede lid, onder 
c, en vierde lid, der Arbeidswet 1919 toege
staan op Zondag, op Z aterdag na 1 uur des 
na,niddags, tusschen 5 en 7 uur des voormid
dags en tusschen 6 en 10 uur des namiddags, 
des nachts en langer dan 8½ uur per dag, 

mits niet langer dan 48 uren per w-eel,;. 
Art. 30. 1. Een man mag, met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 58, op Zondag, op 
a lle dagen na 6 uur des namiddags en vóór 7 
uur des voormiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en 
langer dan acht en een half uur per dag den 
hieronder genoemden arbeid verr ichten: 

a. in inrichtingen tot bewerking, verpak
king of verzending van versche visch, schaal
of schelpdieren, met uitzondering van haring
speterijen, vischrookerijen en werkplaatsen van 
oesterkweekerijen, arbeid, welke noodzakelijk 
is om bederf te voorkomen of welke in ver
band staat met de gelegenheid tot verzending, 

b. in kuiperijen , nettenboeterij en, ruwijsfa
br ieken, zeil- en nettentaanderijen, ze il -, mast
en blokmakerij en, a rbeid, d ie noodzakelijk is 
om het t ijdig uitvaren van visschersvaar tuigen 
te verzekeren, 

c. arbeid, bestaande in het schoonmaken, 
spleten of azen van het hoekwant, 

een en ander onder voorwaarde, dat hij 
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1 °. niet l anger arbeid verricht dan gedu
rende elf uren per dag ; 

2°. in vier achtereenvolgende weken niet 
meer dan zestig uren arbeid verricht tusschen 
10 uur des narniddags en 6 uur des voormid
dags; 

3°. op niet meer dan zeventien Zondagen in 
een kalenderjaar, noch meer dan vier en twin
tig uren op vier achtereenvolgende Zondagen 
arbeid verricht. 

2. Eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, mag op a ll e werkdagen tus
schen 5 en 7 uur des voorm iddags en tusschen 
6 en 10 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
- en gedurende ten hoogste elf uren per dag 
den in het eerste lid onder a, b en c genoem
den arbeid verrichten, onder voorwaarde, dat 
haar arbeid op twee achtereenvolgende dagen 
wordt afgewisseld door een rusttijd van ten 
minste elf uren achtereen. 

3. Een jeugdig persoon van 15 jaar of 
ouder mag op alle werkdagen tusschen 5 en 7 
uur des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur 
des nam iddags - op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des namiddags - den in het 
eerste lid onder a, b en c genoemden arbeid 
verrichten, onder voorwaarde, dat zijn arbeid 
op twee achtereenvolgende dagen wordt afge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren ach tereen. 

4. Een jeugdig persoon van 14 jaar mag 
op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namid
dags den in het eerste lid onder a, b en c 
genoemden arbeid verrichten. 

5. In eene oesterkweekerij mag een a1bei
der van 15 jaar of ouder op a ll e werkdagen 
tusschen 5 en 7 uur des voormiddags en tus
schen 6 en 10 uur des namiddags - op Zater
dag bovendien tusschen 1 en 6 uur des namid
dags - en gedurende ten hoogste tien uren 
per dag arbe id in oesterputten, welke aan de 
wisseling van het getij onderhevig zijn, a ls
mede de daarmede onmiddellijk verband hou
dende werkzaamheden verrichten, onder voor
waarde, dat zijn arbeid op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen . 

§ ll. Arbeid, krachtens artikel 125, eerste lid, 
onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan 

tusschen 6 en 7 uur des voormiddags. 

Art. 31. In eene eikschi!l erij en in eene teen
schillerij mag een arbeider van 15 jaar of 
ouder tusschen 6 en 7 uur des voormiddags 
arbe id verrichten. 

§ 12. Arbeid, krachtens artikel 1212, derde lid, 
artikel 123 en artikel 125, tweede lid, onder b, 
en derde lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan 

voor bewakingsdiensten. 
Art. 32. 1. Een man, wiens arbeid uitsluitend 

of in hoofdzaak bestaat in het verrichten van 
bewakingsdiensten, mag in fabrieken of werk
plaatsen arbeid verrichten, uitsluitend of in 
hoofdzaak in bewaking bestaande, op Zondag, 
op alle dagen na 6 uur des namiddags en vóór 
7 uur des voormiddags - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en 
gedurende ten hoogste twaalf uren per dag 
en twee en zeventig uren per week, onder 
voorwaarde, dat hij in acht achtereenvolgende 
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weken ten minste op twee Zondagen geen ar
beid verricht, dat tussche n begin en einde van 
een bewakingsdienst ten hoogste twaalf uren 
zijn gelegen, en dat hij voor en na iederen be
wakingsdienst een rusttijd heeft van ten min
ste elf uren ach tereen. 

2. Een man, die niet u itslu itend of in hoofd
zaak bewakingsdiensten verricht, mag in fa
brieken of werkplaatsen tusschen Zaterdag 1 
uur des namiddags en Maandag 7 uur des 
voormiddags en op Zaterdag en Zondag ge
durende ten hoogste 11 uren per dag arbeid 
verrichten, uitslui tend of in hoofdzaak in be
waking bestaande, onder voorwaarde, dat hij 
in vier ach tereenvolgende weken ten minste 
op twee Zondagen geen arbe id verr icht en dat 
hij een rusttijd geniet ,van ten min~te negen 
uren achtereen vóór het begin en na het e inde 
van zijn niet door zoodanigen rusttijd onder
broken arbeid, welke geheel of gedeeltel ijk uit 
het verrichten van bewakingsdienst bestaat. 

§ 13. Arbeid, krachtens artikel 123 en artikel 
125, eerste l id, onder a en e, der Arbeidswet 
1919 toegestaan op werkdagen tusschen 5 en '1 
uur des voormiddags en tusschen 6 en 11 uur 
des namiddaa., en op Zaterdag na 1 uur des 

namiddags. (Tweeploegenstelsel.) 

Art. 33. 1. In de hieronder genoemde fabrie
ken of werkplaatsen mag een man, in één van 
twee a fwisselende ploegen of in één van twee 
ploegen, welker werktijd gedeel telijk samenva lt, 
arbeid verrichten op de eerste vijf werkdagen 
der week tusschen 5 en 7 uur des voormiddags_ 
en tusschen 6 en 11 uur des namiddags en op 
Zaterdag tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 1 en 6 uur des namiddags, onder 
voorwaarde, dat zijn arbeid op twee achter
eenvolgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen , 
dat hij in twee achtereenvolgende weken op 
niet meer dan zes dagen vóór 7 uur des voor
middags en op niet meer dan vijf dagen na 6 
uur des namiddags arbeid verr icht en dat 
tusschen begin en einde van zijn dagelijkschen 
arbeid niet meer dan tien uren zijn gelegen, 
tenzij deze wordt onderbroken door een onaf
gebroken rusttijd van ten minste vier uren: 

aardewerkfabrieken; 
asphaltta pperij en; 
automobielfabrieken; 
banket- en b iscuitfabrieken; 
betonwaren fabrieken; 
bierbrouwerijen; 
bronwateriHstall aties; 
cartonnen doozen- en papieren zakkenfabrie

ken, voor zoover betreft de bediening van 
automatische machines; 

cementsteenfabr ieken; 
chamottefabrieken; 
creosoteer- en kianiseerinrichtingen ; 
dekenstikkerijen ; 
duplex- en triplexhoutfabrieken; 
electrische-apparatenfabrieken; 
electrische-draad- en kabelfabrieken; 
emai lleerfabrieken ; 
fabrieken van gegolfd carton, voor zoover 

betreft de bediening der golf-, snij- en 
hechtmachines; 

fabrieken van ijzeren en stalen buizen; 
gloeilampen-, radiolampen-, röntgenlampen

en soortgelij ke l ampenfabrieken ; 
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graanmale rij en ; 
g raan-, peul vruchten- en zaadschoonderij en ; 
h a rslijmkokerij en van papierfabrieken; 
havermoutfabrieken; 
hoefijzerfab r ieken; 
houtwol fabri eken ; 
kaa rsengieterij en ; 
koekfabrieken ; 
kunstharsproductenfabri eken ; 
kunsthoornfabrieken ; 
kunstmestmalerijen ; 
kunstzijdefabr ieken ; 
kurkpl atenfabrieken ; 
lasscherij en, voor zoover betreft de bedie-

ning van automatische la chmachines ; 
linol eumfabrieken ; 
loodpl etterij en en looden-pijpenperserijen ; 
machinefabrieken, fabrieken van spoor- en 

tramwegm ate_ri eel en constructiewerkpl aa t
sen · 

m achinale houtbewerki ngsfabr ieken ; 
machi nale s igarenmakerijen ; 
metaaldraadvl ech terij en en -weverij en; 
metaa lstanzerij en en -stam perij en ; 
naaldenfabrieken ; 
nettenfabrieken ; 
ouwel fabri eken; 
rubberfabrieken ; 
scheepsbouwwerven en schuitenmakerij en ; 
schroeven- , schroefbouten- en moerenfabrie-

ken · 
spa ke~- en ni ppel fab rieken; 
spijker- , kli nknagel- en draadnagelfabrie
ken; 
stanniol fabri eken; 
steenkolen- en cokesbrekerijen en -zeefte . 

r ij en; 
stikstofbindin gsfabri eken ; 
stroohulzenfab ri eken, voor zoover betreft de 

bediening van automatische stroohulzen-
machines : 

textielfabrieken ; 
touwspinnerijen en -twijnderijen ; 
turfstrooisel fab r ieken ; 
veekoekenfabrieken ; 
ve rmicelli- en maca ronifabr ieken ; 
veterfabriekcn ; 
vl iegtu igenfabri eken ; 
ijzer- en staalg ieterij en ; 
zeepfabrieken : 
zinksmelterij en. 
2. In de hieronder genoemde fab ri eken of 

werkpl aatsen mag eene vrouw, die geene huis
houding te verzorgen heeft, of een jongen · 
van 16 i a.ar of ouder in één van twee a fwis
selende ploe!len of in één van twee p loegen. 
welker werkt ijd gedeeltelijk samenval t, a rbe id 
verrich ten op de eerste vijf werkdagen de r 
week tusschen 5 en 7 uur de voormiddags en 
tusschen 6 en 10 uur des namiddags en op 
Zaterdag tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 1 en 6 uur des namiddags, onder 
voorwaarde, da t haar of zijn a rbeid op twee 
ach tereenvolgende dagen wordt a fgewisseld 
door een rusttijd van ten m inste elf uren 
acht,ereen. dat zij of hij in twee achtereenvol
gende weken op niet meer dan zes dagen vóór 
7 uur des voormiddags en op niet meer dan 
vijf dagen na 6 uu r des namiddags a rbe id ver
ri ch t en dat tus chen begin en einde van haar 
of zijn dagelijkschen arbe id niet meer dan t ien 
uren zijn gelegen, tenzij deze word t onderbro-
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ken door een onafgebroken rusttijd va n ten 
minste vier uren : 

aardewerkfabrieken ; 
banket- en biscuitfabrieken; 
bierbrouwerij en ; 
dekenstikkerijen ; 
cartonnen doozen- en pa pieren za kkenfabrie

ken, voor zoover betreft de bediening van 
automati sche machi:ies; 

duplex- en tripl exhoutfabrieken ; 
electrische-draad- en kabelfabrieken; 
emailleerfabrieken; 
gloeil am pen-, radiol ampen-, röntgenl ampen-

en soortgelijke l ampenfabrieken ; 
havermou tfabrieken ; 
hoefij zerfabr ieken; 
kaarsengiete rij en ; 
koekfabrieken ; 
kunstharsproductenfabrieken; 
ku nsthoornfabrieken ; 
kunstzijdefabri eken ; 
machinefab r ieken, fabrieken va n spoor- en 

tramwegmaterieel en constructiewerkplaat
sen· 

machï'nale houtbewerkingsfabrieken ; 
machi nale sigarenmakerij en; 
metaalstanzerij en en -stamperijen ; 
naaldenfa br ieken ; 
nettenfabr ieken ; 
ouwelfabrieken ; 
rubberfabrieken ; 
scheepsbouwwerven en schuitenma kerijen ; 
schroeven- , schroe fbouten- en moerenfabrie-

ken · 
spake~- en n ippelfabr ieken ; 
spijker- , klinknagel- en draadnagel fabr ie-

ken · 
stanni~lfabrieken ; 
sti kstofb indingsfabrieken ; 
textielfabrieken met uitzondering van ka-

toen- en jutespinnerij en ; 
touwspinnerij en en -twij nderij en ; 
veekoekenfabrieken ; 
vermicel I i- en macaronifabrieken ; 
veter fabrieken. 
3. In eene glasfabriek bij smelt-, koel- en 

trekovens mag een mannelij k a rbeider va n 
14 jaar of ouder of eene vrouwelijke arbeider 
van 15 jaar o f ouder , die geene huishoudi ng 
te verzorgen heeft, a rbe id verrich ten op all e 
werkdagen tusschen 5 en 7 uur des voormicl 
cl ags, tusschen 6 en 10 uur des nami ddags, op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags, en een man bovendien op a lle 
werkdagen tusschcn 10 en 11 uur des namid
dags, onder voo rwaa rde, dat zij n of haa r ar
beid op twee achtereenvolgende dagen wordt 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste 
elf uren achte reen. 

4. I n eene katoen- en jutespinnerij mag 
eene vrouwel ijke arbe ider van 16 jaa r of 
ouder , di e geene huishouding te verzorgen 
heeft, of een jongen van 16 jaar of ouder in 
één van twee afwi selende ploegen of in één 
van twee ploegen, welker werktijd gedeel te
lijk samenvalt , a rbeid verrich ten op de eerste 
vijf werkd al!"en der week tusschen 5 en 7 uur 
des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur des 
namiddags en op Zaterdag tusschen 5 en 7 
uur des voo rmiddags en tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags, onder voorwaarde, dat haa r of 
zijn arbeid op twee achtereenvolgende dagen 
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wordt afgewisseld door een rusttijd van ten 
minste elf uren achtereen, dat zij of hij in 
twee achtereenvolgende weken op niet meer 
dan zes dagen vóór 7 uur des voormiddags en 
op niet meer dan vij f dagen na 6 uur des na
middags arbeid verricht en dat tusschen be
gin en e inde vau haar of zijn dagelijkschen 
arbeid niet meer dan tien uren zijn gelegen, 
tenzij deze wordt onderbroken door een onaf
gebroken rusttijd van ten minste vier uren. 

§ 14. A1·beid, k,-achtens artikel 22, derde lid, 
artikel 28 en artikel 25, derde en zesde lid, 
der Arbeidswet 1919 toegestaan in fabrieken 

niet dag- en nachtbedrij f. 

Art. 34. 1. In eene fabriek tot bewerking of 
verwerking van melk mag een man op Zon
dag, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 58, hetzij tusscheri middernacht en 8 
uur des voormiddags, hetzij tusschen 4 uur des 
voormiddags en 11 uur des namiddags en op 
alle werkdagen tusschen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 6 en 11 uur des namid
dags - op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 
6 uur des namiddags en tusschen 11 uur des 
nam,ddags en middernacht - arbeid verrichten. 

2. In eene fabriek tot bewerking of verwer
king van melk, waarin op Zondag geen andere 
arbeid wordt verricht dan het ontvangen en 
koelen van melk en de daarmede onmiddellijk 
verband houdende werkzaamheden, mag een 
man op Maandag van 3 uur des voormiddags 
a f en op dien dag en op Zaterdag gedurende 
elf uren per dag arbe id verrichten. 

3. Indien krachtens het bepaalde in het 
eerste of het tweede lid van dit artikel in twee 
ploegen arbeid wordt verricht, mag een man 
in twee achtereenvolgende weken op niet meer 
dan zes dagen vóór 7 uur des voormiddags en 
op niet meer dan zes dagen na 6 uur des na
middags arbeid verrichten en moet zijn arbeid 
op twee achtereenvolgende dagen worden af
gewisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen. 

4. Een man mag, met inachtneming va11 
het bepaalde in artikel 43, tweede lid , of 44, 
op a l Ie dagen voor de bereiding van karne
melk en karnemelk che pap arbeid verrichten 
tusschen middernacht en 7 uur des voorm id
dags. 

Art. 35. Een man, niet zijnde een bakkersge
zel, mag, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 43 of 44, in eene open of besloten 
rnimte, deel uitmakende van eene broodbak
kerso nderneming, arbeid ten behoeve van het 
daarin ui tgeoe fende broodbakkersbedrij f ver
r ichten gedurende het aantal uren per dag en 
per week. dat ingevolge artikel 40, eerste lid, 
der Arbeidswet 1919 , en op tijden, waarop in
gevolge de artikelen 35, 36 of 37 di er wet, 
een bakkersgezel in die ondernem ing bakkers
arbeid mag verrichten, en bovendien tusschen 
8 en 9 uur des namiddags voor het opbergen 
van brood. 

Art. 36. 1. In eene courantendru kkerij mag 
eene vrouwelijke arbeider, di e geene huishou
ding te verzorgen heeft, of een jongen op Za
terdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags ar
beid verrich ten voor op dien dag verschijnende 
dagbladen, onder voorwaarde, dat zij of hij in 
de week, waarin zij of hij op Zaterdag na 1 
m1r des namiddags arbeid verricht, op ten 
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minste één werkdag geen arbeid verricht, het
zij vóór, hetzij na 12½ uur des namiddags. 

2. In eene courantendrukkerij , waar een op 
Zaterdag in den namiddag verschijnend dag
blad wordt gedrukt, mag een man op Zater
dag tusschen 1 en 6 uur des namiddags arbeid 
verrichten. 

3. In eene drukkerij mag een man of eene 
vrouw, die geen arbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des namiddags, op ten hoogste twee 
van de eerste vij f werkdagen der week tusschen 
6 en 9 uur des namiddags en op die dagen 
gedurende te" hoogste tien uren per dag ar
beid verrichten ten behoeve van dag- en week
bladen, voor zoover eene vrouw betreft onder 
voorwaarde, dat haar arbeid op twee achter
eenvolgende dagen wordt a fgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen . 

4. In eene courantendrukkerij mag een man 
op Zondag arbeid verrichten tusschen 12 uur 
des nachts en 7 uur des voormiddags voor ee'l 
op Zondagmorgen verschijnend dagblad, onder 
voorwaarde, dat: 

a. in dezelfde onderneming niet in eene 
courantendrukkerij gewerkt wordt voor een op 
Maandagmorgen verschijnend dagblad, en 

b. zijne werkt ijdregeling voldoet aan het 
bepaalde in artikel 43 - met dien verstande, 
dat hij niet langer arbeid mag verrichten dan 
acht en een half uur per dag en acht en veer
tig uren per week - of zijne werktijdregeling 
krachtens artikel 44 door Onzen Minister is 
goedgekeurd. 

5. In eene courantendrukkerij , waarin op 
ten mi Jste vijf dagen der week een ochtend
blad wordt gedrukt, mag een man op de eer
ste vijf werkdagen der week tusschen 6 uur 
des namiddags en 7 uur des voormiddags van 
den volgenden dag en, indien aldaar de in het 
vierde lid toegestane Zondagsarbe id wordt ver
richt, op Zaterdag tusschen 6 uur des namid
dags en 12 uur des nachts, of, zoo deze Zon
dagsarbeid aldaar niet wordt verricht, op 
Maandag tusschen 12 uur des nachts en 7 uur 
des voormi ddags arbeid verrichten, onder voor
waarde, dat: 

a. tusschen 6 uur des namiddags en 7 uur 
des voormiddags niet meer arbeiders in de 
courantendrukkerij aanwez ig zijn , dan het ge
tal, dat noodig is om het ochtendblad in zijn 
gewonen omvang en zijne gewone oplage te 
doen verschijnen, en 

b. zijne werktijdregeling voldoet aan het 
bepaalde in artikel 43 - met dien verstande, 
dat hij niet langer arbeid mag ver ri chten clan 
acht en een half uur per dag en acht en veer
tig uren per week - of zijne werktijdregeling 
krachtens artikel 44 door Onzen Minister is 
goedgekeurd. . 

6. In eene drukkerij, waar een geïllustreerd 
weekblad wordt gedrukt, mag een man op 
werkdagen tusschen 6 uur des namiddags en 
7 uur des voormiddags arbeid verrichten voor 
de bediening der persen, waarop alsclau ge
illustreerde weekbladen worden gedrnkt, on
der voorwaarde, dat zijne werktijdregeling 
voldoet aan het bepaalde in artikel 43 - met 
dien verstande, dat hij niet langer arbeid mag 
verrichten dan acht en een half uur per dag 
en acht en veertig uren per week - of zijne 
werktijdregeling krachtens artikel 44 door On
zen Minister is goedgekeurd. 
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Art. 37. Een man, die deelneemt aan: 
a. het stoken en bedienen van ovens in 

aardewerk-, dakpannen-, tegel- en buizenfa
brieken, met uitzondering van het vullen en 
ledigen; 

b. arbeid in zeepfabrieken, verband houden
de met de splitsing van olie en vet; 

c. het stoken in lak-, vernis- en standolie
fabrieken; 

d. a rbeid in bierbrouwerijen, direct ve rband 
houdende met het brouwen en koelen van 
bier; 

mag dien arbeid ten hoogste drie malen in 
.twee achtereenvolgende weken in de t ijdruim
te tus chen 6 uur des namiddags en 7 uur des 
voormiddags en op de dagen, waarop hij daar
aan tusschen die uren deel neemt, 1 anger dan 
acht en een half uur per dag verr ichten, 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. te zijnen aanzien het bepaalde bij ar

tikel 41 of artikel 42 geen toepass ing vindt; 
2°. hij geen arbeid verricht in twee achter

eenvol gende tijdruimten tusschen 6 uur des na
middags en 7 uur des voormiddags; 

3°. hij in een tijdvak van vier en twintig 
uren, waarin hij tusschen middernacht en 7 
uur des voormiddags arbeid verricht, een on
a fgebroken rusttijd heeft van twaalf uur, welke 
rusttijd moet aanvangen op het tijdstip, waar
op de onder a tot en met d genoemde arbeid 
eind igt; 

4°. h ij tus chen 6 uur des namiddags en 7 
uur des voormiddags geen anderen arbe id ve,·
richt dan den onder a tot en met d genoem
den. 

Art. 38. In eene spiegel glasfabriek mag een 
man te allen tijde tusschen Zondag 6 uur des 
voormiddags en Zaterdag 6 uur des voorm id
dags en langer dan acht en een half uur per 
dag arbeid verrichten als ovenrneester bij het 
smelten en louteren van glas, onder voorwaar
de, dat hij na een tijdvak van ten hoogste 
zestien uren, waarin hij - zij het ook met on
derbrekingen - dien arbeid heeft verricht, 
een rusttijd gen iet van ten minste twee en 
derti g uren achtereen en dat zijne werktijd
regeling door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Art. 39. Een man, die arbeid verricht: 
a. als nachtpoetser, nachtstoker of nacht

monteur in eene fabriek of werkp laats eener 
spoor- of tramwegonderneming ; 

b. als nachtpoetser of nachtmonteur in eene 
fabriek of werkplaats eener automobiel verhuur
onderneming, automobielherstelinrichting of 
1notoromnibusonderneming; 

c. als opruimer in eene ijzer-, staal- of me
taal g ieterij ; 

d. in kaasfabrieken, bestaande in het per
sen, uit de vormen nemen en in de pekel 
brengen van kaas; 

e. als stoker van open steenovens, 
mag op Zondag, op alle dagen na 6 uur des 

namiddags en vóór 7 uur des voorm iddags -
op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags - en, indien hij arbe id verricht 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, l anger dan acht en een half uur 
per dag en acht en veertig uren per week 
dien arbeid verrichten, een en ander onder 
voorwaarde, dat zijne werktijdregeling voldoet 
aan het bepaalde in artikel 43 of door Onzen 
Minister is goedgekeurd. 
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Art. 40. In eene rijwiel- of automobielherstel. 
plaats, waaraan is verbonden eene verhuur
inrichting van r ijwielen, motorrijwielen , auto
mobielen of bergruimten voor zulke voertui
gen, mag een man op Zondag en op alle dagen 
tusschen 6 uur des nam iddags en 7 uur des voor
m iddags - op Zaterdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur des namiddags - arbeid verrich
ten, verband houdende met het verhuren dier 
voertuigen of bergruimten, een en ander onder 
voorwaarde, dat hij : 

a. om de andere week op Zondag geen ar
beid verricht; 

b. vóór den aanvang en na het einde van 
zijn dagelijkschen werktijd een onafgebroken 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen 
heeft; 

c. niet meer dan 48 uren in drie achtereen
volgende weken tusschen 10 uur des namid
dags en 6 uur des voormiddags arbeid ver
richt. 

Art. 41. Een man mag den hieronder genoem
den arbeid in fabrieken of werkplaatsen ver
richten op alle werkdagen na 6 uur des na
middags en vóór 7 uur des voormiddags .- op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en op Zondag, hetzij: a. tusschen 
12 en 6 uur des voormiddag , mits op Maan
dag de bedrijfsarbeid niet voor 6 uur des voor
middags begint, hetzij b. tusschen 10 en 12 
uur des namiddags, mits op Zaterdag de be
drij fsarbe id niet na 10 uur des namiddags 
eindi gt en, voor zoover zu lks in verband met 
de Zondagsrust of de ploegwisseling bij den 
arbeid in een drieploegenstelsel of met de toe
passing van artikel 48 noodig is, langer dan 
acht en een half uur per dag en acht en 
veertig uren per week, 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. hij in de drie achtereenvolgende weken 

niet meer dan acht en veertig uren arbeid ver
richt tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags,. noch langer arbeid verricht 
da n vier en vijftig uren per week en, behou
dens het bepaalde in arti kel 48, honderd vier 
en veertig uren in drie achtereenvolgende 
weken: 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verr icht tus
schen 10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij, 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rust
tijd heeft van ten minste vijftien uren, be
houdens ten hoogste twee malen in drie ach
tereenvolgende weken, wanneer in verband met 
de Zondagsrust die rusttijd minder dan vijf
tien, doch n iet minder dan elf uren mag be
dragen; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens 
artikel 44 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 

1. Arbeid in asbestcementfabrieken, met 
uitzondering van de bewerking van asbestce
ment in verharden toestand. 

2. Arbeid in kalkzandsteenfabr ieken voor 
het bedienen der verhardingsketels. 

3. Arbeid in machinale flesschenfabrieken. 



577 

4. Arbeid aan vernisovens in aardewerkfa
brieken. 

5. Arbeid in glasbuigerijen voor het bedie
nen der ovens en het bu igen van glas. 

6. Arbeid in cementfabrieken. 
7. Arbeid aan sleepkuipen in porcelein- en 

aardewerkfabrieken. 
8. Arbeid m machinale zagerijen van na

tuursteen. 
9. Arbeid in steen-, pannen- en aarden

buizenfabrieken, bestaande in het vullen en 
ledigen van ring- en kamerovens . . 

10. Arbeid in schelpkalkfabrieken. 

Groep V. Chemische nijverheid, ontplof 
bare stoffen enz. 

1. Arbe id in fabr ieken van superfosfaat, 
soda, potasch, geraffineerde potasch, kalisal
peter, magnesia, waterglas, teer, chromaten, 
kleurstoffen en tusschenproducten, acetylcell u
lose, aether, aceton, ultramarijn en zinkwit. 

2. Arbeid in petroleum- en parafine-raffi
naderijen, met uitzondering van de verwerking 
van geraffineerde parafine. 

3. Arbeid in stearinekaarsenfabrieken, voor 
zooveel noodzakelijk voor het chemisch continu
proces en het indampen van glycerineoplos
singen. 

4. Arbeid in extraheerinrichtingen. 
5. Arbeid in fabrieken van aetherische 

oliën, van essences en van synthetische en ge
isoleerde reukstoffen. 

6. Arbeid in olieslagerijen, oliefabrieken en 
veekoekenfabrieken. 

7. Arbeid in stikstof- , zuurstof-, waterstof
en acetyleendissousfabrieken. 

8 . Arbeid in fabrieken van loodsuiker. 
9. Arbeid in loodwitfabrieken voor het be-

dienen der kamers. 
10. Arbeid in azijnzuurfabrieken. 
11. Arbeid in sacharinefabrieken. 
12. Arbeid in celluloidfabrieken. 
13. Arbeid in zeepfabr ieken. 
14. Arbeid in cocaïne- en chininefabrieken. 
15. Arbeid in raffinaderijen van natuur

lijke asphalt. 
16. Arbeid in fabrieken van kunstharspro

ducten, met uitzondering van het afwerken 
der producten in verharden toestand. 
17. Arbeid in kunstzijdefabrieken, bestaande 

in de mechanische bewerking van kunstzijde. 

Groep VI. Hout- , kurk- en stroobewer
king. 

1. Arbeid in fabrieken voor het veredelen 
van hout met uitzondering van de bewerking 
van het veredelde hout. 

2. Arbeid in houtmeelfabrieken. 

Groep IX. Leder, wasdoek, caoutchouc. 
1. Arbeid in linoleumfabrieken met uitzon

dering van het handdrukken. 
2. Arbeid in rubberfabrieken voor het be

dienen van vulcaniseerpersen, regenereerketels, 
mengwalsen en de daarmee in onmiddellijk 
verband loopende kalanders en van koord
machines en de daarbij behoorende twijnma
ohines. 

Groep X. Oer, steenkool, turf. 

l. H et destilleeren (verkolen) van hout en 
L. & S. 1936. 
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turf en het bedienen van retorten in fabrieken 
van houtskool- of turfbriketten. 

2. Arbeid in steenkoolbrikettenfabrieken. 

Groep XI, XII, XIII. Bewerking van 
metalen, enz. 

1. Arbeid in zinkfabrieken. 
2. Arbeid in zinkpletterijen voor het gieten, 

pletten en knippen. 
3. Arbeid in galvaniseerinrichtingen en in 

verzinkerijen, werkende met behulp van zink
baden. 

4. Arbeid in walswerken voor ijzer, staal, 
rood- en geel koper, aluminium en tin. 

5. Arbeid in electr ische draad- en kabel
fabrieken. 

6. Arbeid in electro-onttinningsfabrieken. 
7. Arbeid in emailleerfabrieken voor het 

bedienen der emailleerovens, het beitsen, deu
kenkloppen, opdragen, poetsen, lasschen en 
randen. 

8. Arbeid, bestaande in het emai lleeren van 
metaaldraad. 

9. Arbeid, bestaande in het bedienen van 
impregneerinstallaties in fabrieken van elec
trische machines en apparaten. 
10. Arbeid, bestaande in het oontroleeren 

van brand- en duurproeven in gloeil ampen- , 
radiolampen-, röntgenlampen. en soortgelijke 
lampenfabrieken, alsmede in fabrieken van 
electrische machines en apparaten. 

Groep XIV. Papier, enz. 

1. Arbeid in papierfabrieken, voor zoover 
betreft het bedienen der papiermachines en 
wat daarmede rechtstreeks samenhangt, bene
vens het kalanderen, crepeeren, bedrukken en 
snijden van papier. 

2. Arbeid in cellulose-, houtstof- en stroo
cartonfabrieken. 

Groep XV. Textiele nijverheid. 
1. Arbeid voor het drogen bij de afwerking 

van weefsels en garens. 
2. Arbeid in vitrageweverijen voor het be

dienen der weefgetouwen. 
3. H et bedienen van kookketels voor garens 

en stukken in katoenbleekerijen, -ververijen en 
-drukkerijen. 

4. Arbeid in machinale kantfabrieken. 
5. Arbeid in de pitvlechterijen van kaar

senfabrieken. 
6. Arbeid aan rondbre imachines in trico

tagefabrieken. 

Groep XVII. Bereiding van voedings
en genotmiddelen. 

l. Arbeid in aardappelmeelfabrieken, dex
trinefabrieken en stroop- en glucosefabr ieken. 

2. Arbeid in stijfse l-, sago- en maizenafa-
brieken. 

3. Arbeid in margarinefabrieken. 
4. Arbeid in suikerraffinaderijen. 
5. Arbeid in branderijen (rnoutwijnfabrie

ken). 
6. Arbeid in meelfabrieken met walsenmo

lens. 
7. Arbeid in r ijst-, gerst-, gort- en haver

pellerijen en in havermoutfabrieken. 
8. Arbeid in fabrieken van aardappel-, rijst-, 

tarwe-, mais- en havervlokken. 
9. Arbeid in zoutziederij en en -wasscherijen. 

37 
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10. Arbeid in export.slacht.erijen. 
11. Arbeid in aardappel-, groenten-, vruch

ten- en zaaddrogerijen. 
12. Arbeid in cacao- en chocoladefabrieken. 
13. Arbeid in het brouwhuis en de gistkel-

ders van bierbrouwerijen. 
14. Arbeid in cichoreidrogerijen voor het be

dienen van eesten. 
15. Arbeid in erwtenpellerijen, bestaande in 

het bedienen der walsenmolen . 
16. Arbeid in gistpakkerijen. 
17. Arbeid in veevoederfabrieken. 
18. Arbeid in vermicellifabrieken, be taande 

in of onmiddellijk verband houdende met het 
geheel automatisch vervaardigen van vermi
celli. 
19. Arbeid in jamfabrieken, bestaande in 

het bedienen van indampapparaten en de daar
mede onmiddellijk verband houdende werk
zaamheden. 

Art. 42. A. Een man mag den hieronder ge
noemden arbeid in fabrieken of werkplaatsen 
en, tenzij het bepaalde onder B of C te zijnen 
aanz ien toepassing vindt, den daar genoemden 
arbe id in fabrieken of werkplaatsen verrichten 
op Zondag, op alle dagen na 6 uur des namid
dags en vóór 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en in verband met de ploegwis
se ling of in het belang van de Zondagsrust 
langer dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week, 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. hij a. hetzij in drie achtereenvolgende 

weken niet meer dan acht en veertig uren ar
beid verricht tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags, noch langer arbeid 
verricht dan vier en vijftig uren per week en 
honderd vier en veertig uren in drie achter
eenvolgende weken; 

b. hetzij in vier achtereenvolgende weken 
niet meer dan zestig uren arbeid verricht tus
schen 10 uur des namidclags en 6 uur des 
voormiddags, noch langer arbeid verricht dan 
zes en vijftig uren per week en honderd twee 
en negentig uren in vier achtereenvolgende 
weken; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken of op niet meer 
dan tien dagen in vier achtereenvolgende 

.weken gedurende meer dan twee uren per dag 
arbeid verricht tusschen 10 uur des namicldags 
en 6 uur des voormiddags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór d en aanvang en na het e ind e van z ijn 
cl agelijk chen werktijd een onafgebroken rust
tij d heeft van ten minste vijftien uren, be
houdens ten hoogste drie malen in drie achter
eenvolg nde weken of ten hoogste vier mal en 
in vier achtereenvolgende weken, wanneer in 
verband met de ploegwis eling die rusttijd 
minder dan vijftien uren , doch niet minder 
clan acht uren mag bedragen ; 

4°. hij hetzij ten minste eenmaal in drie 
achtereenvolgende weken een rusttijd heeft 
van twee en dertig uren achtereen, waarin ten 
minste twee en twintig uren van den Zondag 
zijn begrepen, hetzij eenmaal in vier achter
eenvolgende weken een rusttijd van ze en 
dertig uren achtereen, waarin de Zondag is 
begrepen; 
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5°. hij niet meer dan vier malen in een 
tijdperk van drie achtereenvolgende weken of 
vijf malen in vier achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan acht en een half uur 
arbeid verricht in een tijdvak van vier en 
twintig achtereenvolgende uren, gerekend van 
af het tijdstip, waarop zijn dagelijksche arbeid 
aanvangt, noch langer arbeid verricht dan 
twaalf uren per dag; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens ar
tikel 44 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep IV. Bouwbedrijven. 

1. Het drooghouden van bouwputten met. 
behulp van handpompen. 

2. A1·beid in inrichtingen voor vuilverbran
ding. 

Groep V. Chemi che nijverheid, ontplof
bare stoffen enz. 

1. Arbeid in chloorkal kfabrieken. 
2. Arbeid in oliedrogerijen van linoleumfa

brieken. 
3. Arbeid in kunstzijdefabrieken voor het 

bereiden van viscose en het bereiden en be
handelen van de sp invloeistof. 

4. Arbeid in cellophanefabr ieken voor het 
bereiden van viscose. 

Groep X. Oer, stéenkolen, turf. 
Boveng rondsche arbeid in steenkolenmijnen, 

in onmiddellijk verband staande met den on
dergrondschen mijnarbeid. 

Groep XI, XII en XIII. Bewerking van 
metalen enz. 

1. Het bedrijfskl aar maken van rollend ma
terieel in spoor- en tramwegondernemingen. 

2. Arbeid in telefooncentrales, bestaande in 
het opsporen en herstell en van sto ringen. 

Groep XVI. Vervaardiging van gas en 
electric ite it . 

Arbeid in lichtgas- en electriciteitsfabrieken 
en in electri che onder tations. 

B. E en man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen en, tenzij 
het bepaalde onder C te zijnen aanzien toe
passing vindt, den daar genoemden arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen verrichten op Zon
dag, op alle dagen na 6 uur des namiddags 
en vóór 7 uur des voormiddags - op Zater
dag bovendien tus chen 1 en 6 uur des na
middags - en in verband met de ploegwisse
ling of in het belang van de Zondagsrust 
lange r dan acht en een h a lf uur per dag e n 
acht en veertig uren per week en in drie ach
tereenvolgende weken zooveel uren meer dan 
honderd vier en veertig als door hem arbeid 
op Zondag wordt verricht, 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1°. hij in drie achtereenvolgende weken 

niet meer dan zes en vijftig uren arbeid ver
richt tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags, noch langer a rbeid verricht 
dan zestig uren per week en honderd zes en 
vijftig uren in drie achtereenvolgende weken; 

2°. hij op niet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verricht tus
schen 10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags; 
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3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het e inde van zijn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rust
tijd heeft van ten minste vijftien uren, behou
dens ten hoogste drie malen in drie achter
eenvolgende weken, wanneer in verband met 
de ploegwisseling die rusttijd minder dan vijf
tien uren, doch niet minder dan acht uren 
mag bedragen; 

4° . hij ten minste eenmaal in drie achter
eenvol gen de weken een rusttijd heeft van twee 
en dertig uren achtereen, waarin ten minste 
twee en twintig uren van den Zondag zijn be
grepen; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een 
t ijdperk van drie achtereenvolgende weken ge
durende meer dan acht en een half uur ar
beid verricht in een t ijdvak van vier en tw in
t ig ach tereenvolgende uren, gerekend van het 
t ijdstip af, waarop zijn dagelijksche arbeid 
aanvangt, noch langer arbeid verr icht dan 
twaalf uren per dag; 

dan wel zij ne werktijdregeling krachtens ar
t ikel 44 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 

Arbeid in glasfabrieken voor het machinaal 
trekken van staaf- en buisglas, het mengen 
en toevoeren der grondstoffen en voor het be
dienen van automatische ballonblaasmachines. 

Groep V . Chemische nijverheid, ontplof
bare stoffen enz. 

1. Arbeid in kunstzijdefabrieken met uit
zondering van de mechanische bewerking van 
kunstzijde en de in A . onder nummer 3 van 
groep V genoemde werkzaamheden. 

2. Arbeid in gloei lampenfabrieken voor het 
bereiden van gassen. 

Groep XVII. Bereiding van voed ings
en genotmiddelen. 

1. Arbeid in suikerraff inaderijen voor het 
bedienen der malaxeurs en filters, voor het 
opsmelten van suiker en voor het ontsuikeren 
van melasse. 

2. Arbeid in kandij fabrieken bij het !iedie
nen der schudapparaten en het opsmelten der 
suiker, 

en voorts de onderstaande arbeid in alle 
fabrieken of werkplaatsen, behalve in inrich
tingen voor vuilverbranding, in lichtgas- en 
electriciteitsfabrieken en electrische ondersta
tions : 

a. H et stoken of onderhouden van vuur e11 
het bedienen van drooginricht ingen en rooke
rij en, stoomketels, ovens en generatoren, voor 
zoover deze arbeid onontbeerlijk is voor den 
geregelden gang van het bedrij f. 

b. H et drijven van krachtwerktuigen, het 
bedienen van lichtinstallaties en van li ften 
en andere hefwerktuigen en het houden van 
toezicht op dien arbeid, een en ander voor zoo
ver deze arbeid onontbeerlijk is voor den ge
regelden gang van bij dit beslui t op die tijden 
toegestanen arbeid . 

c. H et laden van accumulatoren met inbe
grip van het monteeren van accumulatoren in 
automobielen. 

d. Het bedienen van koelinstallaties en 
koelruimten. 
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C. Een man mag den hieronder genoemden 
arbeid in fabrieken of werkplaatsen verrichten 
op Zondag, op a lle dagen na 6 uur des na
middags en vóór 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - in verband met de ploegwisse
ling of in het belang van de Zondagsrust 
langer dan acht en een half uur per dag en 
acht en veertig uren per week en, voor zoover 
zulks noodig is om in eene vol continu werken
de fabr iek of werkplaats of een vol continu 
werkend gedeelte van eene fabriek of werk
plaats arbeid in een drieploegenste lsel moge
lijk te maken, langer dan honderd vier en 
veertig uren in drie achtereenvolgende weken, 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. hij in drie achtereenvol gende weken 

niet meer dan zes en vijft ig uren arbeid ver
r icht tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur 
des voormiddags, noch langer arbeid verricht 
dan twee en zestig uren per week en honderd 
acht en zestig uren in drie achtereenvolgende 
weken; 

2°. hij op njet meer dan zeven dagen in 
drie achtereenvolgende weken gedurende meer 
dan twee uren per dag arbeid verricht tusschen 
10 uur des namiddags en 6 uur des voormid
dags; 

3°. zoo hij behoort tot de ploegen, die ge
regeld aan den continuarbeid deelnemen, hij 
vóór den aanvang en na het einde van zijn 
dagelijkschen arbeid een onafgebroken rust
tijd heeft van ten minste vij ftien uren, be
houdens ten hoogste drie malen in drie ach
tereenvolgende weken, wanneer in verband 
met de ploegwisseling die rusttijd minder dan 
vij ftien uren, doch niet minder dan acht uren 
mag bedragen; 

4°. hij ten minste eenmaal in drie achter
eenvolgende weken een rusttijd heeft van twee 
en dertig uren achtereen, waarin ten minste 
twee en twintig uren van den Zondag zijn be
grepen; 

5°. hij niet meer dan vier malen in een 
tijdperk van drie achtereenvolgende weken 
gedurende meer dan acht en een half uur 
arbeid verricht in een tijdvak van vier en 
twint ig achtereenvolgende uren, ll'erekend van 
het tijdstip af, waarop zijn dageliJksche arbeid 
aanvangt, noch langer arbeid verr icht dan 
twaalf uren per dag ; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens ar
tikel 44 door Onzen Minister is goedgekeurd . 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 

1. Arbeid in vensterglasfabrieken en spie
gelglasfabrieken tot en met het slijpen en po
lijsten van spiegelglas en wat daarmee on
middellijk samenhangt. 

2. Arbeid in cementfabr ieken bij het vullen 
en bedienen van den automatischen continu
oven. 

3. Het stoken van ovens van steen- en pan
nenfabrieken. 

Groep IV. Bouwbedrijven. 

Het drooghouden van bouwputten met be
hulp van machinaal gedreven pompen. 

Groep V. 

1. Arbeid in zwavelzuurfabrieken. 
2. Arbeid in zoutzuurfabrieken. 
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3. Arbeid in salpeterzuurfabrieken. 
4. Arbeid in beenzwartbranderijen en fa

brieken van plantaardige en dierlijke kool. 
5. Arbeid in stikstofbindingsfabrieken en fa

brieken van ammoniakzouten, geen onderdeel 
vormende van gasfabrieken. 

6. Arbeid in koolteerdistilleerderijen. 
7. Arbeid in fabrieken van aniline en ani-

linepraeparaten. 
8. Arbeid in lijm- en gelatinefabrieken. 
9. Arbeid in olie- en glycerineraffinaderijen. 

10. Arbeid in olie- en vetverhardingsinrich
tingen. 
ll. Arbeid in benzinedistilleerderijen. 
12. Arbeid in mierenzuur- en oxaalzuurfa

brieken. 
13. Arbeid in melkzuurfabrieken. 
14. Arbeid in natmalerijen van ultramarijn

fabrieken. 
15. Arbeid ten behoeve van electrolytische 

chloor- en alcalibereiding. 
16. Arbeid in koolzuurfabrieken. 

Groep X. Oer, steenkolen, turf. 

Arbe id in cokesfabrieken met bijbehoorende 
fabrieken van nevenproducten. 

Groep XI, XII en XIII. Bewerking van 
metalen enz. 

1. Het trekken van zink en het vullen der 
retorten in zinkfabrieken. 

2. Het bedienen van Siemens-Martinovens 
en soortgelijke ovens met de daarmede in on
middellijk verband staande werkzaamheden 
voor de vervaardiging van metalen. 

3. Arbeid in het hoogovenbedrijf. 
4. Arbeid in fabrieken van electrische dra

den en kabels bij het impregneeren van hoog
spann ingskabels en bij het lood persen. 

5. Arbeid in tinfabrieken voor de bereiding 
van tin uit ertsen. 

Groep XIV. Papier enz. 

Arbeid bij de kookketels en bij de loogbe
reiding in fabrieken van houtcellulose. 

Groep XVII. Bereiding van voedings-
en genotmiddelen. 

1. Arbeid in beetwortelsuikerfabrieken . 
2. Arbeid in melksuikerfabrieken. 
3. Arbeid in fabrieken van gecondenseerde 

melk en van melkpoeder, ten behoeve van het 
indampen en drogen van melk. 

4. Arbeid in pompstations van waterleid in-
gen. 

5. Arbe id in ruwijsfabrieken. 
6. Arbeid in mouterijen. 
7. Arbeid in gist- en spiritusfabrieken. 
8. Arbeid in fabrieken tot het verwerken 

van cadavers. 

Groep XVIII. 
Arbeid in bemalingsinricht.ingen. 
en voorts 
a. Bewakingsdiensten in a lle fabrieken of 

werkplaatsen. 
b. Het stoken en onderhouden van vuur 

en het bedienen Nan drooginrichtingen, stoom
ketels en generatoren, voor zoover deze arbeid 
onontbeerlijk is voor arbeid onder C genoemd. 

c. H et drijven van krachtwerktuigen, het 
bedienen van lichtinstallaties, koelinstallaties 
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en koelruimten en van liften en andere hef
werktuigen en het houden van toezicht op 
dien arbeid, voor zoover deze arbeid onont
beerlijk is voor a rbeid onder C genoemd. 

Art. 43. 1. Een man, die krachtens het be
paalde in de artikelen 35, 36, vierde, vij fde of 
zesde lid, of 39 tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags arbeid verricht, mag 
in drie achtereenvolgende weken niet meer 
dan acht en veertig uren arbeid verrichten tus
schen 10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags, noch langer arbeid verrichten dan 
vier en vijftig uren per week en honderd vier 
en veertig uren in drie achtereenvolgende 
weken. 

2. Een man, die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 34, vierde lid , 35, 36, vierde, 
vijfde of zesde lid , of 39 tusschen 10 uur des 
namiddags en 6 uur des voormiddags arbeid 
verricht, mag op niet meer dan zeven dagen 
in drie achtereenvolgende weken gedurende 
meer dan twee uren per dag arbeid verrichten 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags. 

3. Een man, die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 35, 36, vierde, vij fde of zesde lid, 
of 39 gedurende meer dan twee uren per dag 
arbeid verricht tusschen 10 uur des namiddags 
en 6 uur des voormiddags, moet vóór den 
aanvang en na het einde van zijn dagelijk
schen werktijd een onafgebroken rusttijd heb
ben van ten minste vijftien uren. 

4. Een man, die krachtens het bepaalde in 
de artikelen 36 of 39 op Zondag arbe id ver
richt, moet ten minste eenmaal in drie ach
tereenvolgende weken een rusttijd hebben van 
twee en dertig uren achtereen, waarin ten 
minste twee en twintig uren van den Zondag 
zijn begrepen. 

Art. 44, 1. Een man, die arbeid verricht inge
volge een der artikelen 34, vierde lid, 35 of 
36, vierde, vijfde of zesde lid, mag dien ar
beid verrichten zonder inachtneming van de 
voorwaarden, in artikel 43 gesteld, mits zijne 
.verktijdregeling niet ongun tiger is dan eene 
regeling, waarbij aan het in laatstgenoemd 
artikel bepaalde is voldaan, en in verband 
daarmede door Onzen Minister is goedgekeurd . 

2. Een man, die arbeid verricht ingevolge 
een der artikelen 41 , 42 of 45, mag dien ar
beid verrichten zonder inachtneming van de 
daarbij gestelde voorwaarden, mits zijne werk
tijdregeling niet ongunstiger is dan eene rege-
1 ing, waarbij aan die voorwaarden is voldaan, 
en in verband daarmede door Onzen Minister 
is goedgekeurd. 

§ 15. Arbeid, lurachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 28 en artikel 25, zesde lid, der Ar
beidswet 1919 toegestaan voor herstellingswerk 

en andere. spoedeischende werkzaamheden. 

Art. 45. 1. Een man mag in fabrieken of 
werkplaatsen op Zondag, op alle dagen na 6 
uur des namiddags en vóór 7 uur des voormid
dags - op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 
uur des namiddags - en langer dan acht en 
een half uur per dag en acht en veertig uren 
per week arbe id verrichten aan of voor: 

a. het herstellen of veranderen van gebou
wen, het herstellen, beproeven of monteeren 
van werktuigen. drijfwerken, toestellen, ovens, 
ketels of leidingen, een en ander voor zoover 
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die arbeid noodzakelijk op die tijden moet 
worden verricht om den geregelden gang van 
den bedrijfsarbeid in de onderneming, waarin 
of waarvoor die werkzaamheden plaats heb
ben, niet te beletten of dezen zooveel mogelijk 
te verzekeren, of om schade of hinder van 
ernstigen aard te voorkomen; 

b. het reinigen van stoomketels, scrubbers, 
economisers en rookkanalen; 

c. het ·maken, herstellen, omleggen of ver
nieuwen van kunstwegen, straten en rioleerin
gen en van rails, wissels en seininrichLingen 
van spoor. en tramwegen en het herstellen 
van locomotieven en rollend materieel van 
spoor- en tramwegondernemingen en publieke 
diensten, indi en deze arbe id op die tijden 
noodzakelijk is om storing van het verkeer te 
voorkomen of te bekorten, en het omleggen 
of vernieuwen van rai ls en wissels bij het uit
voeren van grond- en graafwerken, indien die 
arbeid noodzakelijk op die tijden moet worden 
verricht om den geregelden gang van den be
drijfsarbeid te verzekeren; 

d. het maken, herstellen of vernieuwen van 
bruggen, sluizen, duikers, zeeweringen en wa
terkeeringen, het leggen van zinkstukken, het 
baggeren, het toez icht houden op meertrossen, 
het in- en uitlaten van schepen in dokken en 
voorts andere soortgel ijke werkzaamheden, 
waarbij met het getij rekening moet worden 
gehouden, een en ander voor zoover deze ar
beid op die tijden noodzakelijk is met het oog 
op het getij of ter voorkoming of bekorting 
van stremming van het verkeer of tot het 
tegengaan van gevaar voor overstrooming; 

e. het opsporen en herstellen van storingen 
en het verrichten van werkzaamheden, die ter 
voorkoming van storing of gevaar op dien tijd 
moeten geschieden in gasfabrieken , in pomp
stations van waterleidingen, in electriciteits
fabrieken met de hiertoe behoorende transfor
meering3- en beveiligingsinrichtingen, in de 
voedings- en verdeelingsgeleidingen van elec
trische sterkstroomnetten en van gas- en water
leidingen, in telegraaf. en telefoonkantoren, 
in telegraaf- en telefoonnetten en in stations 
van draadlooze telefonie en telegrafie; 

/. het herstellen en verhalen van schepen 
en spoedeischende herstellingen van rijwielen, 
vlieg- en andere voertuigen; 

g. het bedienen van ontsmettingsinrichtin
gen; 

h. het laden of lossen van goederen {met 
inbegrip van vee) in en uit vervoermiddelen, 
het verrichten van de direct daarmede ver
band houdende werkzaamheden en het op
bergen der geloste goederen, voor zoover deze 
arbeid onontbeerlijk is om bederf der goederen 
te voorkomen, dan wel noodzakelijk is voor 
den geregelden gang van het bedrijf of iI> 
verband met de gelegenheid tot het verzenden 
of vervoer der goederen; 

i. het storten van beton en de daarmede 
rechtstreeks verband houdende werkzaamhe
den· 

j.' het maken van doodkisten en wat daar
mede in direct verband staat, mits de arbeid 
niet dient om doodkisten in voonaad te ma
ken · 

k.' het droogstoken van gietvormen voor 
groote gietstukken en het afkoelen van de ge
goten voorwerpen; 
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een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. hij in vier achtereenvolgende weken, te 

rekenen van de eerste week af, waarin hij 
krachtens dit artikel arbeid verricht, niet meer 
dan vier en vijftig uren arbeid verricht tus
schen 10 uur des namiddags en 6 uur des voor
middags, noch langer arbeid verricht dan acht 
en vijftig uren per week, en honderd acht en 
zestig uren in drie achtereenvolgende weken, 
noch langer dan honderd en twee en negentig 
uren in vier achtereenvolgende weken; 

2°. hij niet langer arbeid verricht dan 
twaalf uren per dag, behoudens op één dag 
per week, waarop hij zestien uren arbeid mag 
verrichten; 

3°. hij om de andere week op Zondag geen 
arbeid verricht; 

dan wel zijne werktijdregeling krachtens ar
tikel 44 door Onzen Minister is goedgekeurd. 

2. De arbeidsduur per dag, per week, in 
dr ie en in vier achtereenvolgende weken van 
een man, die krachtens het bepaalde bij ar
tikel 28 der Arbeidswet 1919 langer dan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig 
nren per ,veek arbeid verricht, en die tevens 
krachtens het bepaalde bij het eerste lid ar
beid verr icht, mag met eenzelfde aantal uren 
per dag, per week en in drie of vier achter
eenvolgende weken worden verlengd, als in 
het eerste I id is toegestaan boven acht en een 
half uur per dag en acht en veertig uren per 
week, onder voorwaarde, dat niet langer ar
beid wordt verricht dan twee en zestig uren 
per week, en honderd acht en zestig uren in 
drie achtereenvolgende weken, noch langer 
dan tweehonderd twintig uren in vier achter
eenvolgende weken. 

§ 16. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder d, 
der A,·beidswet 1919 toegestaan in bemalings-

inrichtingen. 

Art. 46. In eene bemalingsinrichting mag 
een man op Zondag, op alle dagen na 6 uur 
de namiddags en vóór 7 uur des voormiddags, 
op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags, en langer dan acht en een 
half uur per dag en acht en veertig uren per 
week arbeid verrichten, een en ander onder 
voorwaarde, dat: 

a. hij niet langer arbeid verricht dan twaalf 
uren per dag en twee duizend vijf honderd 
uren per kalenderjaar; 

b. hij op niet meer dan zeven dagen in twee 
achtereenvolgende weken arbeid verricht tus
schen 12 uur des nachts en 6 uur des voor
middags; 

c. hij een rusttijd geniet van ten minste 
twaalf uren achtereen, vóór het begin en na 
het e inde van zijn, niet door een zoodanigen 
rusttijd onderbroken, arbeid. 

§ 17. Arbeid, kracht ens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder a, 
der Arbeidswet 1919 toegestaan op Zondag, 
vóór 7 uur des voormiddags en na 6 uur des 
namiddags , gedurende langer dan 81h. uur per 
dag en 48 uren per week en op Zat erdag 

tusschen 1 en 6 uur des Mmiddags. 

Art. 47. Eene vrouw, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een man mag in fabrie
ken of werkplaatsen op alle werkdagen vóór 
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7 uur des voormiddags en na 6 uur des na
middags en op Zaterdag na 1 uur des namid
dags - een man bovendien op alle uren van 
den Zondag - en gedurende langer dan acht 
en een half uur per dag en acht en veertig 
uren per week arbeid• verrichten, bestaande in 
de hieronder genoemde werkzaamheden of in 
het houden van toezicht op die werkzaamhe
den: 

a. het opstoken van stoomketels of ovens 
gedurende ten hoogste twee uren, of indien 
de stoomketel of de oven na een dag van be
drijfsstilstand niet is gestookt, gedurende ten 
hoogste vijf uren vóór den aanvang van den 
bedrijfsarbeid, het verzorgen van stoomketels 
en ovens gedurende de onderbrekingen en ge
durende ten hoogste één uur na het e inde van 
den bedrijfsarbeid; 

b. het stoken van generatoren en vuren 
gedurende ten hoogste één uur vóór den aan
vang en tijdens de onderbrekingen van den 
bedrijfsarbeid; 

c. het in gereedheid brengen van kracht
werktuigen en drijfwerken gedurende ten 
hoogste één uur vóór den aanvang van den 
bedrijfsarbeid en het verzorgen daarvan tijdens 
de onderbrekingen en gedurende ten hoogste 
één uur na het einde van den bedrijfsarbeid; 

d. het gedurende ten hoogste één uur vóór 
den aanvang van den bedrijfsarbeid gereed
maken van waschwater in wolwasscherijen en 
van bleek-, beits-, verf- en zuurbaden, van 
betonspecie, mortels en metselspecie, van klei 
in aardewerkfabrieken en van deeg in biscuit
fabrieken· 

e. het in gereedheid brengen van werktui
gen, toestellen of gereedschappen gedurende 
ten hoogste één uur vóór den aanvang van den 
bedrijfsarbeid en het verzorgen daarvan gedu
rende de onderbrekingen en gedurende ten 
hoogste één uur na het eindigen van den be
drijfsarbeid , mits aan deze werkzaamheden 
niet meer arbeiders deel nemen dan ten hoog
ste één of een op elke tien arbeiders in de 
betrokken afdeeling der fabriek of werk
plaats; 

/. het gereedmaken van werklokalen gedu
rende ten hoogste één uur vóór den aanvang 
van den bedrijfsarbeid en het verzorgen en 
schoonmaken daarvan gedurende de onderbre
kingen en gedurende ten hoogste één uur na 
het eind igen van den bedrijfsarbeid; 

g . het gereedmaken van werklokalen, waar
in tien of meer arbeiders plegen te verblij ven, 
gedurende ten hoogste één uur vóór den aan
vang van den bedrijfsarbeid en h et verzorgen 
en schoonma ken daarva n gedurende de onder
brekingen en gedurende ten hoogste één uur 
na het eindigen van den bedrijfsarbeid, mits 
aan deze werkzaamheden niet meer arbeiders 
deelnemen dan ten hoogste één op elke tien 
arbeiders in dat werklokaal; 

h. het gedurende de onderbrekingen en ge
durende ten hoogste één uur na het e inde van 
den bedrijfsarbeid door touwbazen nazien en 
bedrijfsklaarmaken van weefgetouwen; 

i. het gedurende ten hoogste één uur na het 
eindigen van den bedrijfsa1·beid verzamelen en 
controleeren van de bewerkte goederen en de 
gebruikte gereedschappen ; 

j. arbeid als portier of liftbestuurder, mits 
deze arbeid niet vroeger aanvangt dan ten 
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hoogste één uur vóór den aanvang en niet 
l ater eindigt dan ten hoogste één uur na het 
einde van den bedrijfsarbeid; 

k. het beëindigen van het sterilisatieproces 
in conservenfabrieken en het beitsproces in 
metaal buizenfabrieken; 

l. het door tot het vaste personeel der fa
briek of werkplaats behoorende machinisten 
of stokers reinigen van stoomketels, rookkana
len en economisers; 

een en ander onder voorwaarde, dat: 
1 °. de genoemde arbeid onontbeerlijk is voor 

den geregelden gang van het bedrijf en niet 
gedurende den bedrijfsarbeid kan worden ver
richt, dan wel noodzakelijk is om den bedrijfs
arbeid bij het begin van den werktijd in vol
len omvang te doen aanvangen of tot het einde 
van den werktijd in vollen omvang te doen 
voortduren; 

2°. de arbe id van eene vrouw op twee ach
tereenvolgende dagen wordt afgewisseld door 
een rusttijd van ten minste elf uren achtereen 
en niet aanvangt vóór 5 uur des voormiddags 
noch eindigt na 10 uur des namiddags; 

3°. wanneer eene vrouw of een man arbeid 
verricht, als onder a tot en met k is toege
staan, zulks aan het hoofd van het haar of 
hem betreffende blad der arbeidslijst is aan
geteekend; 

4°. de onder / genoemde arbe id , voor zoo
ver betreft arbeid na het einde en gedurende 
de onderbrekingen van den bedrijfsarbeid, en 
de onder j genoemde arbeid alleen wordt ver
richt door arbeiders, die niet aan den bedrijfs. 
arbeid deelnemen ; 

5°. eene vrouw ten hoogste zes uren per 
week en een man ten hoogste twaalf uren per 
week langer arbe id verricht, dan bij of krach
tens de artikelen 24, eerste lid , 28 of 29 der 
Arbeidswet 1919 is toegestaan onderscheiden
lijk voor vrouwen of mannen, die uitsluitend 
aan den bedrijfsarbeid in de betrokken fabriek 
of werkplaats deelnemen, en dat eene vrouw 
niet l anger arbe id verricht dan elf uren per 
dag; 

6°. in het geval onder l genoemd, een man 
niet l anger arbeid verricht dan twaalf uren 
per dag, behoudens op een dag per week, 
waarop hij zestien uren arbeid mag verrichten. 

Art. 48. Een man, die krachtens artikel 41 
deelneemt aan dag en nacht voortdurenden ar
beid, mag in eene fabriek of werkplaats ten 
hoogste eenmaal in drie achtereenvolgende 
weken in het etmaal van den wekelijkschen 
bed rij fsstil stand ten hoogste vier uren arbeid 
verrichten voor het nazien, reinigen en her
stellen van werktuigen en drijfwerken. 

§ 18. Arbeid, krachtens artikel 22, derde l id, 
artikel 23 en a,·tikel 25, eerste lid, onder a en 
b, tweede l id, onder c, derde en vierde l id, der 
Arbeidswet 1919 toegestaan in haringspeterijen 

en vischrookerijen. 

Art. 49. 1. In eene haringspeterij, eene visch
drogerij en eene vischrookerij mag een man 
op Zondag, op a lle dagen na 6 uur des namid
dags en vóór 7 uur des voormiddags - op 

_ Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en langer dan acht en een half 
uur per dag arbeid verrichten, onder voor
waarde, dat hij niet langer arbeid verrich t 
dan gedurende elf uren per dag en op niet 
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meer dan twee Zondagen in drie achtereen
volgende weken. 

2. In eene haringspeterij, eene vischdrogerij 
en in eene vischrookerij mag een jongen van 
15 jaar of ouder of eene vrouwelijke arbeider 
van 15 jaar of ouder op a ll e werkdagen tus
schen 6 en 10 uur des namiddags - op Zater
dag bovendien tusschen 1 en 6 uur des na
middags - arbeid verrichten onder voorwaar
de, dat zijn of haar arbe id op twee achtereen
volgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijd van ten minste elf uren achtereen. 

Art. 50. Met inachtneming van hetgeen is be
paald in de artikelen 51 tot en met 55 mag 
eene vrouw van 21 jaar of ouder in de navol
gende gemeenten in het tijdvak van 15 Maart 
tot 1 Juni 25 maal haring speten tusschen 10 
uur des namiddags en 2 uur des voormictdags: 

Ambt Vollenhove, Barradeel , 't Bildt, Blan
kenham, Blokzijl , Bunschoten, Edam, Elburg, 
Enkhuizen, Genemuiden, H arderwijk, H ar! in
gen, Helder, Hoorn, Huizen, K ampen, Kuin
re, Lemsterland, Monnikendam, Stad-Vollen
hove, Stavoren, Ulrum, Urk. 

Art. 51. Nadat eene vrouw na 10 uur des na
middags haring heeft gespeet, moet haar een 
rusttijd van ten minste negen uren achtereen 
worden gegeven. 

Art. 52. Gedurende den tijd, waarin eene 
vrouw in eene ondernem ing na 10 uur des na
middags haring speet, moet het hoofd of de 
bestuurder der onderneming of een der hoof
den of bestuurders aanwezig zijn ter plaatse, 
waar die arbe id wordt verricht. 

Het distri ctshoofd, en in spoedeischencle ge
vallen de burgemeester. kan aan een hoofd of 
bestuurder schriftelijk vergunnen zich geduren
de een bepaalden tijd te doen vervangen door 
een bij die vergunning met name aangewezen 
persoon, indien hij om redenen ter beoordee
ling van clengene, die tot het verleenen der 
vergunning bevoegd is, niet in persoon aan
wezig kan zijn. 

De burgemeester verleent deze vergunning 
voor niet langer clan z s achtereenvolgende et
malen en niet dan nadat acht dagen zijn ver
loopen sedert het einde van eene vorige door 
hem ten behoeve van dezelfde onderneming 
verleende vergunning. 

De bij de vergunning aangewezen persoon 
mag gedurende den tijd, waarin hij een hoofd 
of bestuurder vervangt, niet speten. 

Art. 53. Eene vrouw, die in vergevorderden 
staat van zwangerschap verkeert, mag aan het 
speten van haring na 10 uur des namiddags 
niet deel nemen. 

Art. 54. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming is verplicht, volgens door Onzen 
Minister gegeven voorschriften aanteekening 
te houden en meclecleeling te doen aan het 
districtshoofd varr het in zijne onderneming 
door eene vrouw haring speten tusschen 10 
uur des namidclags en 2 uur des voormicldags. 

Art. 55. Het loon, dat aan eene vrouw betaald 
wordt voor het speten van haring tusschen 10 
uur des namiddags en 2 uur des nachts, moet 
ten minste f 0.25 per uur meer bedragen, dan 
de vrouw voor dat speten zou ontvangen vol
gens het tarief, dat geldt voor het speten tus
schen 6 uur des voormiddags en 10 uur des 
namiddags, met dien verstande, dat voor de 
berekening van den toeslag gedeelten van uren 
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als geheele uren worden aangemerk+ .. Dit ta
rief moet op duidelijk zichtbare wijze ten ge
noege van het districtshoofd in elk lokaal, 
waarin gespeet wordt, zijn aangeplakt. 

Het hoofd of de bestuurder van eene onder
neming, waarin na 10 uur des namiddags ge
speet wordt, houdt ten genoege van het dis
trictshoofd boek van het loon der vrouwen, 
die in zijn dienst haring speten. Op aanvraag 
van een der in artikel 84 der Arbeidswet 1919 
genoemde ambtenaren verleent hij onmiddel
lijk inzage van deze boekhouding. 

Art. 56. Het districtshoofd zendt zoo spoedig 
mogelijk een afschrift van eene door hem 
krachtens artikel 52 verleende vergunning aan 
den burgemeester. 

De burgemeester zendt vio spoedig mogelijk 
een afschrift van eene door hem krachtens ar
tikel 52 verleende vergunning aan voornoemd 
districtshoofd. 

§ 19. Arbeid, krachtens artikel llll, derde l id, 
a,·tikel ll3 en artikel ll5, eerste lid, onder a, 
en tweede lid, onder c en e, der Arbeidswet 
1919 toegestaan op dagen, voorafgaande aan 

fe estdagen. 

Art. 57. 1. In eene slagerij, poelierswerkplaats 
of werkplaats voor het schoonmaken van visch, 
schaal- of schelpdieren mag, indien zoodanige 
inrichting deel uitmaakt van eene onderne
ming, in hoofdzaak op den verkoop in het 
klein ingericht, een jeugdig persoon van 15 
jaar of ouder, eene vrouw, die geene huishou
ding te verzorgen heeft, of een man op 14 
Augustus, 31 October, 24 en 31 December, in
dien deze dagen niet op Zondag vallen, en op 
den dag voorafgaande aan Goeden Vrijdag of 
H emelvaartsdag, tusschen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 6 uur des namiddags en 
een half uur na het tijdstip, waarop de bij die 
inrichting behoorende winkel voor het pu
bliek gesloten wordt - een jeugdig persoon 
echter niet later dan 8 uur de namiddags, 
eene vrouw of een man niet later dan. 10 uur 
des narniddags - en eene vrouw of een man 
bovendien langer dan acht en een half uur, 
doch niet langer dan elf uren, arbeid verrich
ten, een en ander onder voorwaarde, dat zij 
of hij den volgenden dag geen arbeid verricht. 

2. In eene banketbakkerij mag een man 
en in eene bloemenbinderij of in een winkel, 
tevens fabriek of werkplaats, mag eene vrouw, 
die geene huishouding te verzorgen heeft, of 
een man arbeid verrichten op overeenkomstige 
wijze, als in het eerste lid is bepaald. 

3. In eene banketbakkerij en in eene bloe
menbinderij mag een man in het tijdvak van 
zeven dagen, onmiddellijk voorafgaande aan 
den Sint-Nicolaasdag (6 December), en in de 
tijdvakken van drie dagen, onmiddellijk voor
afgaande aan het K erstfeest en den Nieuw
jaarsdag, op Zondag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 58, op alle dagen 
tusschen 6 en 10 uur des narniddags - op Za
terdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des na
middags - en gedurende elf uren per dag 
arbeid verrichten. 

4. In eene bloemenbinderij mag een man 
in totaal drie dagen , vallende in de in het 
derde lid genoemde tijdvakken, tusschen 5 en 
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7 uur des voormiddags en tusschen 10 uur des 
namiddags en middernacht en gedurende zes
tien uren per dag arbeid verrichten. 

5. Ten aanzien van een man, die ingevolge 
het bepaalde in het vierde lid arbeid verricht, 
moet, onverminderd het bepaalde in artikel 
58, worden in acht genomen, dat hij: 

a. op niet meer dan twee achtereenvolgende 
dagen gedurende zestien uren per dag arbeid 
verricht; 

b. in een tijdvak van zeven achtereenvol
gende dagen niet langer dan een en tachtig 
uren arbeid verricht. 

6. In eene banketbakkerij mag een man in 
totaal drie dagen , vallende in de in het derde 
lid genoemde tijdvakken, tusschen midder
nacht en 7 uur des voormiddags en tusschen 
10 uur des namiddags en middernacht en ge
durende zestien uren per dag arbeid verrich
ten. 

7. Ten aanzien van een man, die ingevolge 
het bepaalde in het zesde lid arbeid verricht, 
moet, onverminderd het bepaalde in a rtikel 
58, worden in acht genomen, dat: 

a. de tijdruimte, gelegen tusschen het uur 
van aanvang en dat van einde van zijn arbeid 
op de in dat lid bedoelde dagen ten hoogste 
negentien uren bedraagt; 

b. zijn arbeid op zulk een dag is voorafge
gaan en wordt gevolgd door een rusttijd van 
ten minste zeven uren achtereen; 

c. hij in een tijdvak van zeven achtereen
volgende dagen niet langer dan een en tachtig 
uren arbeid verricht. 

8. Onverminderd het bepaalde in het vijfde 
en zevende lid, mag een man op 24 of 31 
December ingevol ge het derde, vierde of zesde 
lid slech ts arbeid verrichten onder voorwaar
de, dat hij op den volgenden dag geen arbeid 
verricht. 

§ 20. Algemeene bepalingen. 

Art. 58. Aan een man, die ingevolge een der 
artikelen 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, zesde lid, 30, 
34 en 57 op Zondag meer dan vier uren ar
beid verricht, moet binnen drie etmalen vóór 
het begin of na het einde van dien arbeid een 
onafgebroken rusttijd van ten minste zes en 
dertig uren worden gegeven. 

Art. 59. Voor personen, die tot een kerkge
noorachap behooren, dat den wekelijkschen 
rustdag op den Sabbath of den Zevendedag 
viert, en het in artikel 13, eerste I id, der Ar
beidswet 1919 bedoeld verzoek tot het hoofd 
of den bestuurder der onderneming hebben 
gericht, gelden voor de toepassing van de in 
dit beslui t voorkomende artikelen de volgen
de bepalingen: 

1 . Als werkdagen worden beschouwd de 
Zondag de Maandag, de Dinsdag, de Woens
dag, de Donderdag, het gedeelte van den Vrij 
dag tot aan den aanvang van den Sabbath of 
den Zevendedag en het gedeelte van den 
Zaterdag van het einde van den Sabbath of 
den Zevendedag af. 

2. A ls eerste werkdag wordt beschouwd de 
Zondag. 

3. Waar toegestaan is het verrichten van 
arbeid op Zaterdag vóór 7 uur des voormid
dags, mag gedurende de aldaar bedoelde uren, 
en met inachtneming van de aldaar gestelde 
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bepalingen, door de . in d it artikel bedoelde 
personen die arbeid worden verricht op Vrij
dag vóór 7 uur des voormiddags. 

4. Waar toegestaan is het verrichten van 
arbeid op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
mag gedurende de a ldaar bedoelde uren, en 
met inachtneming van de aldaar gestelde be
palingen, die arbeid door de in dit artikel 
bedoelde personen worden verricht op Vrijdag 
in den namiddag vóór den aanvang van den 
Sabbath of den Zevendedag en op Zaterdag in 
den namiddag na het einde van den Sabbath 
of den Zevendedag. 

5. Waar eene afwijking toegestaan is op 
Vrijdag, mag door de in dit artikel bedoelde 
personen volgens die afwijking op Donderdag 
arbeid worden verricht. 

Art. 60. Indien een man of eene vrouw inge
volge een der artikelen 3, eerste Jid, onder a 
en c, 4, eerste lid, onder a, 6, 7, 8, eerste lid, 
11 , 13, 14, 20, 21, 22, 30, 32, 42, 45, 46 of 49, 
arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des na
middags, wordt, voor zoover door dien arbeid 
de bij of krachtens de Arbeidswet 1919 vastge
stelde maximum-arbeidsduur per week wordt 
overschreden, deze arbeid geacht te zijn ver
richt in de week, die op den Zaterdag volgt. 

HOOFDSTUK II. 

Van afwijkingen van de normale voor 
schriften betreffende de rusttijden, g·egeven 
In artikel 31 ~ r Arbeidswet 1919 en betref
fen<le de arbeidslijst en het arbeidsregister, 

gegeven In artikel 68 <lier wet. 

§ l. Afw;jkingen, krachtens artikel 31, eerste 
lid, der Arb eidswet 1919, van den regel, dat 
de arbeidstijd na ten hoogste H~ uur 1noet 
worden afgewisseld door een rusttijd van ten 

minste ½ uur. 

Art. 61. De arbeidstijd van een man, die ar
beid verricht, al s bedoeld in een der artikelen 
20, 32, 35 , 37, 38 , 40, 41, 42, 46 of 47, onder 
j, alsmede de arbeidstijd op Zaterdag van een 
man, die op dien dag den a rbe id, bedoeld in 
artikel 22, verricht, behoeft niet door een 
rusttijd te worden afgewisseld. 

Art. 62. De arbeidstijd van een arbeider, die 
arbeid verricht: 

a. in eene glasfabriek bij smelt-, koel- en 
strekovens ; 

b. in eene fabriek voor metaalbewerking bij 
gloeiovens en aan het daarin gloeiend gemaak
te metaal; 

c. in eene emailleerfabriek bij email- en 
emai lleerovens; 

behoeft op dagen, waarop hij meer dan vij f 
en een half uur in fabrieken of werkplaatsen 
arbeid verricht, na ten hoàgste vier en een 
half uur arbeid niet te worden afgewisseld 
door een onafgebroken rusttijd van ten minste 
een half uur, onder voorwaarde, dat: 

1°. zijn arbeid wordt onderbroken door ten 
minste twee rusttijden van ten minste een 
kwartier elk, de eerste gelegen tusschen 1½ 
en 3 uur na het begin, de I aarate tusschen 3 
en 1 ½ uur vóór het einde van den arbeid; 

2°. tusschen aanvang en einde van zijn da
gelijkschen arbeid niet meer dan negen uren 
verloopeu. 
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Art. 63. 1. Van een arbeider, die krachtens 
eene vergunning, als bedoeld in artikel 28 der 
Arbeidswet 1919, op eenigen dag langer dan 
acht en een half uur arbeid verricht in eene 
fabriek of werkplaats, behoeft de arbeid t ijd 
op dien dag niet na ten hoogste vier e'n een 
half uur te worden a fgewisseld door een onaf
gebroken rusttijd van ten minste een half uur, 
onder voorwaarde, dat zijn arbeidstijd telkens 
na ten hoogste vij f uren wordt afgewisseld 
door een onafgebroken rusttijd van ten minste 
een half uur. 

2. Aan een arbeider, die ingevolge het bij 
of krachtens de Arbeidswet 1919, met uitzon
dering echter van artikel 28 dier wet, bepaal
de, op eenigen dag langer dan acht en een 
half uur arbeid verricht in eene fabri ek of 
werkplaats, behoeft, indien op dien dag na 
ten m inste v ier en een half uur arbeid zijn 
werktijd is a fgewisseld door een onafgebroken 
rusttijd van ten minste een half uur, niet op
nieuw een rusttijd te worden verleend. H et be
paalde in den vorigen volzin geldt niet, indien 
artikel 45 of artikel 47, onder l, toepass ing 
vindt en reeds gedurende elf uren op dien dag 
arbeid is verr icht, in welk geval onmiddellijk 
daarna en telkens na ten hoogste vijf uren 
arbeid wederom zijn a rbeid moet worden af
gewisseld door een onafgebroken rusttijd van 
een half uur. 

3. Van een arbeider, voor wien de arbeids
_lij t of de roo ter op eenigen dag een werktijd 
aangeeft van ten hoogste vij f en een half uur, 
doch die ingevolge het bij of krachtens de 
Arbeidswet 1919 bepaalde op di en dag langer 
dan vijf en een half uur arbeid verricht, be
hoeft de arbeidstijd niet na ten hoogste vier en 
een half uur arbeid te worden afgewisseld 
door een onafgebroken rusttijd van ten minste 
een half uur, onder voorwaarde, dat de eerste 
onafgebroken rusttijd van ten minste een half 
uur na ten hoog te vijf en een half uur arbe id 
wordt gegeven en dat bij toepa sing van het 
bepaalde in artikel 45 of artikel 47, onder l , 
wordt voldaan aan het bepaalde in het tweede 
Jid. 

§ 2. Afwijkingen, krachtens artikel 31, zeven
de l id, der Arbeidswet 1919 van het verbod 
om de rusttijden door te brengen in werkloka-

len, waar de bedrijfsarbeid doorgaat. 

Art. 64. Een arbeider, die in eene fabriek of 
werkplaats den hieronder genoemden arbeid 
verricht, mag gedurende de rusttijden, gelegen 
tusschen aanvang en einde van zijn dagelij k
schen werktijd , verblijven op een besloten 
plaats , waar a lsdan de bedrijfsarbeid wordt 
verricht : 

a. arbeid, als hedoeld in een der artikelen 
17, 20, 23, 32, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 47, of 
62 · 

b. arbeid in een laboratorium; 
c. arbeid, bestaande in het bedienen van 

smeltketels in eene vetsmelterij; 
d. arbe id , bestaande in het bedienen van 

personen! i [ten; 
e. arbe id , bestaande in het ontvangen van 

melk in eene fabriek tot bewerking of ver
werking van melk; 

f . arbeid in eene warmwater-vlasroterij ; 
g. arbe id in brood- en banketbakkerijen. 
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§ 3. Afwijkingen, krachtens artikel 68, elfde 
lid, der A rbeid.!wet 1919, van de bepalingen 

omtrent arbeid.!lijst en -register. 

Art. 65. Vrijstelling van de verplichting, be
doeld in artikel 68, eerste lid , onder a, der 
Arbeidswet 1919, wordt verleend ten aanz ien 
van arbeiders in eene fabriek of werkplaats, 
wier regeling van arb ids- en rusttijden duide
lijk is aangegeven op een rooster, zulks onder 
de volgende voorwaarden: 

a. de rooster moet zijn opgehangen en op
gehangen blijven op eene plaats, die vrij toe
gankelij k is voor alle arbeiders, voor wie h ij 
ge ldt, zoodanig, dat daarvan gemakkel ijk kan 
worden kennis genomen; 

b. de rooster moet zijn gedagteekend en 
onderteekend door het hoofd of den bestuur
der der onderneming; 

c. ten opzichte van den roo ter moet wor
den in acht genomen, hetgeen ten opzichte van 
de arbeidsl ijst is bepaald bij artikel 68, tweede, 
v ierde en vijfde lid, zesde lid , tweeden ".Olzin, 
en zevende tot en met tiende lid, der Arbeids
wet 1919; 

d. indi en de arbeidsregel ingen van verschil
lende p loegen van arbeiders regelmatig om
wis elen en deze op eenzelfde blad van den 
roo ter zijn vermeld, moet hierop de wijze van 
omwisseling duidelijk zijn aangegeven en uit 
een naast het blad opgehangen ge chrift of 
uit het arbeid register voor eiken arbe ider en 
van week tot week duidelijk blijken, tot welke 
ploeg hij behoort ; 

e. voor el ken arbeider, voor wien de roos
ter geldt, moet het arbeidsregi ter eene aan
wijzing bevatten, op welk blad van den roos
ter te zijnen aanzien de 1·egeling van arbeids
en ru ttijden is vermeld; 

f . indien het districtshoofd voor eene be
paalde fabriek of werkplaats of een onderdeel 
daarvan een bepaal den vorm voor den rooster 
heeft vastgesteld , moet de rooster in dien 
vorm worden gesteld. 

Art. 66. In eene ondernemi ng, staande onder 
beheer van twee of meer hoofden of bestuur
ders, behoeft de onderteekening van de ar
beidslijst of den rooster slechts te gesch ieden 
door één dier hoofden of bestuurders. 

Art. 67. Indien de arbeidsregelingen van ver
schillende ploegen van arbe iders in eene fa
briek of werkplaats regelmatig omwisselen, 
mogen deze arbeidsregeli ngen op eenzelfde 
blad van de arbeidslijst zijn vermeld , mits 
hierop de wijze van omwisseling duidelijk is 
aangegeven en uit een naast het blad opge
hangen geschrift of uit het arbeidsregister 
voor eiken arbe ider en voor elke week duide
lijk blijkt, tot welke ploeg hij behoort. 

Art. 68. H et hoofd of de bestuurder van eene 
ondernem ing, waarin arbe id wordt verricht in 
eene fabriek of werkplaats, zijnde eene open 
ruimte, waarop zich geen gebouw, tot die on
derneming behoorende, bevindt, behoeft n iet 
te zorgen, dat in d ie fabriek of werkplaats 
~ene arbeidsl ijst of een rooster wordt opge
hangen, onder voorwaarde, dat deze op aan
vrage van een der in artikel 84 der Arbeids
wet 1919 bedoelde ambtenaren in de fabriek 
of werkplaats onmiddellijk ter inzage wordt 
verstrekt. 

Art. 69. 1. Indien een arbe ider gedurende ten 
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~oogste eene week achtereen arbeid verricht 
m eene fabriek of werkpl aats, niet behoorend 
tot de onderneming, waarin hij werkzaam is, 
behoeft het hoofd of de bestuurder van die 
onderneming niet te zorgen, dat in bedoelde 
fabriek of werkplaats voor dien arbe ider eene 
arbeidslijst of een rooster wordt opgehangen, 
noch dat daar voor hem een arbeidsregister 
aanwezig is. 

2. Indien een arbeider gedurende ten hoogste 
veertien dagen achtereen arbeid verricht op of 
aan een in aanbouw. aanleg, verbouwing, her
stelling of slooping zijnden weg, bouw-, grond-, 
waterwerk of ondergrondsche leiding, behoeft 
het hoofd of de bestuurder der onderneming, 
waarin hij werkzaam is, niet te zorgen, dat 
a l daar voor dien arbeider een arbeidsregister 
aanwezig is, noch dat daar voor hem eene ar
beidslijst of een rooster is opgehangen, onder 
voorwaarde, dat : 

a. in eene andere tot de onderneming be
hoorende inrichting voor den betrokken arbei
der een arbeidsregister aanwezig en voor hem 
eene arbeidslijst of een rooster opgehangen is, 
een en ander voldoende aan de bij of krach
tens artikel 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschriften; 

b. een door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming gewaarmerkt a fschrift der 
onder a bedoelde arbeidslijst of een rooster ter 
plaatse, in den aanhef van dit lid bedoeld, 
aanwezig is en op eerste aanvrage van een der 
in artikel 84 der Arbeidswet 1919 bedoelde 
ambtenaren wordt vertoond. 

Art. 70. 1. Indien bij eene vergunning krach
tens de artikelen 22, 28 of 42 der Arbeidswet 
1919 eene werktijdregeling is vastgesteld , 
treedt deze voor de arbeiders, voor wie de 
vergunning geldt, en gedurende den duur dier 
vergunning in de plaats van de voor hen op 
de arbeidslijst of den roosteP vermelde rege
l ing. 

2. Indien bij eene vergunning krachtens de 
in het voorgaande lid genoemde artikelen 
geen werktijdregeling is vastgesteld , mag een 
arbeider, voor wien die vergunning geldt, en 
gedurende den duur dier vergunning afwijken 
van de voor hem op de arbeidslijst of den 
rooster vermelde regeling, onder voonvaarde, 
dat naast de arbeidslijst of den rooster, zoo
lang van de vergunning gebruik wordt ge
maakt, een door het hoofd of den bestuurder 
der onderneming of een door dezen daarmede 
belast persoon, als bedoeld in artikel 75 der 
Arbeidswet 1919 , onderteekend geschrift is op
gehangen, dat de op grond dier vergunning te 
volgen werktijdregeling aangeeft. Dit ge
schri ft moet voldoen aan de eischen in artikel 
68 , tweede lid , der Arbeidswet 1919, voor eene 
arbeid lijst gesteld. 

Deze regeling treedt voor de arbeiders, voor 
wie zij geldt, gedurende den duur der ver
gunning in de pi aats van de op de arbe idslijst 
of den rooster vermelde. 

3. W anneer ten aanzien van een man ge
bruik wordt gemaakt van eene machtiging, als 
bedoeld in artikel 29 der Arbeidswet 1919, of 
wanneer ten aanzien van een man overeenkom~ 
stig he t bepaalde bij artikel 35, tweede I id, 
onder b, dier wet of overeenkomstig het be
paalde bij artikel 1, onder c, van Ons besluit 
van 21 September 1920 (Staatsblad n°. 745), 
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laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 15 
Maart 1934 (Staatsblad n°. 108), kennis is ge
geven van het voornemen om hem bakkers
arbeid te doen verrichten vóór 5 uur des voor
middags, mag die man dienovereenkomstig 
arbeid verrichten op andere tijden dan voor 
hem op de arbeidslijst of den roo ter zijn aan
gegeven. 

4. Arbeiders, die ingevolge artikel 47 ar
beid plegen te verrichten vóór den aanvang, 
gedurende de onderbrekingen of na het einde 
van den bedrijfsarbeid, mogen, voor zoover 
zulks in verband met eene vergunning krach
tens de artikelen 22 of 28 der Arbeidswet 1919 
noodzakelijk is voor den goeden gang van het 
bedrijf, op gelijke wijze afwijken van de voor 
h en op de arbeidslijst of den rooster vermelde 
regeling, a ls de arbeiders, voor wie eene ver
gunning, a ls bedoeld in het eerste of tweede 
lid, geldt, ingevolge de daar genoemde tijde
lijke regeling mogen afwijken van de regeling, 
voor hen op de arbeidsl ijst of den rooster ver
meld. 

Art. 71. 1. Voor een bakkersgezel, die arbeid 
verricht in eene broodbakkerij , behoeft het 
tijdstip van aanvang en dat van einde van 
zijne rusttijden niet op de arbeidslijst of den 
rooster te zijn vermeld. 

2. Voor een man, die arbeid verricht als 
bedoeld in een der artikelen 20, 32, 35 , 37, 
38, 40, 46 of 47, onder j, behoeft het tijdstip 
van begin en e inde van de rusttijden, die ge
legen zijn tusschen het tijdstip van begin en 
e inde van zijn dagelijkschen werktijd, niet op 
de arbeidslijst of den rooster vermeld te zijn, 
mits daarop aantal en duur dier rusttijden 
zijn vermeld. 

3. Voor een arbeider, die arbeid verricht: 
a. als bedoeld in artikel 23; 
b. bestaande in het bedienen van smelt

ketels in eene vetsmelterij; 
c. bestaande in het bedienen van personen-

1 iften ; 
d. in eene hoefsmederij; 
e. in een walswerk bij ovens of walsen; 
/. bestaande in het smeden van zware stuk

ken of het bedienen van de daarbij behooren
de ovens en werktuigen; 

g. in eene banket-, beschuit-, biscuit- of 
koekbakkerij, n iet zijnde eene broodbakkerij , 
a lsmede in eene banket-, beschuit-, l.,iscuit- of 
koekfabriek; 

h. in eene ouwelfabriek; 
i. in eene caramel- of dropsmakerij van eene 

suikerwerkfabriek; 
j. in eene koffiebranderij ; 
k. bestaande in het bedienen van eesten en 

drooginrichtingen; 
l . bestaande in het bedienen van steri li seer

toestellen en kookketels; 
11i. bestaande in werkzaamheden bij het 

mengen en vulcaniseeren van rubber; 
n. bestaande in het verkoopen en met den 

verkoop onmiddellijk verband houdende werk
zaamheden in fabrieken of werkplaatsen, die 
tevens winkel zijn; 

behoeft het uur van aanvang en dat van 
einde van zijne rusttijden niet op de arbeids
lijst of den rooster te zijn vermeld, onder 
voorwaarde: 

1 °. dat op de arbei dslijst of den rooster het 
aantal van zijne werkuren per dag vermeld is, 
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en 
2°. dat de tijdruimte, gelegen tusschen het 

tijdstip van aanvang en dat van einde van zijn 
dagelijkschen arbeid, ten hoogste één uur meer 
bedraagt dan dat aantal werkuren of dat, in
dien uit de arbeidslij st of den rooster blijkt, 
dat een onafgebroken rusttijd van ten minste 
één uur wordt verleend, en daarvan het tijd
stip van aanvang en dat van einde is vermeld, 
de tijdruimte, gelegen tusschen het tijdstip van 
aanvang en dat van einde van zijn dagelijk
schen arbeid, ten hoogste een half uur meer 
bedraagt dan het aantal werkuren vermeer
derd met dien onafgebroken rusttijd. 

4. Voor een arbeider, niet zijnde een bak
kersgezel, die arbeid verricht in eene brood
bakkerij, vindt het bepaalde in het derde Jid 
van dit artikel overeenkomstige toepass ing. 

Art. 72. l. Voor een arbeider, die arbeid ver-
richt: 

a. in eene vlasroterij; 
b. in eene vischdrogerij of -rookerij ; 
c. in eene bemalingsinrichting; 
d. in eene fabr iek of werkplaats, ten tijde, 

dat deze uitslui tend door wind- of waterkracht 
gedreven wordt; 

e. in eene steenbakkerij , bestaande in het 
op hun kant zetten of van de droogvelden naar 
de stapels dragen van ongebakken steen; 

f. in eene veenderij ; 
g. in eene e ik- en teenschillerij ; 
behoeft op de arbeidslijst of den rooster niet 

te zijn vermeld het tijdstip van aanvang en 
dat van einde van den dagelijkschen werktijd 
en van de daartusschen gelegen rusttijden , 
onder voorwaarde: 

A. dat daarop is aangegeven het uur, waar
op de arbeid op zijn vroegst mag aanva ngen 
en dat, waarop hij op zijn laatst mag ei ndigen, 
benevens h et maximum aanta l werkuren per 
dag en per week; 

B. dat, indien het districtshoofd zulks heeft 
geëischt, het hoofd of de bestuurder der on
derneming of een door dezen daarmede belast 
persoon, a ls bedoeld in a r tikel 75 der Arbeids
wet 1919, met inachtneming van de door het 
districtshoofd daaromtrent gegeven voorschrif
ten aanteekening houdt van de t ijden, waarop 
die ' arbeider arbeid heeft verricht. 

2. Indien voor een arbeider , a ls in het 
vorige l id bedoeld, de tijdstippen van aanvang 
en van einde van zijn dagelijksch en werktijd 
en van zijne daartusschen gelegen rusttijden 
geheel of gedeeltelijk wel op de arbeidslijst 
of den rooster zijn vermeld, mag van deze 
regeling voor zooveel noodig worden afge
weken, onder voorwaarde, dat, indien het dis
trictshoofd zulks heeft geëischt, het hoofd of 
de bestuurder der onderneming of een door 
dezen daarmede belast persoon, a ls bedoeld in 
artikel 75 der Arbeidswet 1919, met inacht
neming van de daaromtrent door het districts
hoofd gegeven voorschriften, aanteekening 
houdt van de tijden, waarop die arbeider, in 
a fwijking van de regeling voor hem op de 
arbeidslijst of den rooster vermeld, arbeid 
h eeft verricht en hiervan aan de in artikel 84 
der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren op 
hun verzoek inzage en aan het districtshoofd 
op diens verzoek a fschriften of uittreksels ver
strekt. 
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Art. 73. l. Voor zoover de toepassing van een 
der artikelen 2, 3, eerste lid, onder a en c, 
4, eerste lid , onder a, tweede, derde en vierde 
lid , 6, 7, 8, 9, vierde en vijfde lid, 10, derde 
lid, 11, 12, vierde en vijfde lid , 13, tweede en 
vierde lid , 14, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 37, 
45, 47, onder l, 49 en 57 het noodzakelij k 
m aakt, dat een arbeider afwijkt van de voor 
hem op de arbeidslijst of den rooster vermelde 
regeling van arbeids- en rusttijden, mag hij 
daarvan af wij ken , onder voorwaarde, dat ter 
plaatse, waa r de in bovengenoemde artikelen 
bedoelde arbeid wordt verricht, een door het 
hoofd of den bestuurder der ondernem ing of 
een door dezen daarmede belasten persoon, a ls 
bedoeld in artikel 75 der Arbeidswet 1919, 
onderteekend geschrift is opgehangen , waar
van de vorm door Onzen Minister kan worden 
vastgesteld en waarop is aangegeven, op welk 
tijdstip de a fwij king van de arbeidslijst of den 
rooster is aangevangen en, in geval van toe
pass ing van het bepaalde in artikel 45 of ar
t ikel 47, onder l, van welken aard de te 
verr ichten werkzaamheden zijn . Voorts moet 
op di t geschr ift binnen vijfti en uren na afloop 
der werkzaamheden nauwkeurig, duidelijk en 
vo ll edi g zijn aangegeven, gedurende welke tij
den gewerkt is, en tevens welke werktijdrege
ling in afwijki ng van de a rbeidslijst of den 
rooster zal worden gevolgd om te kunnen vol
doen aan de bepa lingen omtrent den maxima
Jen arbeidsduur in het tijdvak, waarin de af
wijking noodzakelijk was. De werktij dregeling, 
aangegeven op bovenbedoeld geschr ift, treedt 
in de plaats van die op de arbeidslij st of .den 
rooster vermeld. Dit geschri ft moet ten minste 
drie maanden in de fabri ek of werkplaats wor
den bewaard, tenzij het districtshoofd anders 
heeft bepaald , en moet aan de in artikel 84 
der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren op 
hun ve1·zoek ter inzage worden verstrekt, ter
wijl aan het districtshoofd op diens verzoek 
afschriften of uittreksels moeten worden ver
strekt. 

2. A an het bepaalde in het eerste lid be
hoeft niet te zijn voldaan, indien door het 
hoofd of den bestuurder der onderneming is 
zorg gedragen, dat in een daartoe ingericht 
register of kaartsysteem aanteeken ing is ge
houden van de tijden, waa rop een arbe ider, 
die arbeid verricht in a fwijking van de rege
ling voor hem op de a rbeidslijst of den roos
ter vermeld, arbeid heeft verricht. 

Art. 74. E ene aanteekening, al s bedoeld in 
het tweede lid van artikel 72, houdt in: den 
naam van den arbeider - of, indien van eene 
groep van arbeiders all en op dezelfde wijze 
afwijken van de voor hen op de arbeidslijst of 
den rooster vermelde regeling van arbeids- en 
rusttijden, de aanduiding van die groep - den 
datum van afwijking van de normale werk
tijdregeling, de werktijdregeling op den dag 
der afwijking en de dag of de dagen, waarop 
korte,· dan de normale werktij dregel ing a rbeid 
wordt verricht, met vermelding van het aan
tal uren, dat per dag korter arbe id wordt ver
richt. De aanteekeningen moeten duidelijk 
leesbaar zijn. Zij moeten gedurende ten minste 
drie maanden in de fabriek of werkpl aats wor
den bewaard, tenzij het districtshoofd anders 
heeft bepaald. 
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HOOFDSTUK m. 

Afwijkin gen krachtens artikel 91 der Ar
beidswet 1919 van de arbelds - en ru sttijd 
bepalin gen voor fabrieken or werk1ilaatsen. 

Art. 75. 1. H et bepaalde in hoofdstuk IV -
met uitzonder ing van de artikelen 33 tot en 
met 38 - en in artikel 68, eerste I id , onder a, 
en tweede tot en met tiende lid , der Arbeids
wet 1919 is niet van toepassing op den a rbeid 
van: 

a. personen, die, niet zijnde hoofd of be
tuurder der onderneming, aan het hoofd taan 

van eene fabriek of werkplaats of van eene af
deeling daarvan - met uitwndering van fili a
len van slagerijen - en uitslu itend of in hoofd
zaak met de leiding daarvan zijn belast, zoo
al fabriek directeuren, bedrijf leiders, bedrijfs. 
ingenieurs, opzichters, werkmee ters, chef-ma
ch ini ten en dergel ijke; 

b. den persoon, die, niet zijnde hoofd of 
bestuurder der onderneming, aan het hoofd 
staat va n een filiaal eener slagerijondernem ing, 
indien in dat fili aal behalve deze persoon ten 
minste dri e mannen, ieder gedurende ton min
ste twee en dertig uren per week, arbe id pl e
gen te verrichten ; 

c. den fabricage-chef, voor zoover hij ui t
slu itend of in hoofdzaak met de le iding van de 
fabr icage is belast en niet door handenarbei d 
aan den bedrijfsarbeid pleegt deel te nemen ; 

d. den chef de bureau, het hoofd van ad
ministratie, den hoofdboekhouder en den af
deel ingschef, voor zoover zij aan het hoofd 
staan en de leiding hebben over arbeiders, 
werkzaam aan de admin istratie, de correspon
dentie of de boekhoud ing der ondernem ing; 

e. het hoofd van eene teekenkamer en het 
hoofd van een constructiebureau ; 

/. den magazijnmeester en den exped itie
chef, indien hun arbeid uitsluitend of in hoofd
zaak bestaat in het houden van toezicht op de 
magazijnen, bij de expeditie of bij de ont
vang t van goederen of g rond toffen en zij 
verantwoordelijk zijn voor de goede orde in de 
magazijnen en voor de daar aanwezige goede
ren en stoffen; 

g. den amanuensis van een laboratorium; 
lt . den persoon, die hela t is met weten

schappelijk onderzoek of wetenschappelijke 
contróle. indien voor dezen arbe id eene weten
sch appelijke ontwikkel ing noodig is, welke ten 
minste gelijk staat aan die, welke vereischt is 
om aan eene Nederlandsche un iversite it of 
hoogeschool tot de promotie te worden toege
l aten; 

i . den leerli ng eener inricht ing van m iddel
baar of hooger onderwijs, d ie belast is met 
wetenschappelijk onderzoek of weten chappe
lijke contróle, ind ien hij dien arbeid ve rri cht 
in het belang zijner opleiding, 

onder voorwaarde, dat naast de arbeidslijst, 
of op een door het districtshoofd nader aange
geven plaats, een geschrift is opgehangen, 
waarop bij hun naam vermeld i , welken werk
kring a ls bovengenoemd zij vervul len. 

2. H et bepaalde bij de artikelen 35, tweede 
lid , of 36, derde lid , der A rbeidswet 1919 is 
bovendien niet van t.oepa sing op den arbeid 
van een bedrij fsleider of een fabr icage-chef, 
al bedoeld in het eerste l id van di t artikel, 
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voor zoover betreft het houden van toezicht op 
bakkersarbeid. 

Art. 76. Het bepaalde in hoofdstuk I V - met 
uitwndering van de artikelen 33 tot en met 
38 - en in artikel 68, eerste lid, onder a, en 
tweede tot en met tiende lid, der Arbeidswet 
1919 is niet van toepassing op den arbeid van : 

a. den persoon, die bij ziekte van het hoofd 
of den bestuurder der onderneming dezen ver
vangt, gedurende d ie vervanging, m its van de 
vervanging onverwij Id aan het districtshoofd 
kennjs wordt gegeven; 

b. den persoon, die, waar het hoofd der on
derneming eene vrouw i , in hare plaats den 
arbeid in de onderneming leidt. 

Art. 77. 1. H et bepaalde in hoofdstuk IV -
met uitzondering van de a rtikelen 33 tot en 
met 38 - en in artikel 68, eerste lid , onder 
a, en tweede tot en met tiende lid , der Ar
beidswet 1919 is mede niet van toepassing op 
den arbeid van personen, die, naar het oordeel 
van het districtshoofd, of, in beroep ingevolge 
het tweede lid , naar het oordeel van Onzen 
l','[inister, op g rond van den aard van hun 
arbe id met een der in artikel 75 genobmde 
categor ieën van a rbeiders kunnen worden ge
lijkgesteld. 

2. Bij weigering van het districtshoofd, om 
een verzoek tot gelijkstelling, als in het eer.te 
lid bedoeld, in te wi ll igen, ka n het hoofd of 
de bestuurder der ondern ming binnen veer
tien dagen na dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

3. E ene gelij kstelli ng, a l in dit artikel be
doeld, kan te a ll en tijde worden ingetrokken 
door het gezag, dat de gelijkstelling heeft uit
gesproken. H eeft de intrekking plaats door het 
districtshoofd, dan kan het hoofd of de be
stuurder der ondernem ing binnen veertien 
dagen na de dagteekening der beschikking in 
beroep komen bij Onzen Minister. 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

Art. 78. Dit be luit kan worden aangehaald 
onder den titel " Werktijdenbesl uit voor fabrie
ken of werkplaatsen", gevolgd door het jaartal 
Yan het Staatsblad, waarin het is gepl aatst. 

.Art. 79. I n dit besluit wordt verstaan : 
a: on,1er "arb?,id", ,,fa~r ie~ of ~verk~laats", 

,,winkel , ,,man , ,,arbe ider , ,,Jeugdig per
soon", ,, jongen", ,,vrouw", ,,broodbakkerij", 
,.bakkersarbeid", ,.bakkersgezel", ,.arbeids
lij st'', ,,arbeidsregister'' , ,,Onzen Minister'' en 
,.di strictshoofd" , hetgeen daaronder wordt ver
staan ingevolge de Arbeidswet 1919; 

b. onder " rooster" de in artikel 65 bedoel
de rooster. 

Art. 80. 1. Dit besluit treedt in wer ki ng op 
een nader door Ons te bepal en tijdstip. 

2. Op het tijdstip waarop dit besluit in 
werking treedt vervall en: 

a. het Werktijdenbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1923; 

b. het Rust tijden- en Arbeidslij tenbesluit 
voor fabrieken of werkplaat en 1923 ; 

c. het Koninklijk besluit van 25 ovember 
1922 (Staatsblad n°. 635) . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it besluit, dat in het 
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Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van tate. 

's-Gravenhage, den 8sten September 1936. 

s. 887. 

WILHELMI A. 
De M inister van Sociale Zaken, 

M. S 1 i n g e n b e r g. 
(Uitg eg. 25 Septernber 1936.) 

5 October 1936. BESLUIT tot vast telling 
van het tijdstip, waarop het Werktijden
besluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1936 in werking treedt. 

I nwerkingtrecling 1 November 1936 . 

s. 1. 

24 November 1936. WET, houdende goed
keuring van het huwelijk van Hare Ko
ninklijke Hoogheid Prinses Jul iana en 
reg l ing van de toelating van p-etu igen 
bij de voltrekking van dit huwelijk, als
mede van eenige gevolgen van deze echt
verb inteni . 

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

dat met het oog op artikel 17 der Grondwet 
het voorgenomen huwelijk van Onze be111inde 
Dochter met Zijne Doorluchtige Hoogheid 
Prins B ernhard L eopold Frederik E verhard 
Julius Coe,·t Karel Godfried P ieter van Lippe
B iesterfeld wettelijke tOl'stemming behoeft en 
dat het tevens wenschelijk is de toelating van 
getuigen bij de voltrekking van dit huwelijk, 
a lsmede eenige gevolgen van deze echtverbin
ten is te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. l. Tot het huwelijk door Onze beminde 
Dochter Prin es J tdiana Louise Emma Marie 
W ilhelmi11a der Nederlanden, Prinses van 
Oranje N a sau, Hertogin van Mecklenburg, 
enz. enz. aan te gaan met Zijne Doorluchtige 
Hoogheid Prins Bernhard L eopold Frederik 
Everhard Jul ius Coert Karel GodfriPd P ieter 
van L ippc-Biesterf eld, verleenen Wij Onze toe
stemming. 

2. Met afwijking in zooverre van het be
paalde bij de artikelen 20 en 131 van het 
Burgerlijk Wetboek zal het huwelijk worden 
voltrokken in tegenwoordigheid van a l dan 
niet binnen het Koninkrijk g-evestigde meer
derj arige getuigen, ten getale van twee of 
zooveel meer, als de Hooge Partijen zullen 
verkiezen. 

3. Ten aanzien van Zijne Doorluchtige 
Hoop-heid en van de kinde re n uit voormeld 
huwelijk geboren, zullen in geval van naams
verandering of naamsbijvoeging, de artikelen 
64 en 65 van het Burgerl ijk Wetboek niet van 
toepassing zijn. 

4. Overal waar in wettelijke voorschriften 
de uitdrukking "Lid van het Koninklijk 
Huis", ,,Leden van het Koninklijk Huis", 
"Prinsen van Ons Huis", ,,Prin en van het 
Koninklijk Geslacht" of " de Vorsten van Ons 
Huis" voorkomt, zal daaronder mede begrepen 
zijn Zijne Doorluchtige Hoogheid. 
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5. Deze wet treedt in werking mei ingang 
van den dag na dien harer afkondigiug. 

La ten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24 ten 
ovember 1936. 

WILHELM! A. 
D e Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 26 Nove1n ber 1936.) 

s. 2. 

24 November 1936. WET, houdende naturali 
satie van Zijne Doorluchtige Hoogheid 
Prins Bernhard Leopold Frederik Ever
hard J ulius Coert Karel Godfried Pieter 
van Lippe-Biesterfeld en regeling van 
eenige gevolgen dier natura) i atie. 

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

dat redenen van Staatsbelang het noodig ma
ken aan Prin B ernhard L eopold Frede,·ik 
Everhard Jul im Coert Karel Godfried Pieter 
van Lippe-Bies terfeld, den aanstaanden Ge
maal Onzer beminde Dochter, het Nederlan
derschap te verleenen, tot hetwelk Zijne Door
luchtige Hoogheid ook aanzoek bij Ons heeft 
gedaan, en dat het dien tig is mede eenige 
gevolgen dezer naturalisatie te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art. 1. De hoedanighe id van ederlander 

wordt bij deze verleend aan Zijne Doorluch
tige Hoogheid Prins B e,·nhard L eopold Frede
rik Everhard J ulius Coert Ka:rel Godfried 
Pieter van Lippe-B iesterfeld, geboren te J ena 
29 Juni 1911, wonende te 's-Gr(111}enhage. 

2. Zijne Doorluchti ge Hoogheid is, van het 
oogenbl ik waarop Hoogstdezelve de hoedanig
heid van ederlander verkrijgt, ingezetene 
van het Rijk. · 

3. Op het aan deze wet ontleende Neder
landerschap is, staande het huwelijk tusschen 
Onze beminde Dochte r en Zijne Doorluchtige 
Hoogheid, artikel 7 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het N ederlander
chap en het ingezetenschap, laatstelijk gewij

zigd bij de wet van 29 November 1935 ( taats
blad n°. 685), niet van toepassing. 

Di t ederlander chap wordt na ontbinding 
van het huwelijk verloren, zoowel ingevolge 
het bepaalde bij artike l 7 voormeld, als indien 
Zijne Doorluchtige Hoogheid den wil om den 
staat van Nederlander niet langer te behouden 
chriftelijk te kennen geeft aan Onzen Minis-

ter van Justitie, di e daarvan onmiddel lijk aan
kondiging doet in de N ederlandsche Staats
wurant . 

Verl ies van het ederlanderschap door Zijne 
Doorluchtige Hoogheid is op den staat van de 
uit dit huwelijk geboren kinderen niet van 
invloed. 

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

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

November 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 26 Nove,nber 1936.) 
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s. 1370. 

29 October 1936. BESLUIT tot aanw1Jzrng 
overeenkomstig artike l 170 der hooger
onderwijswet van het N atuurkundig Gezel
schap te Utrecht a ls bevoegd om bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan àe 
Rijksuni vers iteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen in de leer der phy
sische waarnemingsmethoden. 

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

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Augustus 1936, n°. 3075 III, afdeeling Hoo
ger onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 170- 172 der ho.oger
onderwijswet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
22 September 1936, n° . 60); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 October 1936, n°. 
3686, Afdeeli ng H ooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het "Natuurkundi g Gezel chap", te Utrecht, 

aan te wijzen a ls bevoegd om bij de facu lteit 
der wis- en natuurkunde aan de Rijksunivers i
teit te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen, opdat door den daarvoor te benoe
men hoogleeraar onderwijs zal worden gegeven 
in de leer der physische waarnemingsmetho
den. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen is bel ast met de uitvoer ing 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 29sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o te m aker de B r u ï n e. 
(Uitgeg. 17 No vernber 1936. ) 

s. 1371. 

3 No vern ber 1936. BESLU IT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van het R.K . gymna
sium te R otterdarn der Vereenig ing tot 
St ichting en Instandhouding van R .K . 
hoogere burgerscholen, gymnasia en lycea, 
gevestigd te R otterdarn. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
17 September 1936, No. 16909 III, a(dee ling 
Voorbere idend Hooger en Middelb~ar Onder-
wijs; .. 

Gel-et op a rtikel 157 der hooge r-ondenv1J s
wet · 

G~z ien Ons beslui t van 23 October 1930 
(Staatsblad n° . 409) ; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 
20 October 1936, N o. 29); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 October 1936, No. 
20512, Afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwij s ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 September 1936 het R.K. 

gymnasium te R otterda1n der Vereeniging tot 
Stichting en Instandhouding van R.K. hoogere 
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burgerschol en, gymnasia e n lycea, gevestigd te 
R otterdarn, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen a ls bevoegd om, met in
ach tnem ing der desbetreffende wettelijke voor
sch ri ften aan haar leer! ingen , die het onder
wijs tot aan het e inde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universi
ta ire studiën a f te geven, dat met het getuig
schrift, in a rtikel 11 der hooger-onderwijswet 
vermeld, wordt gelij kgestel d . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den gep laatst, en waarvan a fschrift zal wor
den geronden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 3den November 1936. 
WILHELM! A. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem a k e r d e B ruïn e. 
(Uitgeg. 24 No-ve1nber 1936 . ) 

s. 1372. 

3 Novernber 1936. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de a fdeeling gymnasium 
van het R. K. lyceum voor meisjes te 
Arnhern van de Instelling " Stich t ing van 
het H eilig H art", gevestigd te 's-Graven
hage. 

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

Onderwijs, Ku n ten en Wetenschappen van 
19 September 1936, No. 17177 III, afdeeli ng 
Voorbere idend H ooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op a r t ikel 157 der hooger-onderwij s
wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1936, No. 30) ; 

Gez ien h et nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 29 October 1936, No. 
20511, Afdee ling Voorbere idend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1936 de afdee

ling gymnasium van het R . K. lyceum voor 
meisjes te Arnhern van de Inste lling " Stich
t ing van het Heilig H art" , gevestigd te 's-Gra
vcnhage, voor een t ijdva k van zes jaren aan 
te wijzen a ls bevoegd om, met inachtnem ing 
der desbetreffende wettelijke voorschrif ten aan 
haar leer! ingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bij gewoond , een getuigschrift 
van bekwaamheid tot unive rs ita it·e studiën a f 
te geven, dat met het getuigschr ift, in artikel 
11 der hooge r-onderwijswet vermeld , wordt 
gel ij kgestcl d. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsb lad za l wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den November 1936. 
WILHELMINA . 

De :Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S l ot e mak er d e B ruïn e. 
(Uitgeg. 24 Nov ernber 1936.) 
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S. 1389 B. 

6 October 1936. BESLUIT, betreffende de in
richting voor krankzinnigen "Voorburg" 
te Vught. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 October 19-36, 
n°. 9730, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) , zooals die wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen 2, 3, 4 en 5 van 

Ons besluit van 15 Maart 1934 (Staatsblad 
n°. 114) worden gelezen als volgt: 

Art. 2. Aan de Regenten over de Godshui
zen en den Algemeenen Arme te 's-Hertogen
bosch wordt vergunning verleend om van het 
gesticht "Voorburg" te Vught de gebouwen, 
tot dusver bestemd en gebezigd voor de ver
pleging van lijders, met uitzondering evenwel 
van het "paviljoen Beukenhof" , vroeger ge
naamd "Heerenvill a", van het Z.O.deel van 
den Oostelijken vleugel der mannenafdeel ing, 
genaamd "Afdeeling Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes", van het Zuid-Westelijk deel van den 
Westelijken vleugel der vrouwenafdeeling, ge
naamd "Afdeeling St. Joseph" en het dames
paviljoen, genaamd " Paviljoen St. J oseph", 
in .te richten tot een gesticht voor krankzinni
gen. 

Zoowel voor het gesticht, bedoeld in het 
vorig lid, als voor de inrichting, bedoeld in 
artikel 3, zullen gelden de voorheen en thans 
overgelegde teekeningen en daarbij gegeven 
beschrijving. 

A,·t. 3. Van " Voorburg" worden het " pa
viljoen Beukenhof" , ,,de Afdeel ing Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes" , de "Afdeeling St. Jo
seph" en het "Pavil joen St. Joseph", onder 
de voorwaarden, vermeld in artikel 11, ge
zamenlijk aangewezen a ls eene inrichting, 
welke niet als een gesticht voor krankzinnigen 
wordt beschouwd, ook wanneer daarin meer 
dan twee krankzinn igen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig is, aan te vullen of te 
wijzigen. 

Art. 4. In het gesticht voor k rankzinn igen 
mogen niet meer dan 323 mannelijke en 402 
vrouwelijke krankzinnigen verpleegd worden. 

Art. 5. In de inrichting, bedoeld in artikel 
3 mogen niet meer dan 229 mannen en 204 
vrouwen worden verpleegd. 

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

H et Loo, den 6den October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e Wil de. 

( Uitgeg. 16 October 1936.) 

S. 1389 C. 

14 October 1936. BESLUIT, betreffende het 
Sanatorium "Koningsheide" te Schaars-
be,·gen, gemeente A,·nhe,n . 1 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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B innenlandsche Zaken van 9 October 1936, n°. 
10251, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), zooals d ie wet laatstel ijk is ge
wijzi gd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Het Sanatorium Koningsheide 

te Schaarsbergen, gemeente Arnhem, staande 
onder bestuur der Stichting "Koningsheide" 
aldaar, wordt onder de voorwaarden, vermeld 
in artikel 2, aangewezen a ls een inrichting, 
die niet a ls gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, die voorwaar
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vull en 
of te wijzigen. 

2. 1. De voorziening in den geneeskundi
gen dienst geschiedt ten genoegen van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

2. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in art ikel 1 der wet van 27 
April 1884 (S taatsblad n°. 96) , die door On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken belast 
is met het toezicht op de inrichting. 

3. Het bestuur van de inrichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens het 
overige personeel , geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

4. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een stel pi atte
grondteekeni ngen, waaruit de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den inspecteur te allen tijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd. 

5. Inzake veranderingen, welke ten gevolge 
zouden hebben, dat de inrichting niet meer 
geheel overeenstemt met de teekeningen, be
doeld in het vorig I id , wordt vooraf schrif
telijk het advies ingewonnen van den inspec
teur. 

6. De verpleegden worden niet belemmerd, 
zich schriftel ijk te wenden tot de hoofden der 
departementen van a lgemeen bestuur, tot den 
inspecteur, en tot den off icier van justitie. 

7. Een verpleegde wordt ontslagen: 
a. op e igen verzoek of op dat van• een der 

ouders of van den voogd, ingeval de verpleeg
de staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftel ijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn, van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelijk is; 

c. op verlangen van den inspecteur. 
8. Door Onzen Minister van Binnenland

sche Zaken kunnen nadere voorschriften wor
den gegeven ten aanzien van het bepaalde in 
h e t v ierde, vijfde en zevende lid. 

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

's-Gravenhage, den 14den October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 23 October 1936.) 
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11 Septembe,· 1936. WET, houdende goed
keuring van de onderhandsche overdracht, 
door ruiling, van rerreinen, gelegen te 
Utrec ht , aan de gemeente Utrecht. 

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

dat het belang van den Staat medebrengt met 
de gemeente Utrecht een ruiling aan te gaan 
van terreinen, gelegen re Utrecht; 

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

De onderhandsche overdracht aan de ge
meente· Utrecht van terreinen, gelegen te 
Utrecht, geconstateerd bij de akte van ru iling, 
geteekend 25 September 1935, welke in af
schri ft aan deze wet is gehecht, wordt goed-
• gekeurd. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Sep-

tember 1936. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Staat, 

Mi:nister van Defensie, a . i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 29 September 1936.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
l a. Gijsbert H endrik Dorrestein , Ontvanger 

der R egistratie en Domeinen re Utrecht; 
b. H endrik Jacob H arm van Tarel, Majoor 

Eerstaanwezend-Ingenieur re Utrecht, 
te zamen handelende namens den Staat der 

Nederlanden (hierna aan te duiden als de 
Staat), hiertoe onderscheidenlij k gemachtigd 
bij brief van den Directeur der Registratie en 
Domeinen te Amsterdcwn dd. 16 September 
1935 n°. 9458, gegrond op de missive van den 
Minister van Financiën dd . 14 September 
1935 n°. 81 afdeeling Domeinen, en bij aan
schrijving van den Minister van Defensie dd. 
25 Juli 1935, Vde Afdeeling n°. 131; 

2. Mr. Dr. Gerhard Abraham Willem ter 
P elkwijk, Burgemeester der Gemeenre Ut,·echt, 
wonendê aldaar, ingevol ge artikel 78 der ge
meentewet die Gemeente vertegenwoordigde en 
tevens h andelende ter uitvoering van het be
sluit van den Gemeenreraad dd. 8 Augustus 

188/24/290 
1935 n°. O.W., goedgekeurd bij 

200/900/24 
besluit van Gedeputeerde Staten der provincie 
Utrecht dd. 10 Seprember 1935 n°. 3077/2502, 
3de afdeel ing, 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat der Nederlanden staat bij dezen, 

onder voorbehoud van goedkeur ing bij de wet, 
in eigendom af aan de Gemeenre Utrecht, die 
zulks aanneemt: 

l e. de militaire sportterre inen aan de Vos
segatschelaan te Utrecht, en de steeg van Gal
genwaard, kadastraal bekend gemeente Ab
stede, sectie D nummers 847, 848, 849 en 857, 
samen groot 3.68.10 H.A., op de aan deze 
a kte gehech te en door partijen gewaarmerkre 
reeken ing, gemerkt A 3270, met een groene 
kleur aangegeven; 
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2e. een gedeel te van den voor tuin van de 
kazerne voor de Veld-Artillerie, gelegen langs 
den Leidscheweg te Utrecht, bestemd voor 
straatverbreeding, met inbegrip van de daar
op voorkomende buitencantine, het planton
huisje, de daarop zich bevindende beplanting, 
de geleidingen, benevens het transformator
gebouw c.a., kadastraal bekend gemeente 
Catharijne, sectie D n°. 6233, groot 31.43 A re 
en op de aan deze akte gehechre en door par
tijen gewaarmerkte teekening gemerkt A 3271 
met een groene kleur aangegeven; 

3e. een gedeelte van den z.g. ,,gedekte 
weg" te Utrecht, kadastraal bekend gemeente 
Abstede, sectie D nummers 4152, 3237 en 
4151, te zamen groot 2.50.40 H.A., waarvan 
de perceelen nummers 3237 en 4151 bezwaard 
zij n met het recht van er fpacht tot en met 31 
December 1950 regen een jaarlijkschen canon, 
thans groot f 150, ten behoeve van Arnoldus 
Eliza de Kievit, houthandelaar te Utrecht, ge
vestigd bij akte dd. 4 J anuari 1921, overge
schreven ten hypotheekkantore te Utrecht, 5 
J anuari 1921 in deel 879 n°. 60, op de boven
bedoelde teekening, gemerkt A 3270, met een 
groene arceeri ng aangegeven. 

Hiertegenover staat de Gemeente Utrecht in 
eigendom af aan den Staat der Nederlanden 
(Defensie), die zulks aanneemt: 

l e . een perceel grond, deel uitmakende van 
de hofstede " De Halve Maan", gelegen ten 
Noorden van den Leidschen Rijn te Utrecht, 
kadastraal bekend gemeente Cat harijne, sectie 
C nummer 5831, groot 4.00.00 H.A .. op de 
aan deze akte gehech te en door partijen ge
waarmerkte teekening, gemerkt A 3272, met 
een groene kl eur aangegeven; 

2e. een perceel grond, deel u ihnakende van 
de hofstede " De Groote Kuil" te H outen, 
kadastraal bekend gemeente Houten , sectie D 
nummer 541, groot 2.51.15 H.A., op de ge
melde teekening, gemerkt A 3270, met een 
roode arceering aangegeven; 

3e. een strook grond, bestemd voor den 
aan]eg van een nieuwen z.g. ,,gedekte weg" 
te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Ab
stede, sectie D nummer 4150 gedeeltelijk, nl. 
voor zoover toebehoorend aan de Gemeente 
Ut,·echt, groot voor dat gedeelte 1.53.28 H .A. 

Tevens verbindt de Gemeente Utrecht zich 
om eveneens voor den aanleg van genoemden 
weg aan den Staat kosteloos af te staan, zoo
dra zij hiervan eigenaresse zal zijn geworden, 
het resteerende gedeelte van voormeld perceel , 
kadastraal bekend gemeente A bstede, sectie D 
nummer 4150, groot voor dat deel 1.3 2.22 
H.A. 

De aan de Gemeente Utrecht in eigendom 
toebehoorende grond is op de boven vermelde 
teeken ing, gemerkt A 3270, met een roode 
kleur aangegeven . De te zijner tijd door de 
Gemeente te leveren grond is op d ie teeke
ning aangeduid met een gele kleur. 

Deze ruiling gesch iedt tegen betaling van 
een toegift, groot f 164,000, te betalen door 
den Staat aan de Gemeenre Utrecht, en voorts 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. · De perceelen worden wederzijds 
overgedragen in den staat, waarin de percee
len zich thans bevinden, vrij van huur, vrij 
van hypothekaire of andere lasten en besla
gen, zakelijke rechten of schuldplichtigheden 
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en zonder beperkende bepalingen, behoudens, 
dat hierbij in herinnering wordt g!)bracht, 
dat het bovenvermelde perceel, gemeente Ab
stede, sectie D nummers 857, belast is met 
een servituut van weg ten behoeve van de 
perceelen, gemeente en sectie a lsvoren, num
mers 850, 856, 2581, 2583, 2584, 3196, 4089, 
4138 (oud nos. 4085 en 2309), 4139 (oud n°. 
4084), 4148, (oud n°. 3917), 4142 (oud n°. 
4086), 4140 (oud n° . 4090), 4149 (oud nos. 
2204 en 4087), 4143 (oud nos. 853, 854, 4087 
en 4088). 

2. Verschil tusschen de werkelijke en de 
hiervoor opgegeven grootte zal tot geenerlei 
vordering aanleiding geven, terwijl partijen 
tot geenerlei vrijwaring zijn gehouden, behou
dens dat zij instaan voor den eigendom. 

Art. 2. 1. P artijen kunnen het gerui lde 
over en weer in bezit en genot aanvaarden, ter
stond nadat de hiervoor bedoelde wettelijke 
goedkeuring is verkregen. 

2. V an deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den voornoemden Ontvanger aan den 
voet van a ll e exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring, terwijl daa"rvan 
aan de wederpartij bij aangeteekend schrijven 
zal worden kennisgegeven. 

3. In afwijking van het vorenstaande zullen 
de sportterreinen aan de Vossegatschelaan 
eerst kunnen worden aanvaard zoodra de 
nieuwe sportterreinen op "De Groote Kuil" 
gereed zullen zijn, doch ui terlijk op 15 Fe
bruari 1937, of zooveel later a ls de verbin
dingsweg Koningsweg-Vossegatschelaan voor 
het verkeer is opengesteld. 

Eveneens in afwijk ing van het in lid 1 be
paalde kan de bestaande "gedekte weg" niet 
eerder worden aanvaard dan nadat de nieuw 
te maken gedekte weg gereed is, ter beoordee-
1 ing van den Eerstaanwezend-Ingenieur . te 
Utrecht. 

Art. 3. De door den Staat te betalen toe
gift zal worden voldaan door den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen te Utrecht tegen 
afgi fte van behoorlijke kwitantie binnen veer
tien dagen na overl egging door de wederpartij 
van een ten minste één dag na de overschrij
ving van deze akte in de openbare registers 
door den betrokken hypotheekbewaarder afge
geven verklaring, dat op het door den Staat 
verkregene geen hypothekaire inschrijvi.ngen, 
noch besl agen rusten. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten, van het over en weer af
gestane geheven wordende, zijn van 1 Januari 
1936 af voor rekening van de nieuwe e igena
ren, onverschi llig te wiens name de aanslag 
geschiedt . 

Art. 5. De afstand van den voormelden z.g. 
,,gedekte weg" heeft plaats onder de voor
waarden, vastgesteld in de aan deze akte in 
afschrift gehechte en door partijen gewaar
merkte beschikking van den Minister van De
fensie van 28 April 1934, Geheim Litt. P 63. 

De Gemeente Utrecht verbindt zich hierbij 
uitdrukkelijk deze voorwaarden stipt na te 
leven. 

Art. 6. De Gemeente Utrecht verbindt zich 
op haar kosten den bestaanden duiker, l ig
gende onder de Vossegatschelaan, ter verbin
ding van de grenssloot om de Kromhoutkazer
ne en de gracht ten. Oosten van den bestàan-

L. & S. 1936. 
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den gedekten weg te vervangen door een 
anderen afvoer ten genoegen van den Eerst
aanwezend-Ingenieur te Utrecht . 

Art. 7. De Gemeente verleent, ten behoeve 
van de voormelde terreinen op "De Groote 
Kuil ", kadastraal bekend gemeente Houten, 
sectie D nummer 541, de erfdienstbaarheid 
van overweg ter breedte van 5 M . naar den 
verbindingsweg Koningsweg-Vossegatschel aan, 
ten laste van de aan de Gemeente in e igen
dom behoorende perceelen, kadastraal bekend 
a lsvoren, sectie D nummer 543. 

Deze overweg zal worden gemaakt op een 
door den Eerstaanwezend-Ingenieur te Utrecht 
aan te wijzen plaats. De kosten van dezen 
overweg worden gedragen door de Gemeente 
Utrecht, welke gemeente op haar kosten dezen 
overweg onderhoudt tot genoegen van den 
Eerstaanwezend-Ingenieur te Utrecht. 

Art. 8. De Gemeente Utrecht verbindt zich 
op haar kosten : 

1 °. de zich op het aan h aar bij deze akte 
over te dragen gedeelte van den voortuin van 
de kazerne voor de Veld-Artillerie voorkomen
de buitencantine, het plantonhuisje en het 
t ransformatorgebouw enz. af te breken. 

2° . het langs den Leidscheweg staande 
ijzeren hek op steenen voet naar de nieuwe 
eigendomsgrens te verplaatsen. 

3°. op een door den Eerstaanwezend-Inge
nieur te Utrec ht nader aan te wijzen plaats 
op het terrein van genoemde kazerne een nieuw 
plantonhuisje te bouwen. 

4°. den plantsoenaanleg op het aan den 
Staat verblijvende terrein ten Noorden van 
het Hoofdgebouw bij te werken en in de le i
dingen, aanwezi g in de niet aan de Gemeente 
overgaande strook van de kazerne, de noodige 
wijzigingen aan te brengen, een en ander tot 
genoegen van genoemden Eerstaanwezend
Ingenieur . 

De Gemeente is bevoegd een nieuw trans
formatorgebouw te stichten, hetzij op gemeld 
kazerneterrein , hetzij elders. Mocht de Ge
meente besluiten dit gebouw te plaatsen op 
het kazerneterrein, dan wijst meergenoemde 
Eerstaanwezend-Ingenieur de plaats aan en 
heeft de bouw plaats onder zijn goedkeuring. 

De Gemeente Utrecht draagt er zorg voor, 
dat tijdens de verplaatsing van het ijzeren hek 
het kazerneterrein voortdurend op voldoende 
wijze wordt afgesloten tot genoegen van ge
noemden Eerstaanwezend-Ingenieur. 

Art. 9. H et bouwterrein, deel uitmakende 
van de hofstede " De H alve Maan", moet door 
en op kosten van het Departement van De
fensie worden afgesloten. De kosten van on
derhoud en van vernieuwing van deze afslui
t ing komen ten J.aste van genoemd Departe
ment. 

Art. 10: De steenen brug over den Leid
schen Rijn nabij de boerderij " De Halve 
Ma,rn" moet vóór 1 Januari 1938 door en op 
kosten van de Gemeente Utrecht worden ver
vangen door een voor dubbel rijverkeer ge
schikte vaste brug, welke aansluit aan de 
Joseph Haydnlaan. 

Art. ll. De Gemeente Utrecht is verplicht 
op haar kosten de gebouwen, behoorende tot 
de boerderij "De Halve Maan" binnen een 
jaar na den datum, waarop de Minister van 
Defensie aan haar schriftel ij k kennis geeft, 
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dat het Centraal Militair Hospitaal volledig 
in gebruik is genomen, af te breken. 

Art. 12. Ten behoeve van het terrnin, deel 
uitmakende van de hofstede "De Halve 
Maan", kadastraal bekende gemeente Catha
rijne, sectie C nummer 5831 en ten laste van 
de omli ggende gemeenteterreinen, kadastraal 
bekend in sectie C nummer 5832, met een -1 /- -1 /- -lijn op de aan de a kte gehechte 
teekening, gemerkt A 3272, aangegeven, wordt 
de erfdienstbaarheid gevestigd om geen ge
bouwen te stichten, waarin bedrijven worden 
uitgeoefend, welke naar het oordeel van den 
Mini ter van Defensie hinder veroorzaken voor 
den dienst in het Centraal Militair Hospitaal. 

Ten behoeve van het voormelde terrein, ka
dastraal bekend gemeente Catharijne, sectie C 
nummer 5831 en ten laste van het ten Oosten 
van voormeld terrein gelegen gemeenteterre in , 
kadastraal bekend gemeente Catl,a,•ijne, sectie 
C nummer 5832, op de zooeven genoemde tee-

kening met een -//- -1-J-- -lijn aangegeven, 
wordt de erfdienstbaarheid gevestigd om bij 
eventueele bebouwing slechts open bebouwing 
toe te laten . 

Art. 13. De Gemeente waarbo,·gt een on
gestoorde afwateri ng van de om het Centraal 
Militair Hospitaal liggende terreinen, zonder 
dat daarvoor werken op het terre in van dit 
hospitaal zullen moeten worden gemaakt. 

Art. 14. 1. Gedurende den bouw van het 
Centraal Militair Hospitaal zal een trook 
grond gelegen tusschen het bouwterrein en 
den Leidschen Rijn , op de voornoemde teeke
ning, gemerkt A 3272 met een kruisarceering 
aangegeven, door de Gemeente Utrecht koste
loos beschikbaar worden gesteld als loswal en 
opslagplaats voor den aanvoer van grond en 
van bouwmater ialen en dergelijke. 

2. Deze strook zal door en op kosten van 
hot Departement van Defensie aan weerszijden 
van een tijdelijke afrastering worden voor
zien, aanslui tende aan de om het bouwterrein 
te maken tijdelijke afrastering. 

A,·t. 15. De Gemeente Utrecht verbindt 
zich op haar kosten vóór het toegangshek tot 
het hoofdgebouw en vóór de toegangshekken 
tot de bijgebouwen van genoemd hospitaal , 
voor dubbel rijverkeer geschikte openbare 
wegen aan te leggen, aansluitende aan de 
Joseph Haydnlaan. 

Art. 16. Ten behoeve van het hoofdgebouw 
en de bijgebouwen van het Centraal Milit:ctir 
Hospitaal moeten worden gemaakt do nood1ge 
aansluitingen voor den aanvoer van electrici
teit en gas. De electr iciteitskabels en de gas
leidingen zullen door de Gemeente gelegd 
worden tot aan de grens van het Rij kstenein 
op in onderling overleg aan te wijzen plaat
sen. 

De noodige aansluitingen op de hoofdriolen 
in de Joseph Haydnlaan en in de beide daar
op aansluitende straten, grenzende aan het 
Rijks•errein , zull en door de Gemeente Utrecht 
worden gemaakt op kosten van het Departe
ment van Defensie. 

Art. 17. De Gemeente Utrecht keurt goed, 
dat op de aan de Gemeente in eigendom be
hoorende terreinen, gelegen tusschen het bouw
terrein en de boerderij "De Halve Maan", 
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gedurende en ten behoeve van den bouw van 
het Hospitaal door het Departement van De
fensie kosteloos een pad wordt aangelegd en 
onderhouden met een kruinsbreedte van ten 
hoogste 3½ M . Het Departement van Defen
sie is verplicht dit pad na het tot stand komen 
van het Centraal Mi li tair Hospitaal weder op 
te ruimen en het terrein in den vor igen toe
stand te herstell en. 

Art. 18. 1. De overschrijv ing van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van genoemden Ontvanger. 

2. De kosten op deze akte vallende en het 
zegel van de aangehechte teekeningen, als
mede de kosten op haar uitvoering vallende, 
komen ten laste van den Staat en van de Ge
meente, ieder voor de helft. De ten laste va11 
de Gemeente Utrecht komende kosten moeten 
binnen veertien dagen na opgave worden be
taald ten kantore van den Ontvanger der R e
gistratie en Domeinen te Utrecht . 

3. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten door de weder
partij zijn betaald, wordt een exem plaar daar
van door den Ontvanger aan die partij ui tge
reikt. 

Art. 19. Voor de tenu itvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt voor den Staat domicili e 
gekozen ten kantore van voornoemden Ont
vanger en voor de Gemeente Utrecht ten Stad
huize te Utrecht. 

Aldus in drievoud opgemaakt en geteekend 
te Utrecht, den 25 September 1935. 

D e Burgemeester van Utrecht, 
T e r P e I k w ij k. 

De Ontvange,· der 
R egistratie, 

D o r r e s t e i 11. 

De Majo01· , 
Eentaanwezend- l ngeniem· te Utrecht , 

van Tar e l. 

Voor gelijkluidend afschrift, 

De S ecretaris-Generaal 
van het Departe1nent van Financiën , 

v a n A s c h v a n W ij c k. 

s. 2317. 

30 Sept em ber 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van h et besluit van den 
raad der gemeente Amsterdam, van 27 
November 1935 , n°. 805, strekkende: 

1 °. tot wijziging, met ingang van 1 Ja
nuari 1936, van de verorden ing tot rege
ling van de wedden van het person_eel ~~r 
openbare lage re scholen, welke met z1Jn 
geregeld bij den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 30 der 
Lager-onderwijswet 1920, en tot regeling 
van de wedden van het personeel der 
openbare taalcursussen ; 

2°. tot verhooging, in verband daar
mede, van volgnummer 895h der ontwerp
gemeentebegrooting voor 1936. 

Verl engd tot 15 November 1936. 
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s. 2318. 

30 September 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schors ing van het beslui t van den 
raad der gemeente Amsterdam van 27 
November 1935, N°. 791, strekkende: 

l e. tot wijziging van de verordening 
tot regeling van het Openbaar Gewoon en 
Uitgebreid L ager Onderwijs te A mste,·
darn; 

2e. tot regeling van de wijze, waarop 
de hiervoren onder l e. bedoelde wij zig ing 
zal worden ingevoerd. 

Verl en gd tot 15 November 1936. 

s. 2319. 

30 S eptembe,· 1936. BESLU IT tot schors ing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Valkenswaard van 
1 September 1936, strekkende tot vaststel
l ing van den tijdsduur van het wachtgeld 
van de burgemeesters en vaste ambtena
ren, die tengevolge van de wet van 30 
December 1933 (Staatsblad n°. 800) zijn 
ontslagen, voor zooveel betreft de bepaling 
onder II b, c en d van dat besluit. 

Geschorst tot .l F ebn,ari 1937 . 

S. 2319A. 

8 October 1936. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Jab eek van 11 September 1936, strekken
de tot benoeming andermaal van J. H . L. 
M ols, n iet zijnde gemeentesecretari~, tot 
ontvanger dier gemeente . 

Geschorst tot 1 J anua,•i 1937. 

s. 2351. 

5 Octobe,· 1936 . BESLUIT tot vernietiging 
van het bes] uit van den raad der ge
meente V een d.d. 28 Febrµari 1936, strek
kende tot benoeming van J. G. W. Schou
ten tot secretaris-ontvanger. 

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

B innenl andsche Zaken van 3 September 1936, 
n°. 23182, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Veen bij zijn besluit van 28 Februar i 1936 tot 
secretar is-ontvanger dier gemeente heeft be
noemd J. G. W. Schouten ; 

Overwegende, dat in het algemeen voor een 
juiste bekleeding van de gecombineerde be
diening van secretaris/ontvanger kennis van 
de gemeentelijke adm inistratie in zijn voll en 
omvang een vereischte is; 

dat zulks in het bijzonder geld t voor een 
gemeente van de groo•te van V een, waa,· de 
omvang der werkzaamheden niet vere ischt en 
bovendien de toestand der gemeentef inanciën 
niet toelaat. dat de secretaris-ontvanger zich 
kan doen bijstaan door een vakbekwaam amb
tenaar ; 

dat de aan de bedien ing verbonden bezoldi 
ging voldoende is om aan den bekleeder daar
van vakbekwaamheid tot eisch te stell en; 

dat over igens ook de toestand , waarin de 
administratie en het geldelijk beheer van cle 
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gemeente V een verkeerden ten t ijde, dat het 
gemeentebestuur zich om steun als noodlijden
de gemeente tot de Regeering wendde, de aan
stelli ng van een vakbekwaam ambtenaar tot 
secretar is-ontvanger vorderde en dat daarvan 
de toekenning van Rijkssteun afhankelijk werd 
gesteld ; 

Overwegende, dat J . G. W. Schouten voor
noemd geen vakdiploma bezit, terwijl hij 
evenm in in de praktijk de kundi gheden voor 
de bekleeding van de bediening van secretaris 
heeft verworven, welke het gem is van het 
vakdiploma zouden kunnen vergoeden; 

dat zulks in de gegeven omstandigheden ge
acht moet worden te zijn in strijd met het 
algemeen belang; 

Gel et op artikel 185 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 22 

September 1936, n°. 54) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 September 1936, n°. 
24272, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente V een te vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

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

H et Loo, den 5den October 1936. 
WILHELMINA . 

De M iniste,· van B innenlandsche Za ken. 
J . A . d e W i I de. 

(Uitgeg. 23 Octobe,· 1936.) 

s. 2352. 

8 Octobe,· 1936. BESLUIT tot vernietig iug 
van het beslui t van burgemeeste'r en wet
houders der gemeente Zaandijk d.d . 10 
Maart 1936, waarbij gunstig is beschikt 
op het verzoek van het Vredes-Comité 
" Zaanstreek", waarvan het secretariaat is 
gevestigd te W 01'1ne1·, tot het houden van 
een gel dinzameling op 3 Mei 1936, en de 
opbrengst te mogen aanwenden tot het 
steunen van de achtergebleven gezinnen 
der dienstweigeraars . 

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

Binnenlandsche Zaken en van Defensie a . i. 
van 6 Augustus 1936, n° . 20968, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, en van 4 September 
1936, I e Afdeeling , n°. 127; 

Overwegende, dat bij besluit van burgemees
ter en wethouders van Zaandijk van 10 Maa1·t 
1936 aan het Vredes-Comité "Zaanstreek", 
gevestigd te Wormer, toestemm ing is verleend 
tot het houden van een geldinzameling op 3 
Mei 1936. waarvan de opbrengst zou worden 
aangewend tot het steunen van de achtérge
bleven gezinnen van dienstweigeraars; 

Overwegende, dat, daargelaten of zulks door 
de organisatoren van de geldinzameli ng a l 
dan niet wordt beoogd, het houden van geld
inzamelingen ten behoeve van gez innen van 
dienstweigeraa1·s, een element bevat van pro
paganda voor, of openlijke instemming met, 
gedragingen, strijdig met de wetten des lands: 
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dat burgemeester en wethouders van Zaan
di,jk, door bij hun besluit van 10 Maart 1936 
voor het houden van gemelde geldinzameling, 
toestemming te verleenen, mitsdien medewer
king hebben verleend aan propaganda voor of 
openlijke in temming met gedragingen, strij
dig met de wetten des lands; 

dat het verleenen van zoodanige medewer
king is in strijd met het algemeen belang; 

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

22 September 1936, n°. 57); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 30 September 1936, n°. 
24273, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, en 
van 3 October 1936, Ie Afdeeling, n°. 19 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd besluit van burgemeester en wet

houders der gemeente Zaandijk te vernietigen 
wegens strijd met het algemeen belang. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Defensie zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad, zal worden 
gepl aatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 8sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

s. 2353. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Defensie a. i. 

H . Col ijn. 
(Uitgeg. 15 Octo ber 1936.) 

8 October 1936. BESLUIT tot vernietig ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam van 27 ovember 1935, n°. 
805, strekkende tot wijziging, met ingang 
van 1 J anuari 1936, van de verordening 
tot regeling van de wedden van het per
soneel der openbare lagere scholen, welke 
niet zijn geregeld bij den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
30 der Lager-onderwijswet 1920, en tot 
regel ing van de wedden van het personeel 
der openbare taalcursussen. 

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

B innenland che Zaken van 8 September 1936, 
n°. 23376, afdeel ing B innenlandsch B estuur; 

Ovenvegende, dat de raad der gemeente 
Amsterdam bij zijn besluit van 27 ovember 
1935, n°. 805, met ingang van 1 J anuari 1936 
de verordening tot regeling van de wedden 
van het personeel der openbare lagere schol en, 
welke niet zijn geregeld bij den algemeenen 
m aatregel van bestuur, bedoeld in arti kel 30 
der L ager-onderwijswet 1920 en tot regeling 
van de wedden van het personeel der open
bare taalcursussen zoodanig heeft gewijzigd, 
dat· in artikel 4 in plaats van f 400 wordt ge
lezen: f 600 ; 

Overwegende, da t de gemeente Amsterdam 
voor het jaar 1936 een extra-bijdrage uit het 
Werkloosheidssubsidiefonds behoeft, wijl zij 
n iet in staat is haar noodzakelijke gewone uit
gaven met eigen gewone inkomsten te dek
ken· 

d~t niet het vooruitzicht bestaat, dat de fi -

596 

nancieele omstandigheden van de gemeente in 
de naaste toekomst gunstiger zullen zijn da n 
in 1936 ; 

dat, waar de dekking van de noodzakelijke 
gewone uitgaven reeds groote zorg baart, voor 
niet-noodzakelijke uitgaven, geen middelen be
schikbaar zijn; 

dat met het oog hierop elke niet noodzake
lijke verhooging van uitgaven achterwege be
hoort te bi ij ven; 

da t een verhooging van de wedden van de 
kweekelingen der openbare lagere scholen in 
de gemeente Amsterdam niet noodzakelijk is, 
aangezien bedoelde wedden, zooa ls deze zijn 
geregeld in de verordening, opgenomen in het 
Gemeenteblad, van Amsterdam voor 1935, af
deel ing 3, volgnummer 153, voldoende moeten 
worden geacht ; 

dat op dezen grond het voornoemd raadsbe
sluit geacht moet worden te zijn in strijd met 
het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 de r gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 September 1936, n°. 55) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 3 October 1936, n°. 
24271, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
voornoe·md besluit van den raad der ge

meente Am.sterdam te vern ietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Onze Minister van Bi nnenl andsche Zaken is 
belast met de uitvoering van di t besluit, het
welk in het Staatsblad zal ,vorden gepla atst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 8sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlan<lsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 16 October 1936.) 

s. 2362. 

10 October 1936. BESL UI T tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Amsterdam van 27 November 1935, n° . 
791 , strekkende: 

1 °. tot wijziging van de verordening 
tot regeling van het openbaar gewoon en 
uitgebreid lager onderwijs te Amsterdam ; 

2°. tot regeling van de wijze, waarop 
de onder 1 °. bedoelde wijziging zal worden 
ingevoerd. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen, van 11 
September 1936, n°. 10143 II, afdeeling Lager 
Onderwijs, en B innenlandsche Zaken, van 11 
September 1936, n°. 23611, afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Amsterda,n bij besluit van 27 November 1935, 
n° . 791 , heeft besloten: 

1 °. de Veror dening tot regeling van het 
Openbaar Gewoon en U itgebreid l ager onder 
wijs te Amste,·dam, vastgesteld door den Ge
meenteraad in zijn vergadering van 25 Octo
ber 1922 (Ge1neenteblad, 1922, afd. 2, volgno. 
119), laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 31 
October 1934 ( Gemeenteblad, 1934, afd. 3. 
volgno. 158), te wijzigen als volgt: 
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achter art. 3 wordt onder het opschrift " Aan
tal leerlingen per kl asse" een nieuw artikel 
3bis ingevoegd, luidende : . 

1. Het maximum-aantal leerlingen per klasse 
bedraagt: 42 voor de schol en voor gewoon 
lager onderwijs, 37 voor de klassen dezer 
scholen, welke gevormd zijn uit leerlingen , 
die in verschillende leerj a ren zijn, 32 voor de 
scholen voor voortg6zet gewoon lager onder
wijs en 32 voor de scholen voor uitgebre id 
lager onderwijs. 

2. Burgemeester en Wethouders kunnen 
het maximum-aantal leer] ingen per kl asse 
overschrijden, indien bij zondere omstandighe
den dit naar hun meening noodig maken.· 

2°. te bepalen, dat het onder 1 °. genoemde 
maximum-aantal leerlingen per kl asse voor de 
scholen voor gewoon lager onderwijs geleide
lijk zal worden ingevoerd , met di en verstande, 
dat het terstond zal gelden voor de nieuw te 
vormen klassen. 

Overwegende, dat de gemeente Amsterdam 
voor het jaar 1936 een extra-bijd rage uit het 
werkloosheidssubsidiefonds behoeft, wijl zij 
niet in staat is haar noodzakelijke gewone uit
gaven met eigen gewone inkomsten te dek
ken· 

d~t niet het vooruitzicht bestaat, dat de 
financieel e omstandigheden van de gemeente 
in de naaste toekomst gunstiger zullen zijn 
dan in 1936 ; 

dat, waar de dekking van de noodzakelijke 
gewone uitgaven reeds groote zorg baart, voor 
niet noodzakelijke uitgaven geen middelen 
beschikbaar zijn; 

dat met het oog hierop elke niet noodzake
lijke verhooging van uitgaven ach terwege be
hoort te blijven ; 

dat de vermindering van het m ax imum
geta l leerlingen per schoolklasse, wel.~e van 
genoemd raadsbesluit het gevolg zou _z1Jn met 
noodzakelijk is; 

dat op dezen grond het voornoemd raadsbe
sluit geacht moet worden te zijn in strijd met 
het algemeen bel ang; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raa d van State gehoord (advies van 

28 September 1936, n°. 21) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 3 October 1936, n°. 
11080 I , afdeel i ng Lager Onderwijs; en van 
6 October 1936, n°. 24701, afdeeling Binnen
] andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente A mste,·dann te vernietigen wegens strij d 
met het algemeen belang. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de nitvoering 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afsch l'ift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den l0den October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S 1 o tem a k e r d e B ruïne. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J . A. de Wilde. 
(Uitgeg. 20 October 1936. 
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s. 2609. 

22 September 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schors ing van het besluit van den 
R aad der gemeente Maartensdijk van 3 
December 1935, strekkende tot vaststelling 
van een verordening tot beperking van 
het aantal winkels, bedrijven of werk
pl aatsen in die gemeente. 

V erlengd tot 1 Januari 1931. 

s. 2610. 

22 S eptembe,· 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het beslui t van den 
R aad der gemeente Oudewater van 14 
April 1936 , strekkende tot vaststelling van 
een verordening tot beperking van het 
aantal winkels, bedrijven of werkplaatsen 
in die gemeente. 

V erl engd tot 1 Januari 1931. 

s. 2812. 

22 October 1936. BESLUIT tot schors ing van 
twee beslu iten van burgemeester en wet
houders van W ierden, betreffende bouw
vergunning. 

Geschorst tot 1 April 1931. 

s. 2847. 

29 Octo ber 1936. BESLUIT tot vernietiging 
van -een besluit van den raad van Vrie
zenveen betreffende bouwvergunning. 

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

Social e Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 11 September 1936, n° . 6955 M/P .B .R. , 
a fdeel ing Volkshuisvesting, en van 19 Sep
tember 1936, n°. 23859, afdeel ing Binnen
landsch Bestuur betreffende het besluit van 
den raad van Vriezen veen van 25 Mei 1936, 
waarbij aan H . Nijkamp aldaar vergunning 
is verleend voor den bouw van een woonhuis 
met stall ing op het perceel , kadastraa l bekend 
sectie E. n°. 4885 ; 

Overweg-ende, dat volgens artikel 6, tweede 
lid, van de Woningwet bouwvergunning moet 
wo,·den gewe.igerd indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, voorzoover daarvan geen 
vrijstelling is verleend; 

dat vorengenoemd perceel niet grenst aan 
een weg en het bouwplan mitsdien n iet vól
doet aan artikel 12, eerste lid, van de bouw
verordening van Vriezenveen, volgens het
welk "geen gebouw mag worden opgericht 
,,anders dan aan een bij het in werking tre-

den dezer verordening bestaanden weg, welke 
::uitslui tend bestemd is voor voetpad, rijpad, 
,,dreef, mestweg of overgang, of aan een weg, 
"waarvan de aanleg volgens de richting, de 
,,afmetingen en de hoogte door den gemeente
"raad goedgekeurd, voltooid of voldoende 

verzekerd is" · 
" dat volgens 'de verordening alleen burge
meester en wethouders vrijstelling kunnen ver
leenen van het aangehaalde voorschrift ; en 
dat di t college in di t geval geen gebruik heeft 
gemaakt, en ook niet heeft willen maken, 
van zijn bevoegdheid ; 
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dat de vergunning reeds hierom moest zijn 
geweige,·d en het besluit, waarbij zij ve rleend 
is, mitsdien behoort te worden vernietigd ; 

Gelet op de gemeentewet ; 
den Raad van State gehoord , advies van 6 

October 1936, n°. 42; 
Gelet op h et nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Za ken en van Binnenland
sche Za ken van 15 October 1936, n°. 8477 
M/P.B .R., a fd eeling Volkshuisvesting en va n 
24 October 1936, n °. 25714, a fdeel ing Binnen
] andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld bes! uit van den raad van Vrie

zenveen van 25 Mei 1936 te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister va n Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblad za l worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 29sten October 1936. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van S ociale Za ken, 
M . S 1 i n g e n b e r g. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A . d e W i I d e. 
(Uitgeg. 17 Novem ber 1936.) 

s. 3280. 

7 Octobe1· 1936. BESLUIT, waa rbij met toe
pass ing van artikel 24 der Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad n°. 259) restanten 
op enkele artikelen van het IVe Hoofd
stuk der R ij ksbegrooting voor het dienst
jaa r 1935 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3281. 

9 November 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van a rtikel 24 der Comptabili
te itswet 1927 (Staatsblad n° . 259) het res
tant op a rtikel 3 van het IVde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het di enstj aa r 
1935 wordt toegevoegd aan hetzelfde a r
t ikel van het IVde Hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het di enstjaa r 1936. 

s. 3381. 

10 October 1936. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Posterijen , Tel egrafie e n Te le fon ie voor 
het dienstjaar 1935, welke worden toege
voegd aan de daarnevens aa ngegeven kre
dieten voor het dienstjaa r 1936. 

s. 3480. 

26 Septem be,· 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepass ing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 {Staatsblad n° . 259) het res
tant op artikel 119 van het Vllde Hoofd
stuk B der Rijksbegroot ing voor h et 
di enstjaar 1935 , wordt toegevoegd aan het 
overeenkomstig a rtikel van het VIIde 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaa r 1936. 
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s. 3780. 

10 October 1936. BESLUIT, waarbij met toe
pass ing van artikel 24 der Comptabili 
teitswet 1927 (Staatsblad No. 259) de 
resta nten op enkele a rtikelen va n oud
hoofdstuk X der Rij ks begrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan de 
overeenkomstige a rtikelen van hoofdstuk 
XI der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1936. 

s. 182. 

18 N oveni be,· 1936. BESLUIT tot uitvoering 
van art. 22, tweede lid, van het Bezoldi 
gingsbesl uit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 (Sala ri sregeling van leerling-verple
genden). 

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

Staat , Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 12 November 
1936, N °. 436 K abinet M . R.; 

Gelet op artikel 22, tweede lid, en op ar
tikel 33, tweede lid, van het Bezol digingsbe
slui t Burgerlijke Rijksambtenaren 1934; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van Ons besluit van den 

30sten December 1933 (Staatsblad N °. 787) , 
zooals dat is gewijzigd en aangevuld bij Onze 
besluiten van den 17den September 1934 
(Staatsblad N °. 513) en van den 18den De
cember 1935 (Staatsblad N °. 714), met ingang 
van 1 J a nuari 1937 te bepal en als vol gt : 

Art. 1. 1. De jaarlijksche bezold ig ing van 
de leerling-verplegenden bij de Rij ksverpl e
gings inrichtingen bedraagt : 

a. bij de ziekenhuizen: 
bij aa nvang f 700; 
bij toelating tot het tweede gedeelte van den 

opl e idingscursus f 750 ; 
bij .toelating tot het laatste gedee lte va n den 

opl eidingscursus f 85 0 ; 
b. bij de krankzinnigengest ichten : 
bij aanvang f 800; 
bij toelating tot het tweede gedeel te van 

den opl e idingscursus f 850 ; 
bij toel ating tot het laatste gedee lte van den 

ople idingscursus f 900 . 
2. H et genot der belooning vangt aan op 

den dag van de in-functietred ing. 
2. De jaarlijksche bezoldig ing van de leer

ling-verplegenden, di e het we ttel ijk beschermd 
diploma, he tzij voor de ge wone zi e kenverple
ging (d ipl oma A) , hetzij voor de verpleging 
van zenuwzieken en · krankzinni gen (diploma 
B) , hebben verworven , bedraagt, zool ang zij 
nog niet tot verpleger( ster) zijn benoemd, in 
be ide soorten van inrichtingen f 900 . 

3. Verhooging van bezoldig ing , toe te ken
nen in verband met de toelating tot het 
tweede en tot het laatste gedeel te van den 
op le idingscursus, gaat in op den eersten dag 
van de maand, waarin het rnsultaa t van het 
onderzoek naa r de bekwaamheid van den can
didaat, om tot het volgende gedeel te van den 
opl eidingscursus te kunnen worden töegela ten. 
bekend wordt. 

4. 1. Op de in de a rtikelen 1 en 2 ver
melde bedragen wordt voor h et genot van kost 
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en inwoning een korting toege past van f 500 
per jaar. 

2. Over tijdvakken van geoorloofde afwe
zigheid van een week of langer, waarin geen 
van Rijkswege verstrekte kost en inwoning 
wordt genoten, wordt van de in het eerste lid 
bedoelde korting f 1 per vol etmaal terug
gegeven, tot een maximum van f 21 per ka-
1 enderjaar. 

5. Bij indienstneming en salarieer ing van 
leerling-verplegenden komt, onverminderd de 
geldende uitvoer ingsbepalingen van de wet 
van 2 Mei 1921 (Staatsblad N °. 702) tot wet
t,,,]ijke bescherming van het diplom a voor 
ziekenverpleging, de in gelijksoortige inrich
t ingen door hen met gunstig gevolg doorge
brachte cursustijd ten volle in aanmerking. 

6. Leerling-verplegenden, reeds in het bez it 
van een diploma A of B, die opleiding ver
krijgen voor onderscheidenlijk het dipl oma B 
of A, genieten eene bezoldiging, welke voor 
het eerste jaar en volgende jaren, gelijk is 
aa n het bedrag, in artikel 1 onderscheidenlijk 
voor het tweede en voor het laatste gedeelte 
van den opleidingscursus vastgesteld. 

7. Overigens vinden op de leerli ng-verpie
genden, ook op degenen die zijn aangesteld 
gedurende het t ijdvak 1 November 1928 tot 
15 Mei 1930, de bepalingen, de overgangs
bepalingen inbegrepen, van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 -
met uitzondering van die in de artikelen 1, 
tweede lid , en 10 - voor zoover van toepas
sing op verpl egers, zooveel mogelijk overeen
komstige toepassing. 

Overgangsbepaling . 
Aan leerling-verplegenden, op 31 December 

1936 in dienst, wier netto-bezoldiging onder 
de werking van dit besluit met meer dan 15 
ten honderd zou dalen, wordt, zoolang zij on
afgebroken als leerling-verplegende in dienst 
blijven, bij wijz11 van overgangsmaatregel een 
persoon] ijke toelage toegekend tot een zoo
danig bedrag, dat de vermindering der netto
bezoldi ging beperkt blijft tot 15 ten honderd 
van de netto-bezoldiging, welke zij volgens 
de op genoemden datum geldende regeling 
zouden ontvangen. 

Onze Ministers, Hoofden der departementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staats blad zaf worden 
gepl aatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 18den November 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

Voo,·zitMr van den Raad van Ministers, 
H. Û O lij ll. 

(Uitgeg . 1 D ecem.ber 1936.) 

s. 205. 

11 September 1936. Wet tot wijziging van de 
Ambtenarenwet 1929. 

Bijl. Hawl,. 2e K am.er 1935/1936, nr. 353, 
1-8. 

Hawi,. id. 1935/1936, blzz. 2242-2244. 
Bijl. Hawl,. Je Kam.er 1935/1936, blz. 826. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 

1936 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat he t wenschelijk is in de t itels II, III en V 
der Ambtenarenwet 1920 eenige wijzigingen te 
brengen ; 

Zoo is het , dat Wij, den R aad van State, enz. 
In de Ambtenarenwet 1929 worden de na

volgende wijzigingen gebracht : 
Art. I . Het derde lid van artikel 5 wordt 

gelezen: 
,,3. Het ,iantal leden van elk Ambtenaren

gerecht wordt door Onzen Minister van Justitie 
vastgesteld. Ten aanzien van de Ambtenaren
gerechten, die ook buiten de standplaats zitting 
houden, bepaalt Onze Minister van ~Justitie 
tevens het aantal leden, dat voor elke gemeente, 
waar het gerecht zitting houdt, zal worden be
noemd uit hen, die in of anders zoo dicht mo
gelijk bij die gemeente gevestigd zijn." 

Artikel 6 wordt gelezen : 
" 1. De leden der Ambtenarenger·"chten 

worden door Onzen Minister van Justitie be
noemd voor een tijdvak van zes jaren. 

2. Op hun verzoek of in geval van ontbin
ding van het gerecht wordt hun door Onzen 
Minister van Justitie ontslag verleend.'' 

Artikel 8 wordt gelezen: 
"In geval van gelijktijdige benoeming geldt 

als oudstbenoemde het lid, wiens naam in het 
benoemingsbesluit het eerst is vermeld en zoo 
vervolgens. Heeft de benoeming plaats gehad 
bij verschillende beslwten van gelijken datum, 
dan wordt het laagstgenummerde besluit ge
acht het eerst t e zijn genomen en zoo ver
volgens.' ' 

Artikel 9 vervalt. 
In artikel 14 vervallen het cij fer l en het 

tweede lid. 
Artikel 15 wordt gelezen : 
,,De voorzitter van het gerecht stelt een roos

ter vast, die de verdeeling der werkzaamheden 
onder de leden regelt. Alvorens den rooster 
vast te stellen stelt de voorzitter de leden in de 
gelegenheid hunne opmerkingen nopens het 
ontwerp te zijner kennis te brengen." 

In het eerst e lid van artikel 17 vervallen de 
woorden " in leeftijd". 

Art. II. In artikel 20 "orden d 0 VJlgende 
wiizigingen gebracht: 

Tn rlPn aanhef van het eerste lid worden de 
woorden ,,(voorzitter inbegrepen)" gelezen: 
.,(voorzitter en plaatsvervangende voorzitters 
inbegrepen )''. 

H et tweede lid wordt gelezen : 
,,2. De onder a en b omschreven verbods

bepalingen gelden ook voor den griffier, de 
plaatsvervangende griffiers en de beëedigde 
klerken ter griffie." 

Art. III. Artikel 21 wordt gelezen: 
"Op bij algemeenen maatregel van bestuur 

te bepalen voet kan aan de leden van het 
Ambtenarengerecht voor het bijwonen van 
bijeenkomsten van dat college een presentie
geld alsmede eene vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten worden toegekend." 

Aan artikel 31 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

"3. Indien de in het eerste en tweede lid 
bedoelde personen tengevolge van ziekte of 
lichaamsgebreken in de noodzaak verkeeren 
zich door een geleider te doen vergezellen of 
indien die personen den leeftjjd van vijftien 
jaren nog niet hebben bereikt , is het in het 
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eerste en tweede lid bepaalde op hwme ge
leiders van overeenkomstige toepassing. Degene, 
die met de begrooting is belast, beoordeel t of 
het geleide noodzakelijk was." 

Art. IV. In artikel 28, tweede lid, wordt in 
plaats van "door het college" gelezen : ,,door 
den voorzitter van het college". 

In artik,~l ~9, zesde lid , wordt vó~r het woord 
,,personen rngevoegd : ,,bepaalde . 

In artikel 36 worden de woorden "of een er
kenden Christelijken feestdag'' vervangen door: 
,, , den Nieuwjaarsdag, den Christelijken twee
den Paasch-of Pinksterdag, den Hemelvaarts
dag, een der beide Kerstdagen of den dag \\aar
op de verjaardag des Konings gevierd wordt ". 

Art. V. In artikel 43 worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

H et eerste lid wordt vervangen door twee 
leden, luidende : 

"1. Alle in den loop van het onderzoek ter 
terechtzitting genomen beslissingen worden ter 
openbare terechtzitting door den voorzitter 
uitgesproken. 

2. Beslissingen genomen na de beëindiging 
van het onderzoek ter terechtzitting worden 
door den voorzitter in het openbaar uitgespro
ken, hetzij ter terechtzitting, hetzij in tegen
woordigheid van den griffier." 

Het cijfer 2 vóór het tegenwoordige tweede 
lid wordt vervangen door 3. 

Art. VI. . Ingevoegd wordt een nieuw arti 
kel 6l'l, luidende : 

,,Indien mondeling uitspraak is gedaan, 
wordt deze in het proces-verbaal der terecht
zitting aangeteekend op de wijze door Onzen 
Minister van Justitie te bepalen. H et bepaalde 
onder 1°. en 4°. van artikel 50 blijft buiten 
toepass ing.'' 

Artikel 53 wordt gelezen: 
"l. De griffier zendt aan partijen binnen 

drie dagen na de uitspraak een afschrift daar
van of, is. mondeling uitspraak gedaan, van de 
aanteekening der mondelinge uitspraak. 

2. Partijen kunnen op hare kosten verdere 
afschriften van de uitspraak of, is mondeling 
uitspraak gedaan, van de aanteekening der 
mondelinge uitspraak bekomen volgens het 
tarief van gerechtskosten in strafzaken. De 
opbrengst dezer kosten komt ten bate van 
's Rijkskas." 

Artikel 54 wordt gelezen : 
,,Zoodra de uitspraak van het Ambtenaren

gerecht in kracht van gewijsde is gegaan, geeft 
de griffier de bescheiden van het geding, die 
zich onder zijne berusting bevinden, terug aan 
de recht hebbenden.'' 

Art. VII. In artikel 57 vervalt het vierde 
lid. Het vijfde en zesde lid worden vervangen 
door twee nieuwe leden, luidende: 

"4. Aan de partij, bij de uitspraak geheel of 
gedeeltelijk in het geli_ik uesteld, worden de 
griffierechten terugbetaald. De voorzitter geeft 
daartoe, zoodra de uitspraak in kracht van ge
wijsde i~ gegaan, een bevelschrift af. 

5. Indien een beroep wordt ingetrokken, 
omdat de administratie op het aangevallen 
besluit of de aangevallen handeling of weigering 
is teruggekomen, bepaalt de voorzitter op ver
zoek van dengene, die het beroep intrekt, in 
hoeverre de griffierechten zullen worden terug
betaald. Hij geeft daartoe een bevelschrift af. 
Artikel 75 is van overeenkomstige toepassing.'' 
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Art. VIII. Het derde lid van artikel 60 
wordt gelezen : 

,,Hij die beroep instelt na den hiervoor ho
paalden termijn, wordt niet op grond daarvan 
niet-ontvankelijk verklaard, indien hij ten ge
noege des rechters aantoont, het beroep te 
hebben inzesteld binnen 30 dagen na den dag, 
waarop hiJ van het aangevallen besluit of de 
aangevallen handeling of weigering redelijker
wijs heeft kunnen kennis dragen. " 

Art. IX. In het derde lid van artikel 62 
wordt tusschen de woorden "wordt" en "door" 
ingevoegd: ,,desverlangd ". 

Artikel 68 wordt gelezen : 
"1. Is het beroep kennelijk niet ontvankelijk 

of kennelijk ongegrond, dan kan , zonder dat 
een nader onderzoek door het Ambtenaren
gerecht vereischt is, de voorzitter bij met redenen 
omkleede beschikking het beroep niet ontvan
kelijk of ongegrond verklaren. 

2. De beschikking wordt door den voor
zitter in het openbaar ui tgesproken in tegen
woordigheid van den griffier. 

3. De griffier doet afschrift van deze be
schikking aan den inzender van het klaag
schrift toekomen." 

In artikel 69 worden de navolgende wijzigingen 
gebracht: 

In het tweede lid wordt na het woord "nietig" 
ingevoegd: ,,of ongegrond". 

Na het vijfde lid wordt een nieuw zesde lid 
ingevoegd, luidende : 

,,6. I s het gerecht van oordeel, dat het be
roep kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk 
ongegrond is, dan kan het zonder nader onder
zoek het verzet ongegrond verklaren, echter 
niet dan na dengene, die verzet heeft gedaan, 
in de gelegenheid te hebben gesteld te worden 
gehoord. Tijd en plaats van het verhoor worden 
den opposant ten minste drie dagen te voren be
richt.. Hij is niet verplicht te verschijnen.'' 

Het bestaande zesde lid wordt zevende lid . 
Het wordt gelezen : 

" 7. De be chikking tot nietigverklaring of 
ongegrondverklaring van een verzet is met re
denen omkleed. Het bepaalde in artikel 68, 
tweede en derde lid, is op die beschikking van 
toepassing. Eene hoogere voorziening staat 
daartegen niet open." 

Het bestaande zevende lid wordt achtste lid . 
Het cijfer 7 wordt vervangen door 8. Tusschen 
de woorden "wordt" en "door" wordt inge
voegd: ,.desverlangd " . 

Het cijfer 8 vóór het tegenwoordige achtste 
lid wordt vervangen door 9. 

Art. X. In artikel 71 wordt het woord 
,. voorzitter" vervangen door "griffier ". 

Artikel 73, eerste lid, wordt gelezen : 
" 1. Indien als verweerder optreedt het 

admini tratief orgaan, tegen welks beslui t, han
deling of weigering het beroep is gericht, zendt 
het binnen drie weken na de toezending van 
een afschrift, als in artikel 71 bedoeld, ter 
griffie van het gerecht alle zich onder zijne be
rusting bevindende tot de zaak betrekkelijke 
stukken in, met ui tzondering alleen van de 
zoodanige, tegen welker inzending het openbaar 
belang zich bepaaldelijk verzet. Ingezonden 
worden hetzij de oorspronkelijke stukken, hetzij 
gewaarmerkte afschriften. Op verzoek van den 
verweerder kan de voorzitter van het gerecht 
den in den eers ten volzin vermelden termijn 
verlengen.'' 
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In artikel 74, eerste lid, wordt in plaats van 
,, veertien dagen" gelezen : ,, drie weken". 

In het vijfde lid wordt tusschen de woorden 
,,wordt" en " door" ingevoegd: ,,desverlangd". 

In het zesde lid wordt in de plaats van "voor
zitter" gelezen : ,,griffier". 

Artikel 75, tweede lid, wordt gelezen : 
,,2. Indien het openbaar belang zulks be

paaldelijk vordert, kunnen de administratieve 
organen het verschaffen van bepaalde inlich
tingen of de inzending van bepaalde stukken 
en voorwerpen weigeren.'' 

Art. XI. De tweede volzin van het eerste 
lid en het derde lid van artikel 91 vervallen. 
Het cijfer 4 vóór het tegenwoordige vierde lid 
wordt vervangen door 3. 

In artikel 92 worden de navolgende wijzigjn. 
gen gebracht: 

In het vierde lid wordt tweemaal in plaats 
van "getuige of deskundige" gelezen: ,,getuige, 
deskundige of partij". 

Tusschen het zevende en het achtste lid 
wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende : 

"8. Het gerecht kan bevelen, dat geen 
verder verhoor van getuigen of deskundigen 
1.al plaats hebben, wanneer naar ziJn oordeel 
door de reeds gehoorde getuigen en deskundi
gen de feiten voldoende tot Klaarheid zijn ge
braeht." 

Het bestaande achtste lid wordt negende lid. 
Ret cijfer 8 wordt vervangen door 9. 

Aan het artikel wordt een nieuw tiende lid 
toegêvoegd, luidende : 

"10. H et gerecht kan bevelen, dat getuigen 
en deskundigen, die hoewel wettelijk opge
roepen niet zijn verschenen, door de open
bare macht voor hem worden gebracht om aan 
hunne verplichting te voldoen." 

Van artikel 94 vervallen het tweede en derde 
lid, alsmede het cijfer 1 vóór het eerste lid. 

Artikel 96 vervalt. 
Het bestaande artikel 97 wordt genummerd 

96. In dit artikel wordt na het woord "vermelde" 
tusschengevoegd : ,,of tot een nader door den 
voorzitter vast tl) stellen". 

Aan het artikel wordt een tweec!.e lid toege
voegd, luidende : 

"2. Indien het onderzoek is geschorst tot 
een nader door den voorzitter vast te stellen 
tijdstip, doet de l:\riffier zoodra mogelijk mede
deeling van dat tijdstip aan de partijen. " 

Vóór het eerste lid wordt geplaatst het cijfer 1. 
Ingevoegd wordt een nieuw art. 97, luidende: 
"1. Voordat de behandeling der zaak ter 

terechtzitting wordt gesloten, heeft ieder der 
partijen het recht het woord te voeren. Het 
gerecht kan evenwel de pleidooien doen ein
digen, wanneer naar zijn oordeel de zaak vol
doende is toegelicht. 

2. Zoodra het onderzoek ter terechtzitting 
voltooid is, wordt dit door den voorzitter ge
sloten. Deze deelt vervolgens mede, wanneer 
uitspraak zal worden gedàan. Indien geen der 
leden van het gerecht zich daartegen verzet, 
is de voorzitter bevoegd te bepalen, dat ter
stond na de raadkamer mondeling uitspraak 
zal worden gedaan." 

Art. XII. Ingevoegd wordt een nieuw 
artikel 98a, luidende : 

"Indien de voorzitter bepaald heeft , dat 
terstond na de raadkamer mondeling uitspraak 
zal worden gedaan, wordt de raadkamer in 
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ieder geval gehouden terstond na afloop, hetzij 
van de terechtzitting waarop het onderzoek 
heeft plaats gehad, hetzij van de behandeling 
der zaak ter terechtzitting." 

In artikel 99, eerste lid, wordt na het woord 
"aangewezen" tusschengevoegd : ,,of nader 
door den voorzitter vast te stellen". 

Art. XIII. In artikel 108 worden de vol
gende wijzigingen gebracht : 

In het eerste lid wordt het gestelde onder 
d gelezen: . 

,,d. dat de griffier van dit gerecht de proces
stukken met een afschrift van het proces-ver
baal der terechtzitting, voor zoover dit op de 
zaak • betrekking heeft, en, is schriftelijk uit
spraak gedaan, een afschrift der aangevallen 
beslissing binnen drie dagen inzendt ter griffie 
van den Centralen Raad ;". 

Onder e wordt de komma na "uitbrengt" 
vervangen door een kommapunt. Hetgeen 
daarna volgt vervalt. In plaats van "zijn rap
port" wordt gelezen: ,,een rapport". 

Aan het eerste lid wordt toegevoegd een 
nieuwe alinea, luidende : 

,,/. dat de Centrale Raad van Reroep steeds 
schriftelijk uitspraak doet." 

Art. XIV. Aan het derde lid van artikel 
115 wordt een nieuwe volzin toegevoegd, lui
dende: 

"Onder ambtenaar wordt in dezen titel mede 
verstaan de pensioen genietende weduwe of 
wees van een ambtenaar, tenzij het tegendeel 
blijkt of uit den aard der zaak volgt." 

Art. XV. Artikel 119, derde lid, eerste 
alinea, wordt gelezen : 

"3. Pensioen is voor de eerste f 400 per 
jaar, of deel van dat bedrag, tot één zestiende 
voor de tweede f 400 per jaar, of deel van dat 
bedrag, tot één achtste, voor inhouding, beslag 
en korting vatbaar;". 

Artikel 119, vijfde lid , wordt gelezen; 
"5. Indien naast bezoldiging pensioen wordt 

·genoten, worden de gedeelten van de bezol
diging en het pensioen, vatbaar voor inhouding, 
beslag en korting, berekend als volgt : 

de bedragen van bezoldiging en pensioen 
worden samengevoegd, waarna overeenkom
stig lid 3 wordt berekend, welk gedeelte voor 
inhouding, beslag en korting vatbaar is ; het 
aldus gevonden bedrag wordt omgeslagen over 
de bedragen van bezoldiging en pensioen." 

Artikel 120 wordt gelezen als volgt : 
" 1. De beperkingen van het vorig artikel 

gelden niet ten aanzien v:i,n inhouding, beslag 
en korting : 

a. tot verhaal van onderhoud, ingevolge 
de wet verschuldigd, kosten door derden ten 
behoeve van zoodanig onderhoud gemaakt 
inbegrepen; 

b. ter zake van eene disciplinaire strafop
legging; 

c. tot verhaal van boete, door den straf• 
rechter opgelegd ; 

d. tot verhaal van hetgeen de ambtenaar 
ter zake van schade, in verband met de ui 
oefening van den dienst opzettelijk veroor 
zaakt, aan den Staat of een openbaar lichaam 
schuldig is. 

2. Bezoldiging en pensioen zijn tot de helft 
vatbaar voor inhouding, beslag en korting tot 
verhaal van hetgeen op de bezoldiging of het 
pensioen is vooruitbetaald, voorgeschoten of te 
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veel betaald . H et tweede en vierde lid van 
artikel 119 zijn van toepassing. 

Art. XVI. In artikel 123 worden de navol
gende wijzigingen gebracht : 

Het eerste lid wordt gelezen : 
,,1. Overdracht , inpandgeving of elke an

dere handeling, waardoor de ambtenaar eenig 
recht op zijn bezoldiging of pensioen aan een 
derde toekent, is slechts geldig 1ndien zij ge
schiedt met goedkeuring van den Staat, die 
of het openbaar lichaa m, dat de bezoldiging of 
het pensioen verschuldigd is . Aan deze goed
keuring kunnen beperkingPn en voorwaarden 
worden verbonden. " 

Aan het twet;de lid wordt toegevoegd : 
"In bijzondere gevallen kan de Staat, die 

of het openbare lichaam, _ dat de bezoldiging 
of het pensioen verschuliigd is, op verzoek 
van den ambtenaar en van den derde, aan wien 
het recht op de bezoldiging of het pensioen 
wordt overgedragen, toestaan, dat van deze 
bepaling wordt afgeweken , mits deze derde 
eene instelling is als bedoeld in het vierde lid 
van dit artikel. " 

Het derde lid wordt gelPzen : 
"3. Behoudens het bepaalde in het, volgende 

lid i~ volmaPht tot invordering van de bezoldi
ging of van het pendioen , onder welken vorm of 
welke benaming ook door den ambtenaar ver
leend, steeds herroepelijk. " 

Toegevoegd worden een vierde en een vijfde 
lid, luidende : 

"4. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid kan eene volmacht tot invordering 
van bezoldiging of pensioen slechts met 
t oest emming van den gemachtigde worden 
herroepen, wanneer deze volmach t is verleend 
aan eene instelling van openbaar nut, welke 
is geplaatst op eene door Onzen Minister van , 
BinnenJa.ndsche Zaken opgemaakte en in de 
Nerlerlandsche Staatsco11,rant openbaar gemaakte 
Ji,i st. Deze toestemming kan slechts worden 
geweigerd, indien en voor zoover de instelling,_ 
t en genoegen van den Staat, die, of het open• 
bare lichaam, dat de bezoldiging of het pensioen 
verschuldigd is, aantoont, dat zij eene vorde
ring op den ambtenaar heeft. Voor de ver
leening der hierbedoelde volmacht is de in 
het eerste lid van dit ar tikel bedoelde goed
keuring niet vereischt. De Staat, die, of het 
openbare lichaam, dat de bezoldiging of het 
pensioen verschuldigd is, geeft aan de instelling, 
die als gemachtigde optreedt, zoo spoedig 
mogelijk kennis van alle omstandigheden , 
tengevolge waarvan het aan bezoldiging of 
pensioen uit te betalen bedrag vermindering 
zal ondergaan of wel de uitbetaling aan anderen 
zal moeten geschieden of zal ophouden. De 
kenni sgeving geschiedt bij aangeteekenden 
brief. 

5. I s op de bezoldiging of het pensioen be
slag gelegd of is besloten daarop inhouding of 
korting toe t e passen, dan wordt desondanks 
uit den eersten nadien vervallenden termijn aan 
de instelling, bedoeld in het vierde lid, d ie 
als gemachtigde optreedt, zoo deze het ver
zoek daartoe heeft gedaan, het bedrag uitge
keerd, dat zij van den ambtenaar te vorderen 
heeft. Bij overlijden, curateele of faillissem ent 
van den ambtenaar wordt niettemin de eerste 
daarna vervallende termijn van bezoldiging of 
pensioen aan de instelling, die als gemachtigde 
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optreedt, tot het bedrag van het haar verschul
digde uitgekeerd, wanneer zij dit binnen veer
tien dagen nadat haar van het eindigen der 
volmacht kennis is gegeven verzoekt. H et ver
zoek, in dit lid bedoeld, wordt gedaan bij aan 
geteekenden brief, onder opgave van redenen. 
H et mist gevolg, wanneer de instelling op deu 
ambtenaar geen andere vordering heeft dan 
eene, welke is ontstaan na de kennisgeving, 
bedoeld in het slot van het vierde lid. 

Toegevoegd wordt een nieuw artikel 123a, 
luidende : 

,,Betaling of afgifte aan een gemachtigde, 
nadat eene volmacht tot invordering van be
zoldiging of pensioen is geëindigd, ontlast en 
den Staat of het openbare lichaam , indien een 
gegeven opdracht tot de betaling of afgifte niet 
meer tijdig kon worden ingetrokken, toen de 
Staat of het openbare lichaam van het eindigen 
der volmacht kennis kreeg." 

Art. XVII. Artikel 129 vervalt. 
In artikel 130 wordt voor " 139b- 139h" ge

lezen : ,, 139c--139g". 

Slot- en overgangsber>alingen. 
Art. XVIII. De wet van 5 September 1807, 

relative aux droits du Trésor public sur les biens 
des comptables, is ingetrokken. 

Art . XIX. De artikelen dezer wet treden 
in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, 
dat voor verschillende artikelen verschillend 
ka n worden gesteld . 

Art. XX. Zij, die vóór den datum van 
inwerkingtreding van artikel I dezer wet tot 
lid van een Ambtenarengerecht zijn benoemd, 
worden geacht benoemd te zijn voor een tijd
vak van zes jaren. 

H andelingen verricht voor den dag van in
werkingtreding van artikel XVI, waardoor 
eenig recht op bezoldiging of pensioen aan een 
derde is toegekend, kunnen binnen zes maanden 
na dien dag aan de goedkeuring van den Staat, 
die of het openba re lichaam, dat de bezoldiging 
of het pensioen verschuldigd is, worden onder
worpen, voor zoover die goedkeuring niet reeds 
eerder is verleend. 

H a ndelingen, in het vorige lid bedoeld, die 
binnen acht maanden na den dag van inwer
kingtreding van artikel XVI niet zijn goedge· 
keurd, verliezen nadien haar rechtsgevolgen. 

Lasten en bevelen , enz . 
Gegeven te 's-Gravenhage, den llden Sep• 

tember 1936. 

s. 208. 

WILHELMINA. 
De Minister van J11,stitie, 

V an Scha ik. 
(Uitgeg. 22 Sept. 1936.) 

21 Dece1nb e,· lü36. WET tot wijzig ing en aan
vuil ing van de Crisis-hypotheekafloss ings
wet 1936. 

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

dat het wenschelijk is, in de Cr isis-hypotheek
afloss ingswet 1936 eeni ge wijzig ingen en aan
vullingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In de Cris is-hypotheekaflossingswet 

1936 worden de volgende wijzigingen en aan
vullingen aangebracht : 
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I. N a a l'ti ke i 15 word t ingevoegd de vol
gende paragraa f: 

§ 2. Van wij ziging in de voorwa arden van 
o bli gatiel eeningen, uitgegeven door grondcre
dietinstell in gen. 

Art . 16. l. E ene instelling, wier bedrijf bij uit
sluiting bestaat iu het verstrekken van credi et 
op binnen het Koninkrijk gelegen onroerende 
goederen . of eene daa rmede bij algemeenen 
m aatregel va n bestuul' gelijk te stellen inste l
] ing, di e ver pi icht zou zijn op ha re vóór de n 
dag der inwerkingtreding dezer wet uitgegeve n 
obi igat ieleeningen in eeni g boekj aar een be
drag af te lossen, hetwelk grooter is da n het 
bedrag, dat zij in het voora fgaande boekj aa r 
aan verplichte periodi eke a flossing op de door 
haar verstrekte geldl eeningen heeft ontvangen, 
is, m et inachtneming van het in lid 2 bepaalde, 
hevoegd de afloss ing op di e obi igatieleeningen 
te beperken tot laatstgenoemd bedrag. B eloopt 
het beschikbaa r bedrag minder dan 1 pct. 
's j aars van het op 1 Januari van het loopende 
jaa r ui tstaande bed rag aan in den vori gen zin 
genoemde obi igati el eeningen, waarop eene 
verplicht ing tot afl oss ing rust, dan is de instel
ling verplicht om voorzoove r zij ge lde n ont
vangt ui t afloss ing va n hoofdsommen e n uit 
eeni ge andere da n verplich te periodie ke afl os
sing, deze te besteden aan aanv u lling va n 
a flossing op di e obligatieleeningen, zulks tot 
een maximum van even genoemd percentage. 

2. D e in het vor ig lid bedoelde wij zig ing in 
de a floss ingsvoorwaa rden werkt ni et , da n na
dat de instelling va n den president der arron
di ssem ents- rech tbank va n de plaats ha rer 
vestig ing de goedkeuring heeft verkregen op 
een door haar in te di enen , door behoorlijke 
besche iden gestaafd a fl oss ingspl a n voor het 
loopende boekj aar , inhoudende de wij ze en het 
tijdstip, waarop het beschikbaa r bed rag naar 
evenredighe id over de verschillende obligatie
leeningen za l worden ve rdeeld en de overeen
gekomen a floss ingsvoorwaarden ove ri gens zu l
len worden gewijzig d . 

3. A fschrift va n het in het vori g lid bedoeld 
a floss ingsplan m et de daarbij behoorende be
scheiden word t te r griffie va n de in lid 2 
bedoelde r ech tba nk , womede ten kantore van 
de instell ing gedurende een door den p resident 
te bepalen ter m ijn , ter kostelooze inzage neder
gelegd ; va n deze nederl eg g ing doet de instel
ling onmiddellijk aankondiging in één o f meer 
door den pres ident aa n te wij zen ni euwsbladen. 
D e pres ident beschikt ni et a lvorens de termij n, 
waarin de stukken ter inzage moeten liggen, 
is verstreken en al vorens hij het advies heeft 
ingewonnen v:an eene commiss ie van deskun
digen, welke bij gemeenscha ppelijke beschik
king van Onze Ministers van Justit ie en van 
Fina nciën wordt benoemd. De kosten van het 
advies w o1·de n , volg ens door Ons te stell e n 
regelen, gebracht ten laste va n de instell ing, 
di e de goedkeu r ing heeft gevraagd. Gedurende 
den term ijn , waar in de stukken ter inzage 
moeten l iggen, kan iedere obli gat ieho uder aa n 
den president mededeeling doen, waa rom hij 
meent, da t de goedkeur ing ach te rwege moet 
blijven. 

4. Tegen de beschikkingen van den p res i
dent der rech tba nk ingevol ge deze wet staat 
hoogere voor zien ing niet open. 

5. H et goedgekeurde a floss ingspl a n wordt , 
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gedurende een maand na de goedke uring , ter 
koste looze inzage van de obligati ehouders ne
dergelegd ter g r iffi e van de in lid 2 bedoelde 
r echtbank, zoomede ten k a ntore va n de instel
ling. V a n deze nederl egging doet de griffi er 
onmiddellijk aankondi g ing in één o f mee r door 
den pres ident aan te wij zen nieuwsbl aden. Op 
de kosten va n de aankondig ing is het in den 
derden zin va n lid 3 bepaa lde va n overeen
komstige toepassing . 

Il. § 2 wordt § 3, § 3, wordt § 4. 
De a r t ikele n 16, 17, 18 en 19 worde n: 17, 

18, 19 e n 20. 
III. N a artikel 19 (oud) wordt ingevoegd 

het volgend a r t ikel : 
Art. 21. D eze wet is t en aanzien va n hypo

theken op de op onroe rende goederen gevestig
de rechten van overeenkomstige toepass ing. 

IV. Artikel 20 wordt artikel 22. 
2. Deze wet treedt in we rking op een nader 

door Ons te bepal en tijdstip. 
L asten en bevele n, e nz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cembe r 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van J ustitie, v a n S c h a i k. 

s. 254_ 

De M iniste,· van Financiën, 0 ud. 
De Minis te,· van So ciale Za ken, 

M . S 1 i n ge n b e r g . 
De Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H . G e I i s s e n . 
( Uitgeg . 29 Dec. 1936. ) 

26 Novemb er 1936. B E SLU IT tot wij zig ing 
van de Koninklijke bes lui ten van 27 De
cember 1932, Sta,atsblad N ° . 646, ter uit
voering va n de a rtikelen, 18, 19 en 23 van 
de A m btena renwet 1929, en a r t ikel 5 va n 
de Milita ire Ambtenarenwet 1931, van 27 
December 1932, Staats blad N°. 647, tot 
vaststelling va n een a lgemeenen maa t regel 
va n bestuur a ls bedoeld in de a rtikelen 
21 , 22, 23, 31 en 32 van de Ambtena renwet 
1929, en va n 31 December 1932, Staats
blad N ° . 713, tot vaststel] ing van een 
algemeenen maatregel van besttrnl" al s be
doeld in a r t ikel 4, tweede li d, der Aml>Le
na renwet 1929. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Justi t ie van 10 October 1936, 2e Afdeeling A, 
N° 831 · 

Óverw~gende, dat het in verband met de wet 
van 11 September 1936, Staatsblad N °. 205, tot 
wijzi g ing van de Ambtenarenwet 1929, nood
zakelijk is eenige wij zig ingen te brengen in 
Onze beslui ten va11 27 December 1932, S taats
bla.d N ° . 646, te r uitvoering va n de a r t ikelen 
18, 19 en 23 va n de Ambtena renwet 1929 en 
a rtikel 5 va n de Militai re Ambtenaren wet 
1931 , van 27 December 1932, Staatsblad N° . 
647 - gewij zigd bij Ons besl uit van 30 Janua ri 
1936 , S taa,tsbla.d N °. 240 - tot vaststelling 
va n een a lgemeenen m aatregel va n bestuur 
a ls bedoeld in de a rtikelen 21, 22, 23, 31 en 32 
van de Ambtena renwet 1929, en va n 31 De
cember 1932, Staatsblad N °. 713, tot vaststel-
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ling van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 4, tweede 1 iel, der 
Ambtenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Novemb r 1936, 0

• 34) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 21 ovember 1936, 2e 
Afdeel ing A , N°. 818; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De artikelen 5 en 6 van Ons besluit 

van 31 December 1932, Staatsblad N° . 713, 
vervallen. 

In artikel 7 van Ons besluit van 31 Decem-
ber 1932, Staatsblad 0

• 713, vervallen de 
woorden 

11 
, t\veede 1 id,". 

Art. II. In den eersten volzin van arti ke l 1 
van Ons besluit van 27 December 1932, Staats
bla,d N °. 647, woals dit is gewijzigd bij On 
besluit van 30 Januari 1936, Staatsblad 
240, wordt voor 

,.vierde en zesde lid" 
gelezen: 

,.vierde lid". 
De punt aan het slot van dien eersten volzin 

wordt vervangen door: 
., , met dien verstande dat in artikel 2, 

zesde lid , van Ons evengenoemd besluit van 
26 Februari 1903 voor "artikel 57 der Be
roepswet" wordt gelezen "artikel 31 der Amb
tenarenwet 1929" ." . 

In het tweede lid van artikel 3 van Ons 
besluit van 27 December 1932, Staatsblad 0 

646, wordt voor 
"vergoeding voor t ijdve rzuim en re is- en 

verblijfkosten" 
gelezen: 

"presentiegeld en vergoeding voor reis- en 
ve rbl ij [kosten" 

en ve rvall en de woorden 
,,van de tal' ieven". 

Art. III. Artikel I treedt in werking tege
lijk met art ike l I van de wet van 11 eptember 
1936, Staatsblad N ° . 205. 

Artikel II t1·eedt in werking tegelijk met 
artikel III van de wet van 11 September 1936, 

taatsblad N°. 205 . 
Onze Min ister van J ustitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gewnden aan den Raad 
van State en aan de Al gemeene R ekenkamer. 

H et Loo, cl n 26sten ovember 1936. 
WILHEL UNA. 

D e M inis trr van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitg eg. 8 Dec . 1936.) 

s. 287. 

14 December 1936. BESL I T tot regeling 
van de inwerkingtreding van de wet van 
11 September 1936, Staatsblad N°. 205, 
tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929. 

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

Justitie van den 9 December 1936, 2de Afdee
li ng A, N° . 843; 

Gelet op artikel XIX van de wet van 11 
September 1936, Staatsblaà N° . 205, tot wijzi 
ging van de Ambtenarenwet 1929; 

Hebben goedgevonden en verstaa11: 
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Eenig artikel. 
De artikelen XV en XVI der wet van 11 

September 1936, Staatsblad N° . 205, tot wijzi 
g ing van de Ambtenarenwet 1929 treden in 
werking op 1 April 1937. ' 

Voor het overige treedt die wet in werking 
op 1 J an.uari 1937. 

Onze Minister van J ustitie is belast met de 
u itvoering van dit bes luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 
(Uitge g. 22 Dec. 1936.) 

s. 288. 

15 December 1936. BESCHIKKING VA r 
DE MINISTER VAN JUSTITIE be
treffende de nummering van het Staats
blad ( Gewijzigde nu1n1neringsbeschikki11 g 
Staatsblad). 

DE MINISTER VAN J USTITIE, 
Gez ien artikel 1 van het Koninklij k besluit 

van 22 December 1863, Staatsblad n° . 149 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de 

Nmnmeringsbeschikking Staatsbl ad onder meer 
met het OOI< op staatsbladen be treffende het 
Koninkl ijk Hui aan te vull en en te wijzigen: 

Besluit vast te tellen de navolgende: 

GEWIJZIGDE 'UMMERI GSBESCHIK
KING S'f AATSBLAD. 

Ve1'/ieeling in afdeelingen. 

Art. 1. H et Staat blad wordt voor de num-
mering verdeeld in 1,e a fdeel ingen: 

Afdeel(ng A: nos . 1- 9, 
AfdeelmgB: nos. 10- 99, 
Afdeeling C: nos. 100- 999, 
Afdeel mg D: nos. 1100-1999, 
Afdeelin~ E: nos. 2100-2999, 
Afdeeling F: nos. 3100-3999. 

Beste,n,ning der afdeelingen. 

2. De a fdeelingen zijn bestemd voor de na
volgC'nde staatsbladen: 

Afdeel i ng A: staatsbladen betreffende het 
Koninklijk Huis ; 

Afdeel ing B: staat bladen betreffende ,·e r
dragen en andere overeenkomsten met vreemde 
Mogendheden; 

Afdeeling C: andere staatsbladen , voor zoo
ver van algemeen belang; 

Afdeel i ng D: andere staat bi aden voor zoo
ver . va11 bijwndrren aard en n iet vall ende 
onder E of F · 

Afdeel ing :É: schors in •sbes lui te n, daaronder 
begrepen bes lui ten tot verlenging en intrek
kmg van schorsing; vernietigingsbesluiten: 
bes! is i ngen op beroep; 

Afdeel i ng F: staatsb l aclen hetreffende he
g rootingen en rekeningen. 

3. Onclcrverdceling der afdeelingen. 
Afdeeling A. 

Afdeeling A, nos 1-9, wordt niet onder
verdeeld. 

Afdeeling B. 
Afdeeling B, no . 10-99, wordt niet onder

verdeeld. 
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Afdeeling C. 
Afdeeling C, nos. 100-999, wordt verdeeld 

naar de mi nisterieele departementen; is een 
staatsblad door meer dan een minister onder
teekend, zoo be I ist de eerste handteekeni ng. 
De verdeel ing is als volgt: 

Eerste honderdta l, nos. 100-199: Voorzitter 
van den Raad van Ministers; Buitenlandscl,e 
Zaken. 

Tweede honderdtal, nos. 200--299: Justitie. 
Derde honderdtal, nos. 300-399 : Binnen

landsche Zaken; Onderwijs, Kunsten en ·we
tenschappen. 

Vierde honderdtal, nos. 400-499: Financiën. 
Vijfde honderdtal, nos. 500-599: Defensie; 

Waterstaat. 
Zesde honderdtal, nos . 600-699: Handl:ll, 

N ij verheid en Scheepvaart. 
Zevende honderdta l, nos. 700-799: Land

bouw en Visscherij. 
Achtste honderdtal, nos. 800-899: Sociale 

Zaken. 
Negende honderdtal, nos. 900-999: Kolo

niën. 
Binnen ieder honderdtal worden de nummers 

verder verdeel cl: 
nos. 00-39 : wetten; bekenclmaki ng van den 

tekst van wetten, 
nos. 40-ê/9: Koninklijke besluiten, waarover 

de Raad van State is gehoord; bekendmaking 
van den tekst van woclanige besluiten, 

nos. 80-99 : andere bes] uiten, proclamatiën 
en hetgeen verder in het staatsblad wordt op
genomen. 

In het eerste, derde en vijfde honderdtal 
worden de afdeelingen, genoemd in de voor
gaande a linea, telkens weer verdeeld in twee 
gelij ke helften: 

de eerste helft voor de staatsbladen, oncler
teekend door den bij het honderdtal in do 
eerste pl aats genoemden minister; 

de tweede helft voor de taats bi aclen, onder
teekend door den bij het honderdtal in de 
tweede plaats genoemden minister. 

Afdeeling D. 
A fdee ling D, nos. 1100- 1999, wordt ve1·

cleeld als afdee ling C; al leen zijn alle num
mers 1000 hoog·er. 

Afdeeling E. 
Afdeel ing E, nos. 2100-2999 wordt, wat de 

verdeeling van de negen honderdtallen naar 
de ministerieele departementen betreft, ver
deeld als afdeeling C; de nummers zijn 2000 
hooger. 

Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeel cl: 

nos. 00--39: schorsingsbesluiten, daaronder 
begrepen besluiten tot verlenging en intrek
king van schors ing, 

nos. 40-79 : vernietigingsbesluiten, 
nos. 80-99: bes! iss ingen op beroep, 
in het eerste, derde en vijfde honderdta l, als 

in afdee ling C, telkens verdeeld in twee ge
lijke helften. 

Afdeeling F. 
Afdeeling F, nos. 3100-3999, wordt, wat de 

verdeel i ng van de negen honderdtallen naar 
de ministerieele departementen betreft, ver
deeld als afdeeling C; de nummers zijn 3000 
hooger. 
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Binnen ieder honderdtal worden de nummers 
verder verdeeld : 

no . 00-79 : wetten, 
nos . 80-99: Koninklijke beslu iten 
in het eerste, derde en vijfde hond~rdtal , als 

in afdeeling C, telkens verdeeld in twee gelijke 
helften. 

Dubbelnummers. 

4. Indien in een onderafdeeli ng het laatste 
beschikbare nummer gebruikt is, worden dub
belnummers ingevoegd, aangegeven door let
ters, dus bijv. na n°. 99; nos. 99A, 99B, enz. 
tot en met 99Z, dan 99AA, 99BB, enz. 

Onvoorziene gevallen. 
5. In geva ll en, waarin de bovenstaande in

deeli ng niet voorziet, wordt zij zooveel moge
lijk overeenkomstig toegepast. 

Afwijkingen. 
6. In bijzondere gevallen kan van de indee-

1.ing ten aanzien van een of meer staatsbladen 
worden afgeweken. Op de plaats, waar het 
staatsblad volgens de indeeling behoorde, 
wordt dan een uittreksel- of verwijzingsb lad 
ingevoegd. 

Plaatsing in het Staatsblad. 
7. Dit besluit wordt, met een overzicht 111 

tabelvorm van de gewijzigde nummering, in 
het Staatsbl ad geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den December 1936. 
De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 

( Uitgeg. 15 Dec. 1936.) 

s. 289. 

15 Decernbe,· 1936. BESCHIKKING VAN 
DEN MINISTER VAN JUSTITIE be
treffende de opneming in het Staatsblad 
van uittreksel- en verwijzingsb laden . (Be
schikking uittreksel- en ve,·wijzingsbladen 
Staatsblad). 

DE MINISTER VA JUSTITIE, 
Gezien art ikel 1 van het Kon inklijk besluit 

van 22 December 1863, Staatsblad n°. 149; 
Gelet op de Gewijzigde nummeringsbeschik

king taatsblad; 
Overwegende, dat het ten behoeve van de 

gebruikers wenschelijk is in het Staatsblad 
uittreksel- en verwijzingsbladen op te nemen; 

Besluit vast te stellen de navolgende: 

BESCHJKJ{INO UITTREii:SEL- EN 
YERWIJZI GSBLADEN STAATSBLAD. 

A. 

Ulttreksel-bladen. 

Art. 1. 1. Uittreksel-bladen worden in de 
volgende gevallen steeds opgenomen: 

a. indien bij één wet wetten worden gewij
zigd, behoorende in verschillende onclerafdee
lingen van het Staatsblad; 

b. indien bij één besluit beslui ten worden 
gewijzigd, behoorende in verschillende onder
afdeel ingen van het Staatsblad; 

c. indien bij één wet of één besluit de in
werkingt1·eding wordt geregeld van wetten of 
besluiten, behoorende in verschillende onder
afcleelingen van het Staatsblad. 
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2. In deze gevall en worden uittreksel-bl aden 
geplaatst in a lle betrokken onderafdeelingen 
met uitzondering va n de onderafdeeling, waar
in het oorspronkelijke staatsbl ad wordt ge
plaatst. 

2. Uittreksel-bladen kunnen buiten de ge
vall en, genoemd in a rtikel 1, worden opge
nomen : 

a. indi en ingevolge artikel 6 van de Gewij 
zigde nummeringsbeschikking Staatsblad tèn 
aanzien van een of meer staatsbladen wordt 
afgeweken van de bij die beschikking vastge
stelde indeeling ; het uittrekse l-blad wordt in 
dit geval opgenomen op de pl aats, waar het 
staatsblad volgens de indeeling behoorde; 

b. indien om eenige bijzondere reden eel'.l 
staatsblad ook voor andere onderaf deel i ngen 
dan de onderafdeeling, waarin het geplaatst is, 
van belang is. 

3. 1. D e u ittreksel-bladen bevatten de ge
deelten va11 den inhoud van de oorspronkelijke 
staatsbladen, welke van bela ng zijn voor de 
ondei-afdee l ingen, waarin de ui ttmksel-bladen 
worden gepl aatst. In het opschrift wordt aan
gegeven, welke gedeel ten zijn opgenomen. 

2. In bijzondere gevallen kan de voll edige 
inhoud van het oorspronkelijke staatsblad wor
den opgenomen. Dit wordt aangegeven door 
de woorden : ,,voll edi ge inhoud". 

3. Naast het bij de voorgaande leden ve r
melde kunnen bijzondere aanteekeningen ten 
behoeve va n de gebruikers worden opgenomen. 

B. 

Verwijzlngsblaileu. 

4. Verwijzingsblad en worden opgenomen: 
a. indien ingevolge a1·tikel 6 van de Gewij

zigde nummeringsbeschikking Staatsbl ad ten 
aanzi en va n een of meer staa tsbladen wordt 
afgeweken van de hij die beschikking vastge
stelde indeeling en geen aanl e iding bestaat 
een uittreksel-bl ad op te nemen ; het verwij 
zingsblad wordt in dit geval opgenomen op de 
p laats, waar het staatsblad volgens de indee
l ing behoorde: 

b. in andere gevall en , waarin dit om bij 
zondere redenen wenschelijk voorkomt. 

5. 1. D e verwijzingsbladen bevatten ten min-
5te opschr ift en nummer van het oorspronke
lijke staat.~Llad . 

2. Zij kunnen bovendien andere gedeel ten 
van het oorspronkelij ke staatsblad bevatten, 
a lsmede bijwndere aanteekeningen ten behoeve 
van de gebru ikers. 

C. 

Alg·emeen. 

6. l. D e uittreksel- en ve rwijzingsbla den 
vei·schijnen zooveel mogelijk gelij ktijdig met de 
staatsbladen, waarop zij betre kking hebben. 

2. In gevallen, waar in gelijktijdi ge verschij 
ning niet mogeliik is, worden zij zoo spoed ig 
mogel ijk na de uitgifte van deze staatsbl aden 
verstrekt. 

7. 1. Zij ontvangen, ter onderscheiding va n 
de oorspronkelijke staatsbladen, geen e igen 
nummer. 

2. Op de bl aden wordt aangegeven , waar 
zij in den jaargang van het Staatsblad moeten 
worden ingevoegd . 

8. 1. Zij worden, zonder in e igenlijken zin 
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tot het Staatsblad te behooren , daar in opgeno
men a ls hulpmiddel ten behoeve van de ge
bruikers. 

2. Indien in een u ittreksel- of verwijzings
blad een afwijking voorkomt van het oorspron
ke lijke staatsblad, geldt dit hatste. 

D. 
Slotbepallng·en. 

9. 1. Deze beschikking is voor het eerst toe
passel ijk op den jaargang 1936 van het St.aats
blad. 

2. D e uittreksel- en verwij zingsbladen , 
welke betrekking hebben op de reeds versche
nen nummers van dezen jaargang, verschijnen 
voor zoover mogelijk voor 16 December 1936. 

10. D eze beschikking wordt in het Staats
bl ad geplaatst. 

's-Gravenhage, 15 D ecember 1936. 
(Uitgeg. 15 D ec . 1936. i 

s. 290. 

23 D ece1nbe1· 1936 . BESLUIT, houdende be
pal ing van den dag van inwerk ingt reding 
van de vVet van 21 December 1936 (Staats
blad n°. 208) tot wijziging en aanvulling 
van de Cr is is-hypotheekafloss ingswet 1936. 
(Welke dag bepaald is op 1 Janua ri 1937. ) 

Wij WILHELMTN A, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Just it ie, van Financiën, 
van Socia le Zaken en van Handel, Nij verheid 
en Scheepvaart van 21 D ecember 1936, l ste 
Afdeel ing C, N °. 861; 

Gelet op artikel 2 der Wet van 21 December 
1936 (Staatsblrul, N°. 208) tot wij zig ing en 
aanv111l ing van de Cris is-hypotheekafloss ings
wet 1936 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
De Wet van 21 December 1936 (Staa ts blad 

N°. 208) tot wijziging en aanvulling van de 
Cris is-hypotheekaflossingswet 1936 treedt in 
werking met ingang van 1 J anuar i 1937. 

Onze voornoem de Min isters zijn belast met 
de ui tvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten D ecember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van J ustit ie, van S c h a i k. 

s. 308. 

D e M inist er van F inanciën, 0 u d. 
De Minister van Sociale Za ken, 

M. S I i n ge n be r g. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 29 Dec . rn36.) 

21 D ece,nbe,· 1936. WET tot vereeni g ing van 
de gemeenten IJssel ,nuiden, G,·afhorst, 
W ilsu,n, I(a,nperveen en Zal k en V eecaten. 

Wij WIT ,HELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de gemeenten IJssel-
1nuiden, Grafhorst, Wilsu,n, I(a,nperveen en 
Zal k en Vncal en te vereenigen. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. 1. 1. De gemeenten IJsselmuiden, 
Grafhorst, W ilsum, T(arnpe,·veen en Zalk en 
V eecaten worden vereenigd. 

2. De nieuwe gemeente draagt den naam 
van IJsselmuiden. 

3. De vereeniging komt tot stand met in
gang van 1 Januari 1937. 

2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 
verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
op de nieuwe gemeente IJsselmuiden over, 
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor wover overschrijving in de open
bare regi ters krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
den raad der nieuwe gemeente IJsselmuiden 
geschieden op de dagen door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel te be pal en. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 4 geldende lij sten van kiezers voor 
den gemeenteraad. 

3. De raad der opgeheven gemeente l J ssel
muiden benoemt het hoofdstembureau en de 
stembureaux voor deze verkiezing, nadat, zoo 
noodig, door dienzelfden raad artikel 31 , derde 
lid, der kieswet is toegepast, en onderzoekt de 
geloofsbrieven der leden van den raad der 
nieuwe gemeente. 

-4. Met afwijking van het bepaalde in arti
kel 4, eerste lid , der gemeentewet, geldt voor 
de toepassing van artikel 5 en artikel 86 dier 
wet in de nieuwe gemeente het getal inwoners, 
dat op 1 Januari 1937 volgens de bevolkings
reg isters der opgeheven gemeenten aanwezig 
is, woals dit door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, burgemeester en wethouders van de 
opgeheven gemeente IJsselmuiden gehoord, 
wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van den 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

6. Met a fwijkin g in zooverr"e van het be
paa lde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet, -hebben de leden- van den nieuw gekozen 
raad en de door dien raad gekozen wethouders 
zitting uiterlij k tot den eersten Dinsdag van 
September 1939. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 31 
December 1936 bestaande kiezerslijsten voor 
de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van de Provin
cia le Staten en van den gemeenteraad vormen 
te zamen de kiezerslijst der nieuwe gemeente 
en blijven van kracht, totdat zij overeenkomstig 
de kieswet door een n ieuwe kiezerslijst zijn 
vervangen. 

2. De op 31 December 1936 bestaande kie
zerslijsten, bedoeld in het eerste 1 id , worden, 
voor zooveel noodig, aangevuld met de ver
melding van de plaats der woning van eiken 
kiezer op den eersten Januari van het jaa r der 
vaststelling en met de vermelding van het 
nummer van het stemd istrict, waartoe hij dien
tengevolge behoort. Zij , die tengevolge van 
hunne verhuizing in den loop van het jaar 
1935 van eene der opgeheven gemeenten naar 
eene andere daarvan niet als kiesgerechtigd 
voor den gemeenteraad op de op 31 December 
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1936 bestaande kiezerslijsten voorkomen, wor
den daarop alsnog geplaatst. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeenten 
worden voor het opmaken van de kiezers! ijst 
en voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
gemeenteraad met ingang van 1 Januari 1937 
a ls ingezetenen der nieuwe gemeente be
schouwd. 

5. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, letter b, juncto a rtikel 9, 
der wet wet van 5 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, voor de gemeenten 
IJsselmuiden, Gr·afhorst, W ilsum, Kamper
veen en Zalk en Veecaten, overeenkomstig de 
bepalingen dier wet en van het Financieele
verhoudingsbesluit voor het uitkeeringstijdva k 
1 936/1937 vastgesteld, wordt verminderd met 
1/3. 

2. Voor de nieuwe gemeente IJsselmuiden 
bedraagt deze uitkeering f 1000. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ters en secretarissen wachtgeld genieten krach
tens deze wet, zal de nieuwe gemeente van het 
Rijk jaarlijks een bijdrage in die wachtgelden 
ontvangen en wel in dezelfde verhouding, a ls 
waarin de door de opgeheven gemeenten te 
zamen laatstelijk genoten u itkeering ingevolge 
artikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 1 929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, staat 
tot de door genoemde ambtenaren te zamen 
laatstelijk vóór 1 Januari 1937 genoten jaar
wedde. 

6. 1. Voor de vaststell ing van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, wordt deze wet geacht in 
werking te treden met ingang van 1 Mei 1937. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, 
Wilsum, Kamperveen en Zalk en Veecaten 
voor het uitkeer ingstijdvak 1936/1937 vast te 
stell en uitkeeringen, voorloopige uitkeeringen 
daaronder begrepen, worden, voorwover zij op 
of na 1 Januari 1937 vervall en, aan de nieuwe 
gemeente .lJsselrnuiden uitbetaald. 

3. Het eerste en het tweede lid van dit 
artikel zijn van overeenkomstige toepassing 
met betrekking tot vaststell ing en verrekening 
van de garantie-u itkeering, bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, bedoeld in artikel III 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

7. 1. Voor de vaststelling van de uitkeering 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd. voor de gemeente !Jsselrnu·i
den, voor de uitkeeringstijdvakken , welke op 
het uitkeeringstijdvak 1936/1937 volgen. wor
den de factoren, ontleend aan boekingstijdvak
ken of aan rekeningsjaren, welke aan 1 Januari 
1937 geheel of gedeeltel ijk voorafgaan, of aan 
tijdstippen vóór 1 Januari 1937 vallende, be
rekend naar de som dier factoren voor de 
gemeenten IJ sselmuiden, Grafhorst, Wil su,n , 
Kamperveen en Zalk Pn Veecaten. 

2. Deze samen teil ing der factoren ge
schiedt al dus, dat wo wel het quotient, bedoeld 
in het tweede lid van arti kel 16 van het Fi 
nancieele-verhoudingsbesluit voor elk reke
ningsjaar, a ls het quotient, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 21 van dat besluit voor 
elk boekingstijdvak, het 1·esultaat van één 
deeling is. 
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3. Ten aanzien van de rekeningsjaren en 
de boekingstijdvakken, waarvoor onderschei
denlijk het quotient, bedoeld in artikel 16 van 
het Financieele-verhoudingsbesl uit en het quo
t ient; bedoeld in artikel 21 van dat besluit 
voor de gemeenten IJsselmuiden, G1·afho1·st, 
W ilsum, Kamperv een en Zalk en Veecaten 
reeds is vastgesteld , wordt het vastgestelde 
quotient met inachtnem ing van de bepalingen 
van het eerste en het tweede lid van dit arti kel, 
door Onze Ministers, belast met de uitvoering 
van de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 
388 ), opnieuw vastgesteld. 

8. 1. Indien de som van de uitkeeringen, 
welke de opgeheven gemeenten IJsselmuiden, 
Grafhorst, Wilsum., Karnpe,·veen en Zalk en 
Veecat en, volgens arti kel 3, letter c, der wet 
van 15 Juli 1929 (S taatsblad n°. 388), sedert 
gewijzigd, over het tijdvak 1935/1936 ontvan
gen, minder bedraagt dan de som der ui t kee
ringen, volgens artikel 3, letter b (oud) dier 
wet voor het tijdvak 1934/1935, wordt aan de 
nieuwe gemeente IJsselmuiden ten laste van 
het gemeentefonds over het tijdvak 1937/1938 
boven de uitkeering volgens artikel 3, letter 
c, juncto artikel 9, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, een 
garantie-uitkeering gedaan ten beloope van 
7/10 van het verschil. 

2. Over de uitkeeringstijdvakken 1938/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944 zal een garantieuitkeering worden 
verleend ten beloope van onderscheidenlijk 
6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7 en 1/7 van het bedrag der 
garantieuitkeer ing over het tijdvak 1937/1938. 

3. Indien de som der uitkeeringen, welke 
de opgeheven gemeenten IJsselrnuiden, G,·af
horst, W ilsum, Ka,nperveen en Zalk en V ee
caten volgens artikel 3, letter c, der wet van 
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388) , sedert ge
wij zigd, over het tijdvak 1935/1936 ontvangen, 
meer bedraagt dan de som der uitkeeringen 
voor die gemeenten volgens artikel 3, lette r b 
(oud) dier wet voor het tijdvak 1934/1935, 
wordt op de u itkeering, welke de n ieuwe ge
meente I J sselrnuiden over het tijdvak 1937/ 
1938 volgens artikel 3, letter c, juncto artikel 
9, der wet van 15 J ui i 1929 (Staatsblad n° . 
388) , sedert gewijzigd, ontvangt, ten bate van 
het gemeentefonds ingehouden een bedrag ge
lijk aan 7/10 van het verschil. 

4. Over de uitkeeringstijdvakken 1938/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944, zal een inhouding op de uitkeering 
vol gens artikel 3, letter c, der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), plaats hebben ten 
beloope van onderscheidenlijk 6/7, 5/7 4/7 , 3/7, 
2/7 en 1/7 van het bedrng der inhouding over 
het tijdvak 1937/1938. 

5. De artikelen II en III der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) blijven, be
houdens het bepaalde in artikel 6, derde lid, 
ten aanzien van de nieuwe gemeente IJssel
rnuiden buiten toepassing. 

9. 1. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon 
dienstplichti ge bestemd werden, behouden deze 
bestemm ing na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1938 en 1939 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den dienstplicht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het 
inschrijvingsregister van de nieuwe gemeente. 

L. & S. 1936. 
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10. 1. De personen, wier namen voorkomen 
op de lij sten, vermeld in artikel 17 en artikel 
45, tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) voor de opgeheven gemeenten, kunnen 
zich vóór 1 J anuari 1937 doen overschrijven 
op de lij sten voor de gemeente IJsselmuiden. 

2. De volgorde, waarin de overschrijving op 
deze lijsten zal p laats hebben, wordt bepaald 
naar de dagen, waai,op hunne verweken om 
vergunning of verlof bij de betrokken gemeen
tebesturen inkwamen, met dien verstande , dat, 
voorwover verzoeken op denzelfden dag inkwa
men, de in leeftijd oudere verzoeker voorgaat; 
bij gel ijken leeftijd beslist het lot. 

3. Totdat hieromtrent ingevolge artikel 6, 
eerste lid , der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) eventueel nadere voorzieningen zijn ge
trnffen, zal het maximum aantal der vergun
ningen en dat · der verloven A in de nieuwe 
gemeente 14 bedragen . 

ll. De nieuwe gemeente IJsselmuiden is 
verplich t, de onderwijzers van in de opgeheven 
gemeenten aanwezige openbare lagere scholen 
in denzelfden rang, waarin zij op 31 Decem
ber 1936 werkzaam zijn, in dienst te nemen. 

12. 1. Aan de burgemeesters en vaste amb
tenaren der opgeheven gemeenten, die tenge
volge van d ie opheffing worden ontsl agen, 
wordt, voorzoover zij a lsdan niet in de termen 
vall en om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensio.en, bedoeld in artikel 48, eer
ste I id , onder b, der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) - te genieten, ten laste van de 
nieuwe gemeente IJssel,nuiden een wachtgeld 
verleend met inachtneming van de volgende 
bepalingen. 

Al s vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenarnn in t ijdelijken dienst, die 
een ni ()t niet wezenlijk onderbroken diensttijd 
als wodanig van ten minste 5 jaren hebben 
vervuld, tenzij zij belast zijn met werkzaam
heden, welke een tijdelijk karakter dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorig 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 J anuari 1937 een 
diensttijd van ten minste 10 jaren hebben vol
bracht en het aantal jaren van dien diensttijd, 
te zamen met het aantal jaren van den leeftijd , 
dien zij ten tijde van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgende 
zinsnede van dit lid het wachtgeld e indigt; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun d iensttijd. 

H et wachtgeld e indigt in ieder geval, zoodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen valt 
om pensioen - u itgewnderd vervroegd ouder
domspensioen, als bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) - te genieten. Voor h em, die in het 
genot is geste ld van vervroegd ouderdomspen
sioen, a l~ bedoeld in den vorigen zin, vervalt 
het wachtgeld, zoodra het gelijk is aan of 
minder bedraagt dan dat pens ioen en anders 
bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. 

Onder diensttijd wordt hier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
aanmerking komt voor pens ioen, onverschillig 
in dienst van welk lichaam die tijd is doorge
bracht, met dien verstande, dat a lle diensttijd 
slechts éénmaal wordt medegeteld en diensttijd 
uit een nevenbetrekking slech ts in aanmerking 
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komt, indien het wachtgeld uit hoofde van 
ontslag uit die betrekking wordt toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtge ld wordt 
berekend naa r de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n° . 240) , welke in de betrekking of betrek
kingen, waaruit de belanghebbende tengevolge 
van de opheffing der gemeenten werd ontsla
gen, laatstelijk vóór 1 J anuari 1937 werd of 
werden genoten en wel voor wat betreft de 
wedden, welke door o f vanwege het bestuur 
van een der opgeheven gemeenten werden ge
regeld, volgens de op 1 J anuari 1936 ge ldende 
wedderegeling, vermeerderd voorts ventueel 
met de persoonlijke toelage, ten doel hebbende 
een weddeverlaging geleidelijk te doen plaats 
hebben, met dien verstande, dat de wedde of 
som der wedden dezelfde vermindering of ver
meerder ing ondergaat, we lke de vaste kiuder
toelage tengevolge van de wijzig ing van het 
aantal kinderen , dat voor d ie toelage in aan
merking komt, en de persoonlijke toelage wu
den ondergaan, indien belanghebbende in 
dienst zou zijn gebleven. Voor de berekening 
va n het wachtgeld worden t ijdelijke en vaste 
kindertoelagen gelijkgesteld. H et wachtgeld is 
gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 
de in den eersten volzin omschreven wedde of 
som der wedden en bedraagt daarna gedurende 
3 m aanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som der wed
den . 

4. Indien op of na den datum van de in
werkingtreding dezer wet in de regel ing van 
de wedden van den burgemeester en de amb
tenaren der gemeente lJsselrnuiden wijziging 
is of wordt gebrncht, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of som der wedden voor 
de toepassing van dat 1 id en van het vijfde en 
zesde lid van dat artikel op overeenkomstige 
wijze gewijzi gd, met dien verstande, dat onder 
die wedde of som der wedden mede een t ijde
lijke kindertoeslag wordt begrepen. 

5. W a nneer de op wachtgeld geste lde uit of 
in verband met a rbeid of bedrijf op of na 1 
J anuari 1937 inkomsten gen iet of gaat genie
ten , welke bij het tijdstip , waarop het wets
ontwerp, dat tot deze wet heeft gelei d, bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is inge
diend, n iet genoot, wordt: 

a. inrli en hij die inkomsten geniet in dienst 
van een der li chamen, bedoeld in de artikelen 
3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), zoodra en zoolang het wachtgeld, ver
meerderd met die inkomsten, voorzoover zij als 
wedde in den zin d ie r wet zijn o f zouden zij n 
aan te merken, en in ieder geval met inbegrip 
van kindertoelage, de in het derde l id bedoelde 
wedde zou overschrijden, het wachtgeld met het 
bedrag dier overschrij ding verminderd; 

b. in de overige gevall en het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag ge lijk aan de helft daarvan vermin
derd, met di en verstande echter , dat van die 
inkomsten bui ten aanmerki ng bl ijft een bedrag 
gelij k aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a en b, het wachtgeld verm in
derd met het eventueel gedeelte der inkomsten 
onder a, waarmede deze, vermeerderd met het 
wachtgeld, het bedrag der in het derde lid 
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bedoelde wedde overschrijden, doch ten aanzien 
van de overblijvende inkomsten gehandeld , 
a lsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg a ls aan het genieten van 
inkomsten, a ls in het vo ri g lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoem i ug tot een 
financieel gelij kwaard ige betrekking, a l wordt 
deze benoemi ng niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op g rond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, den belanghebbende o f d iens ge
mach t igde gehoord, altha ns behoorlijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard. 

Onder financieel gelijkwaardige betrekking 
wordt in dit lid verstaan een betrekking of 
vereen ig ing van betrekkingen, welke voor den 
betrokken ambtenaar in verband met zijn per
soonl ijkheid en omstandigheden passend kan 
worden geacht, en hem een ten m inste gelij k 
inkomen oplevert a ls de wedde of de som de,· 
wedden, in het derde I id bedoeld. Met inkomen 
wordt hier, waar het betreft inkomsten in 
dienst van een der lichamen, bedoeld in de 
artikelen 3 en 4 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), bedoeld de wedde in den zin 
dier wet, vermeerderd , indien de toelage niet 
reeds in de wedde is begrepen, met kinder
toelage. 

7. Bij verlies vóór het t ij dstip, waarop het 
wachtge ld volgens het tweede lid ui terlijk e in
di gt , .van de betrekking o f a ndere bron van 
inkomsten, welke tot onthoud ing, intrekk ing 
of vermindering van wachtgeld le idde, word t 
het wachtge ld niet toegekend re pectievelijk 
ve rhoogd, wa nneer Gedeputee rde Staten van 
Overijssel , den belanghebbende of di ens ge
machti gde gehoord , a lth ans behoorlij k opge
roepen , verklaren , dat het verlies het gevol g 
was van eigen schuld of van eigen verzoek, 
niet gegrond op deugdelij ke redenen . 

8. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelij k treedt, verva lt voor 
den duur van dat huwelij k het wachtgeld. 

9. Indien een wachtge ld, na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, a ls be
doeld in het vijfde li d, doet de op wachtgeld 
gestelde, wo spoedig mogelijk mededeel ing 
aan burgemeester en wethouders der gemeente 
lJssel11mid,m. De op wachtgeld gestelde is 
gehouden ten aanz ien van die inkomsten all e 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel verlangde in lich ti ngen 
te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, di e 
in het hu wel ijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeel ing aan burgemeester en 
wethouders der gemeente !Jssel?nuiden. 

De op wachtgeld geste lde is verpl icht op 
eerste schr iftelijke aanzegging van burgemees
ter" en wethouders der gemeente l .Jssel -ntuiden 
een aanvraag in te d ienen tot het verk rij gen 
van inva li dite itspens ioen en zich te onderwer
pen aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskuudi g onderwek a ls bedoeld in artikel 
74 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 11° . 240) . 

Indi en de op wachtgeld geste lde de in dit 
lid bedoelde verpl ichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Overijssel, bur-
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gemeester en wethouders der gemeente IJssel-
1nuiden, benevens den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervall en verklaren. 

ll. Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten wordt bij benoeming in de nieuwe 
gemeente voor de regeling van hunne wedde 
de diensttijd in aanmerking genomen, in ge
lijke betrekking in de gemeente, waarin zij op 
31 December 1936 werkzaam waren, vervuld. 

12. Geschillen over toepassing van dit arti
kel worden, burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente, benevens den belanghebben
de of di ens gemachtigde gehoord, a lthans be
hoorlijk opgeroepen, beslist door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel. 

13. 1. De tijd, krachtens deze wet op wacht
geld doorgebracht, wordt a ls diensttijd in den 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
aangemerkt, voorwover deze tijd niet parallel 
loopt met diensttijd als ambtenaar, bedoeld in 
de artikelen 3, 4, 5 en 14, tweede lid, dier wet 
in een betrekking of in betrekkingen, waarin 
deze hoedanigheid na het ontslag werd ver
kregen. 

2. Gedurende den volgens het vorige lid 
voor pensioen geldigen tijd op wachtgeld door
gebracht, geldt als wedde in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) respectievelijk als 
pensioensgrondslag het bedrag van de wedde, 
respectievelijk de pensioensgrondslag, dan wel 
de som der wedden, onderscheidenlijk de som 
der pensioensgrondslagen, welke met inachtne
ming van het bepaalde bij het derde lid van het 
vor ige artikel voor den betrokkene zouden 
hebben gegolden. De pensioensgrondslag en de 
som der pensioensgrondslagen ondergaan de
zelfde wijzigingen, welke deze op grond van 
het bepaalde in artikel 150 der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) zouden hebben on
dergaan, indien ontslag niet ware verleend en 
de ambtenaar de laatstelijk vóór het ontslag 
aan zijn betrekking of betrekkingen verbonden 
wedde ongewijzigd had behouden. Verkrijgt de 
betrokkene na zijn ontslag opnieuw de hoe
danigheid van ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) met een 
pensioensgrondslag of een som van pensioens
grondslagen lager dan die uit de betrekking 
of betrekkingen, waaru it hij tengevolge van 
de opheffing der gemeenten werd ontslagen, 
dan wordt voor de toepassing van de artikelen 
33 en 151 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) de wedde of de som der wedden in 
de nieuwe betrekking of betrekkingen geacht 
te zijn verhoogd tot een bedrag van de wedde 
of de sóm der wedden, bedoeld in vorenge
noemd lid. 

3. De nieuwe gemeente is voor de betrokken 
personen de bijdrage voor eigen pensioen ver
schuldigd op den voet van artikel 35 en art ikel 
36, eerste lid onder a, der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n° . 240), berekend naar den in den 
eersten volzin van het vorige l id aangegeven 
pensioensgrondslag en in het geval, bedoeld 
in den tweeden volzin van dat lid, naar het 
verschi l tusschen dezen pensioensgrondslag en 
dien of die, welke in de betrekking of betrek
kingen, waarin na het ontslag de hoedanigheid 
van ambtenaar in den zin van bedoelde wet 
wordt verkregen, zonder de werking van het 
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vorige I id zou of zouden hebben gegolden. 
4. De nieuwe gemeente verhaalt van de in 

het vorige lid bedoelde bijdrage op de betrok
ken personen op den voet van het vierde lid 
van artikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240). 

5. De nieuwe gemeente is de bijdragen vol
gen~ artikel 35 en artikel 36, eerste lid onder 
b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
verschuldigd naar den pensioensgrondslag of 
de pensioensgrondslagen, welke ronder de wer
king van het eerste lid wu of zouden hebben 
gegolden. 

6. Het laatste l id van het vorige artikel is 
van toepassing. 

14. 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de opgeheven gemeenten bestaande be
sluiten en ambtenaren zullen in de nieuwe 
gemeente voortduren, totdat door het bevoegd 
gezag een nadere regel ing is getroffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de opgeheven gemeente IJsselmuiden be
staande machten zullen in de nieuwe gemeente 
voortduren, totdat zij overeenkomstig de bepa
lingen dezer wet door andere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de verga
deringen van den raad en van het college van 
burgemeester en wethouders, alsmede de be
staande instructies voor den secretaris en (jen 
ontvanger der opgeheven gemeente IJsselmui
den gelden voor de nieuwe gemeente, totdat 
zij door andere zijn vervangen. 

15. Met ingang van 1 Januäri 1937 vervalt 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten de vermelding als gemeente van onder
scheidenlijk Grafhont, Wil su,n, Kamperveen 
en Zal k en Veecaten en wordt onder IJssel
muiden verstaan de nieuwe gemeente van dien 
naam. 

16. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1936.) 

s. 309. 

21 December 1936. WET tot w11z1g111g van 
de grens tusschen de gemeenten Kapelle 
en Schore. 

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

dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Kapell e en Schore te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Kapelle wordt een 

gedeel te van de gemeente Scho,·e toegevoegd; 
een en ander in dien zin, dat de nieuwe grens 
tusschen die gemeenten zal loopen als volgt: 

De bestaande grens tusschen de beide ge
meenten wordt van het ontmoetingspunt van 
de grenzen tusschen die beide gemeenten . tus
schen de gemeenten Kapell e en Yerseke en 
tusschen de gemeenten Scho,·e en Yerseke af 
gevolgd tot het ontmoetingspunt van den 
B,·eedeweg met den Schoorsche-Zandweg, voor
komende in den ligger der wegen en voetpaden 
in de gemeente Schore onder de nos. 9 en 7 ; 
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van dit laatste punt af, 1 iggende ongeveer 55 
meter benoorden de zuidwestelijke punt van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Schore, sectie B, n°. 35, volgt de grens vervol
gens. zu idwaarts, het midden van de oostelijke 
bermsloot van den S choorsche-Zandweg voor
noemd tot het punt, waar die weg oostwaarts 
begint af te buigen, welk punt is gelegen 
ongeveer 16,5 meter benoorden het verlengde 
van de zuidelijke grens van het perceel, ka
dastraal bekend gemeente Schore, sectie B, 
n°. 73; steekt van dit punt af onder een rech
ten hoek den meergenoemden Schoorsche
Zandw eg over, daarbij volgende de grens van 
Rijkse igendom, zijnde de noordelijke grens van 
het gedeelte weg, kadastraal bekend gemeente 
Scho.re, sectie B, ongenummerd, groot ongeveer 
61 ca., door den Staat verkregen bij een akte, 
welke met de daarbij behoorende teekening is 
overgeschreven ten hypotheekkantore te Goes 
in deel 1051, nummer 79 ; snijdt vervolgens 
den Oudedijk, voorkomende in den li gger der 
wegen en voetpaden in de gemeente Schore 
onder n° . 6, om, na dien dijk te zijn overge
stoken en aan de zuidzijde daarvan de be
staande grens ontmoet te hebben, vervolgens 
in zuidoostelijke richting de bestaande g rens 
weder te volgen. 

2. H et grondgebied, dat aan de gemeente 
Kapelle wordt toegevoegd, gaat op 1 J anuari 
1937 tot die gemeente over. 

3. De bezittingen der gemeente Schore, ge
legen in het aan de gemeente Kapell e toe te 
voegen gebied, gaan aan de gemeente Kapelle 
over, zonder dat daarvoor eene nadere akte 
wordt gevorderd. 

Zulks geschiedt eveneens ten aanzi en van uit 
de wet, uit overeenkomst of anderszins voort
spruitende lasten, rechten en verplichtingen 
der gemeente Schore, betrekking hebbende op 
vorenbedoeld gebied en de daarin gelegen 
gemeente-eigendommen. 

Voor wover overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

4. De kosten van verpleging van arme 
krankzinni gen, die ingevolge art ikel 39 der 
Armenwet worden voldaan uit de kas der ge
meente Schore, komen, voor wover die krank
zinnigen ten tijde, dat de rechterlijke mach- · 
tiging om h en in een gesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, woonplaats hadden in den zin 
van het Burgerlijk Wetboek op het ingevolge 
artikel 1 naar de gemeente Kapelle overgaan
de gebied, vanaf 1 Januari 1937 voor rekening 
van de gemeente Kapelle. 

Het bepaalde bij het vorige lid vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van de in 
artikel 39, v ierde lid, der Armenwet bedoelde 
kosten. 

5. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op het gebied, 
dat volgens artikel 1 tot de gemeente Kapell e 
overgaat, worden aan die gemeente overge
dragen. 

Het bestuur der gemeente Schore heeft 
voorts te a ll en tijde het recht, kosteloos inzage 
te nemen van het archief der gemeente Ka
pelle en van de zich in dat archief bevindende 
stukken, afschriften of uittreksels op kosten 
zijner gemeente te vorderen, eveneens zoover 
deze beti-ekking hebben op het volgens art ikel 
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1 naar de gemeente Kapelle overgaande ge
bied. 

6. Door de gemeente Schore wordt vóór 1 
Februari 1938 aan de gemeente Kapelle een 
uitkeering gedaan tot een bedrag, gelijk aan 
één derde gedeelte der bedragen, genoemd in 
artikel 3bis der wet van 15 Juli 1929 (Staatse 
blarl n°. 388), sedert gewijzigd, en naar de in 
dat artikel gemaakte onderscheiding, voor 
iederen inwoner der gemeente Scho1·e, die voor 
het belastingjaar 1936/1937 in de gemeente
fondsbe lasting is aangeslagen en die krachtens 
deze wet naar de gemeente Kapelle is over
gegaan. 

7. 1. Voor de vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n° . 388), 
sedert gewij zigd , wordt deze wet geacht in 
werking te treden met ingang van 1 Mei 1937. 

2. De met toepassing van het vorige lid 
voor de gemeente Schore voor het uitkeer ings
tijdvak 1936/1937 vast te stellen uitkeering, 
wordt berekend per inwoner dier gemeente op 
31 December 1936. · 

3. Voor eiken inwoner, die krachtens deze 
wet van de gemeente Schore overgaat naar de 
gemeente Kapelle, keert de gemeente Schore 
aan die gemeente uit een bedrag, gelijk aan 
één derde gedeel te van het ingevolge het 
tweede lid berekende bedrag per inwoner . 

4. H et eerste tot en met derde lid van di t 
artikel vinden overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot de vaststell ing en verrekening 
van de garantie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, bedoeld in art ikel III der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

8. 1. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevol ge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Kapelle 
en Schore, voor de uitkeeringstijdvakken, die 
op het uitkeeringstijdvak 1936/1937 volgen, ge
schiedt met inachtneming van de bepalingen 
van dit artikel. 

2. Het quotient, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 21 van het Financieele-verhou
dingsbes luit wordt, voor wover dit berekend 
is aan de hand van belastingopbrengsten over 
boekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
vóór 1 Januari 1937, bepaald a lsof deze wet 
met den aanvang van het boekingstijdvak in 
werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten , bedoeld in het 
tweede lid, van artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbesluit, worden, voorzoover zij ten
gevolge van de toepassing van het vorige lid 
niet op de wijze, in artikel 21 van dat bes] uit 
aangegeven, kunnen worden berekend, gesteld 
op het door den Inspecteur der Di recte Belas
tingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 21 van het Financieele-ver
houdingsbesluit wordt, voor de toepassing van 
het tweede lid van dit artikel , het aantal in
woners op 1 Januari van het kalenderjaar, 
waarin het boekingstijdvak, dat bij de bereke
ning tot uitgangspunt genomen wordt, aan
vangt, gesteld op het werkelijk aantal inwoners 
op dien datum, vermeerderd of verminderd 
met het aantal inwoners, waarmede ingevolge 
deze wet het aantal inwoners der gemeenten 
Kapelle en Schore onderscheidenlijk is toege
nomen of afgenomen. 
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5. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het 
Financieele-verho udingsbesl uit, voor de ge
meente Kapelle, voor de rekeningsjaren, àie 
aan 1 Januari 1937 geheel of gedeeltelijk 
voorafgaan, wordt het bedrag van de ten laste 
dier gemeente gebleven uitgaven, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 15 van dat be
sluit, ve1·meerderd met een gedeelte van het 
overeenkomstige bedrag der gemeente Schore. 
Dit gedeelte wordt verkregen door vermenig
vuldiging van laatstbedoeld bedrag met een 
breuk, waarvan de noemer voorstelt het aantal 
inwoners der gemeente Scho1·e op 31 December 
1936, en de teller het aantal inwoners, dat bij 
de grenswijziging naar de gemeente Kapelle 
is overgegaan. 

6. Het al dus vermeerderde bedrag der ten 
laste der gemeente Kapell e blijvende uitgaven, 
a ls bedoeld in artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt berekend per inwo
ner dier gemeente op 1 Januari van het met 
het rekeningsjaar gelijknamig_e kalenderjaar, 
vermeerderd m et het aantal inwoners, dat 
krachtens deze wet naar de gemeente Kapelle 
is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotienten, als be
doeld in dit artikel worden, voorzooveel noo
dig, door Onze Ministers, belast met de uit
voering van de wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), opnieuw, met inachtneming van 
de bepalingen van dit artikel, vastgesteld. 

9. Indien de gemeente Schore over het 
uitkeeringstijdvak 1935/1936 een garantie-uit
keering geniet, als bedoeld in artikel II der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74), 
wordt over het uitkeeringstijdvak 1937/1938 
aan de gemeente Kapell e ten laste van het 
gemeentefonds een uitkeer ing gedaan, waarvan 
het bedrag wordt bepaald door toepassing van 
de volgende formule: 

7a 
- XC= X. 

9b 
2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, dat krach

tens deze wet naar de gemeente Kapelle is 
overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente S cho1·e op 31 December 1936 ; 

de letter c: het bedrag der garantie-uitkee
ring voor de gemeente Sch01·e; 

de letter x: de in het eerste lid bedoelde 
uitkeering voor de gemeente Kapelle. 

3. Over de uitkeeringstijdvakken 1938/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944 zal een uitkeering worden gedaan 
ten beloope van onderscheidenl ijk 6/7 x, 5/7 x, 
4/7 x, 3/7 X, 2/7 X, 1/7 X. 

4. Het bedrag der garantie-uitkeering voor 
de gemeente Schore wordt verminderd met het 
bedrag, dat krachtens het ·eerste en derde lid 
van dit artikel aan de gemeente Kapelle 
wordt uitgekeerd. 

5. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing, indien ten aan
zien van de gemeente Schore artikel III der 
wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74) van 
toepassing is. 

10. 1. Deze wet heeft geen invloed op de 
heffing van belastingen over eenig bel asting
jaar, hetwelk bij den aanvang van 1937 nog 
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loopende is, noch op de uitkeering van op
centen, als bedoeld is bij artikel 296 van de 
gemeentewet over zoodanig belastingjaar. 

2. Echter doet de gemeente Scho,•e aan de 
gemeente Kapell e een uitkeering van één 
derde gedeelte van de zuivere opbrengst der 
gemeentelijke opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting en der vermogensbe
lasting, over het belastingjaar 1936/1937, in 
het bij deze wet aan Kapell e toegevoegde 
gebied. 

ll. 1. Door de gemeente Kapell e wordt 
uiterlijk op 1 Juli 1937 aan de gemeente 
Schore een schadeloosstelling uitgekeerd , waar
van het bedrag en de wijze van betaling wordt 
bepaald door Gedeputeerde Staten van Z ee
land, of in hooger beroep door Ons, den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur, gehoord. 

2. De beslissing van Gedeputeerde S taten 
wordt, met redenen omkleed , medegedeeld aan 
de raden der gemeenten Kap elle en Schore 
en aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

3. Gedurende dertig vrije dagen kan zoo
wel de raad der gemeente Kapell e als die der 
gemeente Schore tegen de beslissing van Ge
deputeerde Staten bij Ons in beroep komen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
geeft van een ingesteld beroep dadelijk kennis 
aan Gedeputeerde Staten en aan het bestuur 
dei· andere gemeente. 

4. Onze beslissing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in de N ede1·
larulsche Staatscourant - opgenomen . . 

12 . De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 tot de gemeen
te Kapelle overgaat, worden voor het opma
ken der kiezerslijst en voor de verkiesbaarheid 
tot leden van den gemeenteraad vanaf 1 Ja
nuari 1937 beschouwd als ingezetenen dier 
gemeente. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaande gebied, geplaatst zijn op de op 
het in het voorgaande lid genoemde tijdstip 
van kracht zijnde kiezerslijst, zendt het bestuur 
der gemeente Schore den eersten werkdag, 
volgende op den l5den J anuari 1937 aan het 
gemeentebestuur van Kapell e een uittreksel 
uit di e kiezerslijst. De namen der op dat uit
treksel voorkomende personen worden afge
voerd van de kiezerslijst der gemeente Schore. 

Het in het voorgaande lid bedoelde uittrek
sel wordt toegevoegd aan de kiezers] ij st van 
de gemeente Kapelle en vormt daarmede één 
geheel. 

13. Waar m wetten of wettelijke voor
schriften de benaming Kapelle en Schore 
voorkomt, zullen met ingang van 1 Januari 
1937 daaronder verstaan worden de gemeen
ten, zooals zij bij deze wet zijn gewijzigd. 

14. Geschillen omtrent de toepassing van 
deze wet worden door Ons beslist. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

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

(Uitg eg . 29 December 1936. ) 
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s. 310. 

21 D ecember 1936. WET tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Goor en 
Mwrkelo. 

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

dat het wenschelijk is de grens tusschen de 
gemeenten Goor en Markel o te wijzigen; 

Zoo is he t, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. M et ingang van 1 J a nuari 1937 

worden aan de gemeen te Goor gedeelten va n 
de gemeente :Markelo toegevoegd, zoodanig 
dat de grens van de gemeente Goo,· zal loopen 
als vol gt : 

a. voor het toe te voegen gedeel te ten Zui
den van de gemeente Goor za l de nieuwe grens 
loopen a ls volg t: 

Aanslui tende aan de bestaande g rens tus
schen de gemeenten M arkelo en Goor bij den 
zuidoosthoek van perceel gemeente Goor sectie 
B n°. 1707 volgt de n ieuwe g rens in zu idelij ke 
r ich t ing de oostzijde van h et perceel gemeente 
M arkelo sect ie C n°. 2742 tot het punt, waar 
deze grens de bestaande noordelijke grens van 
den Staatseigendom snij dt; van dit punt volgt 
de nieuwe g rens een lij n, di e loodrech t staat 
op den zuidelijken waterkant van het T wenthe
R ijnkanaal tot het punt , waar deze loodlijn 
den genoemden zu idelij ken waterkant snijdt ; 
van uit dit snijpunt volgt de n ieuwe grens 
westwaa rts een rech te lij n tot het punt, waar 
de zuidelijke waterkant van het Twenthe-Rijn
kanaal de westzijde van de W eldammerbrug 
snijdt ; vanuit dit snijpunt loopt de n ieuwe 
grens in rechte r ichting noor dwaarts tot het 
meest zuidelij ke punt van de westelij ke e igen
doms-grens va n den bestaanden r ij ksweg 
Goo1·-W eld.an,1nerbrug en vervolgens in on
geveer noordelijke r ichting langs de genoemde 
e igendomsgrens tot het punt, waar deze grens 
de bestaande grens tusschen de gemeenten 
M arkel o en Goor snij dt ; 

b. voor het toe te voegen gedeelte ten oos
ten van de bestaande grens tusschen de ge
meenten Markel o en Goo,· zal de nieuwe g rens 
loopen als vol gt : 

Aansluitende aan genoem de grens volgt de 
n ieuwe grens bij den noordwesthoek van per
ceel gemeente M ar kelo sectie C n°. 2064 de 
noordelijke grens van de K aterdijksbee k, zoo· 
als deze op h et ter re in bestaat , kadast raal be
kend gemeente M a,·kel o sectie C n°. 2064, 
vervolgens de noordelijke, oostelij ke, noorde
lijke en ·oostelijke g rens van genoemde beek, 
zooals deze op het terre in bestaat, kadastraal 
ongenummerd in gemeente Markelo sectie C, 
tot de noordgrens van den rijksweg Goor
Delden; vervolgens in zuidelij ke r ichting 
dwars over den genoemden r ij ksweg Goo,·
Delden ; daarna de oostelijke en noordelijke 
grens van de Katerdijksbeek, zooals deze op 
het terre in bestaat, kadastraal eveneens onge
nummerd in gemeente Markel o sectie C, tot 
den zu idoosthoek van het perceel gemeente 
M a1·kelo secti e C n°. 1658; van hieruit gaat 
de nieuwe grens in zu idelij ke r ich t ing dwars 
over de Kat erdij ks beek naa r den noordoost
hoek van het perceel gemeente Markelo secti e 
C n°. 2594 en vol gt daarna de zuidoostgrens 
van genoemd peroeel gemeente Markel o secti e 
C n° . 2594 tot de bestaande grens tussch en 
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de gemeenten M arkel o en Goo,·. 
2. 1. De bezi ttingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der gemeente M arkelo , gelegen 
in of betrnkking hebbende op het gebie d, dat 
aan de gemeente Goor wordt toegevoegd, gaan 
op die gemeente over , zonder dat daarvoor een 
nadere a kte wordt gevorderd . 

2. Voorzoover overschrijv ing in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet nood ig T)10ch t zij n , zal -d ie gesch ieden 
krach tens deze wet. 

3. De kosten van verpleging van a rme 
krankzinnigen in gesti ch ten, in aangewezen 
inr ichtingen, bedoeld in a rt ike l 7 der wet 
van 27 Apri l 1884 (Staatsblad n°. 96) of in 
won ingen, bedoeld in artikel 35a dier wet , 
voorzoover zij tijdens de opnem ing daarin 
woonplaats hadden op de ingevolge artikel 1 
naar de gemeente Goor overgaande gebieden, 
komen van 1 J anuari 1937 af voor rekening 
van die gemeente . 

4. 1. All e kadastra le en andere stukken, 
u itsluitend betrekking h ebbend op hetgeen vol
gens a r t ikel 1 naar de gemeente Goor over 
gaat, worden aan die gemeente ove rgedragen. 

2. H et bestuu r van de gemeente Goor heeft 
te allen t ij de het recht kosteloos inzage te 
nemen van de archieven der gemeente M ar
k el o en van de zich in d ie a rch ieven bevin
dende stukken, a fschriften of uittreksels op 
kosten zij ner gemeente te vorderen , een en 
a nder voorzoover betreffende gebieden, welke 
ingevolge a rtikel 1 naar eerstgenoemde ge
meente overgaan. 

5. Door de gemeente :Mar kel o wordt vóór 
1 Februari 1938 aan de gemeente Goor een 
u itkeer ing gedaan tot een bedrag, gelij k aan 
één derde gedeel te der bedragen, genoemd in 
artikel 3bis der wet van 15 Jul i 1929 (Staats
blad n °. 388) , sedert gewijzigd , en naar de 
in dat a r t ikel gemaakte onderscheiding voor 
iederen inwoner der gemeente Mar kelo, die 
voor het belastingjaa r 1936/1937 in de ge
meentefondsbelasti ng is aangeslagen en die 
krach tens deze wet naar de gemeente Goor 
is overgegaa n. 

6. 1. Voor de vaststelling van de uitkee
r ing , ingevolge artikel 3. onder c, juncto art, 
kei .9, der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad 
n°. 388), sedert gewijzigd, wordt deze wet 
geach t in werking te treden met ingang van 1 
Mei 1937. 

2. De met toepassing van het vor ige lid 
voor de gemeente Markelo voor het uitkee
ringstijdvak 1936/1937 vast te stell en ui tkee
r ing, wordt berekend per inwoner dier ge
meente op 31 Decem ber 1936. 

3. Voor eiken inwoner, di e krach tens deze 
wet van de gemeente M a,·kelo overgaat naar 
de gemeente Goo,·, keert de gemeente Markel o 
aan die gemeente u it een bedrag, gelijk 
aan één derde gedeel te van het ingeval ge 
het tweede l id be rekende bedrag per inwoner. 

4. H et eerste tot en met derde lid van dit 
a rtikel vinden overeenkomstige toepass ing met 
bet rekking tot de vaststell ing en verrekening 
van de garan t ie-uitkeering, bedoeld in artikel 
II, en de inhouding, bedoeld in a r t ikel III 
der wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74). 

7. 1. De vaststell ing van de uitkeering, in
gevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 9, 
der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n°. 
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388), sede1·t gew1Jz1ga, voor de gemeenten 
Goo,· en Ma,·kelo, voor de uitkeeringstijdvak
ken, di e op het uitkeeringstijdvak 1936/1937 
volgen, geschiedt met inachtneming van de 
bepalingen van dit artikel. 

2. H et quotient, bedoeld in het tweede lid ' 
van artikel 21 van het Fina ncieele-verhou
dingsbesluit wordt, voor zoover dit berekend 
is a·an de ha nd van belastingopbrengsten over 
böekingstijdvakken, welke zijn aangevangen 
vóór 1 Januar i 1937, bepaal d al sof deze wet 
met den aanvang van het boekingstijdvak in 
werking was getreden . 

3. D e belastingopbrengsten, bedoeld in het 
tweede lid , van a rtikel 15 van het Finan
cieele-verhoudingsbesluit, worden , voorzoover 
zij tengevolge van de toepassing van het vorige 
lid niet op de wijze, in artikel 21 van dat 
beslnit aangegeven, kunnen worden berekend, 
gesteld op het door den Inspecteur der Di
recte B elastingen geschatte bedrag. 

4. V oor de berekening van het quotient, 
berloeld in artikel 21 van het Financieele
verhoudingsbesluit wordt, voor de toepassing 
van het tweede I id van dit artikel. het aantal 
inwoners op 1 J a nuari van het kalenderjaar, 
waarin het boekingstijdva k , dat bij de bereke
ning tot uitgangspunt genomen wordt, aan
vangt, gesteld op het werkelijk aantal inwo
ners op dien datum , vermeerderd of vermin
derd met het aantal inwoners, waarmede in
gevolge deze wet het aantal inwoners der ge
meenten Goor en Markelo onderscheidenlijk 
is toe,,.enomen of a fgenom en. 

5 .. Voor de berekening van het quotient, 
bedoeld in artikel 16 . tweede lid , van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meente Goor. voor de rekeningsjaren. die aan 
1 Janua ri 1937 geheel of gedeel telijk voora f
gaan, wordt het bedrag van de ten 1 aste dier 
gemeente gebleven uit<!'aven, als bedoeld in 
het tweede lid van a1·tikel 15 van dat besluit, 
vermeerderd met een gedeelte van het over
een kom Rtige bedrag der gemeente Markelo . 
Dit gedeelte wordt verkregen door vermenig
vuldiging van l aatstbedoeld bedrag m et een 
breuk, waai·van de noemer voorstelt het aan
tal inwoners der gemeente Markelo op 31 
D ecember 1936. en de tell e,- het aantal in
woners. da t bij de g'renswijziging naar de 
gemeente Goor is overge<!'aan. 

6. H et aldus vermeerderne bedrag der ten 
laste der gemeente Gom· blijvend" uitgaven, 
als bedoeld in artikel 15 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt berekend per inwo
ner dier iremeente op 1 Januari van het met 
het rekeningsjaar gelijknamige kalenderjaar, 
vermeerderd met het aantal inwoners, dat 
krachtens deze wet naar de gemeente Goo,· is 
overg-Prraan. 

7. R eeds vastgestelde quotienten , als be
doeld in di t artikPI , worden. voor zooveel noo
dig, door Onze Ministers. belast met de uit
voerinir van de wet van 15 Juli 1929 (Staats
blad n°. 388), opnieuw. met inachtneming van 
de bepalingen van dit artikel , vastgesteld. 

8. 1. Indien· de gemeente Markelo over 
het uitkeeringstijdvak 1935/1936 een g'arantie
uitkeering geniet, als bedoeld in artikel II 
dei· wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad n°. 74), 
wordt over het uitkeeringstijclvak 1937/1938 
aan de gemeente Goor ten l aste van het ge-
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meentefonds een uitkeering gedaan, waarvan 
het bedrag wordt bepaald door toepass ing van 
de volgende formule: 

7a 
-- XC= X. 

9b 
2. In deze formule stelt voor: 
de letter a: het aantal inwoners, <lat krach

tens deze wet naar de gemeente Goor is over
gegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente Markelo op 31 December 1936; 

de lette r c: het bedrag der garantie-uitkee
ring voor de gemeente· Markelo; 

de letter x : de in het eerste I id bedoelde 
uitkeering voor de gemeente Goor. 

3. Over de uitkeeringstijdvakken 1938/1939, 
1939/1940, 1940/1941, 1941/1942, 1942/1943 en 
1943/1944 zal een uitkeering worden gedaan 
ten beloope van onderscheidenlijk 6/7 x , 5/7 x , 
4/7 x , 3/7 x, 2/7 x en 1/7 x. 

4. Het bedrag der garantie-uitkeering voor 
de gemeente Markelo wordt verminderd met 
het bedrag, dat krachtens het eerste en derde 
lid van dit artikel aan de gemeente Goor 
wordt uitgekeerd. 

5. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing, indien ten aan
zien van de gemeente Markelo artikel III der 
wet van 4 M aart 1935 (Staatsblad n°. 74) van 
toepassing is. 

9 . 1. Deze wet heeft geen invloed op de 
he ffing van belastingen over eenig belasting
jaar, hetwelk bij den aanvang van 1937 nog 
loopende is, noch op de uitkeering van op
centen als be.doel cl bij artikel 296 der gemeen
tewet, over zoodanig belasting jaar. 

2. Echter doet de gemeente Markelo aan 
de gemeente Goor een uitkeering van één 
derde gedeelte van de zuivere opbrengst der 
gemeentelij ke opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting en der vermogensbelas
ting over het belastingjaar 1936/1937, in het 
bij deze wet aan de gemeente Gom· toegevoeg
de gebied. 

10. 1. A an de gemeente M arkelo wordt, 
indien de raad vóór 1 April 1937 daartoe aan 
Gedeputeerde Staten van Overijssel het verzoek 
doet, door de gemeente Goor een schadeloos
stelling uitgekeerd, waarvan het bedrag en de 
wijze van betaling wordt bepaald door Gede
puteerde Staten voornoemd, of in hooger be
roep door Ons, den R aad van State, afclee
ling voor de geschillen va n bestuur, gehoord . 

2. De beslissing van Gedeputeerde Staten 
wordt, met redenen omkleed, medegedeeld aan 
de raden der gemeenten Goor en Markelo en 
aan Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken . 

3. Gedurende dertig vrije dagen kan zoo
wel de raad der gemeente Goor als die der 
gemeente Markelo tegen de beslissing van 
Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep komen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken geeft 
van een ingesteld beroep dadelijk kenn is aan 
Gedeputeerde Staten en aan het bestuur der 
andere gemeente. 

4. Onze besliss ing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in · de N e
derlandsch e Staatscourant opgenomen. 

11. 1. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente :Markelo zenden vóór 15 J anuar i 
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1937 aan burgemeest.er en wethouders van de 
gemeent.e Goor een uittreksel uit het bevol
k ingsregist.er betreffende de in dat regist.er 
ingeschreven personen, gevestigd op de grond
gebieden, welke ingevolge artike l 1 naar de 
gemeent.e Guo,• overgaan, welk ui ttreksel de 
voor de inschrijving in het bevol kingsregist.er 
der gemeent.e Goor noodige gegevens bevat. 

2. Burgemeest.er en wethouders van de ge
meente Ma,·kelo zenden vóór 15 J a nuari 1937 
aan burgemeest.er en wethouder van de ge
meente Goor, voorzoover de betrokken per
sonen op 1 Janua ri 1937 gevestigd zijn op de 
overgaande geb ieden een uittreksel uit de 
sedert 1 April 1936 gel den de kiezerslij st. 

3. H et uittrek el, bedoeld in het tweede 
l id, wordt aan de sedert 1 Apr il 1936 geldende 
kiezerslijst der gemeent.e Goo,· toegevoegd en 
vormt daarmede één geheel. De namen van de 
op het uittreksel voorkomende personen wor
den a fgevoerd van de kiezerslijst, waarop zij 
voorkwamen. 

4. De ingezet.enen, geve tigd op de grond
gebieden, welke ingevolge artike l 1 naar de 
gemeente Goor overgaan, worden ten aanz ien 
van de kiezers! ijst en voor de ve rkiesbaarheid 
tot leden van den gemeenteraad van 1 J anuar i 
1937 a f a ls ingezetenen der gemeente Goor 
beschouwd. 

12. 1. De op de overgaande gebieden wo
nende personen, wier namen voorkomen op de 
lijst, vermeld in artikel 17 der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n° . 476) van de gemeente 
Markelo, kunnen zich vóór 15 Janua ri 1937 
doen overschrijven op de lijst voor de gemeent.e 
Goor. . 

2. De volgorde, waarin de overschrijving 
op laatstgenoemde lijst zal pl aats hebben, 
wordt bepaald naar de dagen, waarop hunne 
verzoeken om vergunn ing bij de betrokken 
gemeentebesturen inkwamen, met dien ver
stande, dat, voorzoover verzoeken op denzelf
den dag inkwamen, de in leeftijd oudere ver
zoeker voorgaat. 

3. Zood ra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in lid 1, is ingekomen, geven 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Goor daa rvan kenn is aan bu1·gemeester en wet
houders van de gemeente M arkelo, die a lsdan 
den naam van den verzoeker schrappen op de 
in l aatstgenoemde gemeente geldende lij st. 

13 . De op 31 Decem ber 1936 in de aan de 
gemeente Goor toe te voegen geb ieden der 
gemeente M arkelo bestaande besluiten zullen, 
met inachtneming van de bepalingen dezer 
wet, voortduren , totdat door het bevoegd ge
zag eene andere regeling is getroffen. 

14. Met ingang van 1 Januari 1937 worden 
in a ll e wetten en daarop gegronde voorschr if
ten onder de gemeenten Goor en l,.farkelo de 
gemeenten verstaan, zooals zij bij artikel 1 
dezer wet zijn g&wijzigd . 

15. Geschillen omtrent de toepass ing van 
deze wet worden door Ons bes] ist. 

16. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenh agè, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELM! A. 

De Ministe,· van B innenlandsche Z aken, 
J . A. d e W i l de. 
( Uitgeg. 29 Dece,nber 1936.) 
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s. 354. 

5 Dece,nber 1936. BESLUI'l', houdende na
dere wijziging van het Koninklij k beslui t 
van 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444), tot 
vastst.elling van een a lgemeenen maat
regel van be tuur . bedoeld in art ikel 181 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

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

Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Kun
sten en Wetensch appen van 22 Augustus 1936, 
n° . 1619 I , a fdeeling P ensioenen en W acht
gelden, en van 14 September 1936, n°. 1520, 
afdeeling Financieele Controle; 

Den Raad van State gehoord (advies van :!1 
November 1936, n°. 37) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 1 December 
1936, n°. 1619 V , afdeeling Pensioenen en 
·w achtgelden, en van 5 December 1936, n°. 
2195, afdeeling Financieele Controle; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
be lu it van 11 Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooal 
dat laatstelijk is gewijz igd bij Ons besluit van 
12 Maart 1935 (Staatsblad n°. 113) , nade1· te 
wijzigen; 

H ebben goeélgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. artikel 8 wordt gelezen a ls volgt: 
1. Voor een atnbt.enaar met eene wedde in 

den zin van artikel 31 der P ensioenwet, welke 
geheel of voor een deel bestaat uit inkomsten 
van wisselend bedrag, berekend naar eene be
looning per uur of pe r eenheid , of op welke 
andere wijze ook, wordt het bedrag dei· wedde 
of van h et betrokken deel der wedde door het 
orgaan, dat den pens ioensgrondslag regelt, 
voor de eerste maal geschat. 

2. Voor een ambtenaar , als in het vori g lid 
bedoeld , geldt vervolgens op 1 J anuari van 
elk k_alenderjaar als wedde of a ls deel der 
wedde voor dat jaar het naar boven in gul
dens afgerond bedrag zijner gezamenl ijke in
komsten van wisselend bedrag over het afge
loopen kalenderjaar. 

3. I s het genot van deze inkomsten in den 
loop van een ka lenderjaa,· ingetreden, dan 
geldt voor het daarop volgend kalenderjaar 
a ls wedde o f a ls deel der wedde het tot jaar
loon herle id bedrag van het in het vooraf
gaand tijdvak aan zoodanige inkomsten geno
tene, naa r boven in gu ldens a fgerond. · Voor 
deze herl e iding wordt het jaar op 360 dagen , 
de maand op 30 dagen be1·ekend . 

b. De artikelen 9, 10 en 31 ve rvallen. 
Ove,·gangsbepaling. 

2. Voor de ambtenaren, in dienst op den 
datum van inwerkingtred ing van di t besluit, 
wordt de pensioensgrondslag .vastgesteld op 
den voet van het tweede of derde l id van 
artikel 1. 

Slotbepaling. 
3. Dit beslu it treedt in werking met ingang 

van 1 J a nuari 1937. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan d en R aad van State en 
de Al gemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 5den December 1936. 
WILHELMINA. 

D e M iniste-,· van B innenlandsche Z aken, 
J . A . d e W i I d e . 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . R. SI o tem ake r d e B ruïne. 
( Uitgeg. 15 D eceniber 1936.) 

s. 355. 

10 Deoembe1· 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen m aatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 67, vierde 
lid , der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
N°. 240) . 

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

Binnenlandsche Zaken, van Justit ie, van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financi ën van 29 April 1936, N °. 846, Af
deeling Pensioenen en W achtgelden, van 14 
Mei 1936, N °. 800, Afdeeling A.S., van 18 
Mei 1936, N °. 909, Afdeeling Financieele 
Controle en van 3 Juni 1936, N °. 79, Afdee
ling Centrale Directie; 

Gezien artikel 67, vierde lid, der P ensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240); 

D en Raad van State gehoord (advies van 7 
Juli 1936, N° . 37); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Mini ters van 15 October 1936, N °. 
846 III, Afdeeling P ensioenen en Wachtgel
den , van 27 October 1936, N °. 849, Afdeeling 
A.S., van 25 November 1936, N °. 1901, Af
deeling F .C. en van 7 December 1936, N °. 
112, Afdeeling Centr. Dir. ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. Onder de gepensionneerde ambtena
ren, over wie in de volgende artikel en wordt 
geh andeld, worden verstaan zij , die op of na 
1 Juli 1922 volgens de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad N °. 240) anders clan krachtens 
het tweede lid van artikel 48 dier wet, zooals 
dat vóór 1 Jul i 1925 luidde, zijn gepension
neerd en die den leeftijd van 65 jaren niet 
hebben bereikt. 

2. 1. De Pensioenraad doet anu Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken mecledeeling 
van naam, voornaam, geboortedatum, laatste 
woonplaats, laatst vervulde betrekking, laatste 
salaris en, voor zoover h et betreft pensioenen, 
verleend nà 1 October 1936, van de middel
som der gezamenlijke pensioensgrondslagen , 
waarover het pensioen is berekend, der ge
pensionneerde ambtenaren, benevens van het 
bedrag en van den datum van ingang van hun 
pensioen. Deze mededeeling geschiedt zoo 
spoedig mogelijk na den datum van pension
neering. 

2. Van iedere wijzi ging in de woonplaats 
van een gepensionneerd ambtenaar en van die 
in het bedrag van zijn pensioen doet de Pen-
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sioenraad onverwijld opgave aan Onzen voor
noemden Minister. 

3. Met de controle op de in artikel 67, 
tweede lid, der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
N °. 240) bedoelde inkomsten zijn, onvermin
derd de controle van anderen, in het bijzonder 
belast de inspecteurs der di recte belastingen 
en die der registratie en domeinen. Zij ont
vangen daartoe van Onzen Minister van Bin
nenlandsche Za ken opgave van de gepension
neerde ambtenaren, di e in hunne inspectie 
wonen, en h andelen overigens naar de door 
Onzen Minister van Financiën te geven aan
wijzingen . 

4. De burgemeesters, benevens de door On
zen Minister van Binnenl andsche Zaken aan
gewezen ambtenaren, di e kennis bekomen van 
een omstandigheid, welke voo1· de toepassing 
van artikel 67, tweede lid, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad N °. 240) van belang kan 
zijn, doen daarvan zoo spoedi g mogelijk mecle
deeling aan Onzen voornoemden Minister . 

5. 1. Indien een gepensionneerd ambtenaar 
in dienst is getreden of in di enst treedt van 
één der li chamen, genoemd in a r t ikel 3 en 
artikel 4 der P ens ioenwet 1922 (S taatsblad 
N °. 240) of het wethouderschap of lidmaat
schap van Gedeputeerde Staten op of na 1 
April 1936 heeft aanvaard of aanvaardt, geeft 
het lichaam, hetwelk zijn wedde of zijn ver
goeding uitbetaalt, daarvan kennis aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, met op
gave van die wedde of die vergoed ing. 

2. H et lichaam is voorts verplicht, om in 
het begin van ieder ka lenclerkwartaal aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Za ken 
mededeeling te doen van de inkomsten, welke 
de gepensionneerde over het afgeloopen ka
lenderkwartaal heeft genoten. 

6. 1. Wanneer een gepensionneerd ambte
naar inkomsten geniet of gaat gen ieten uit of 
in verband met een am bt of een betrekking , 
in dienst van een der lichamen, genoemd in 
artikel 3 en a rtikel 4 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad N °. 240), uit het bekleeden van 
een wethouderschap , van een lidmaatschap van 
Gedeputeerde Staten" of van de Tweede Ka
mer de r Staten-Generaal, ter hand genomen 
of aanvaard met ingang van of na den dag, 
waarop het ontslag terzake waarvan het pen
sioen is verleend, is ingegaan, doet hij daar
van terstond mededeeling aan Onzen Minister 
van Binnenl andsche Zaken, onder opgave, 
voorzooveel mogelijk, van de inkomsten, welke 
hij uit h et ambt of de betrekking ontvangt of 
zal ontvangen. 

2. Hij is voorts verplicht om, indien die 
inkomsten tijdelijk of blijvend wijzig ing on
dergaan, daarvan in het begin van ieder ka
lenderkwartaal opgave te doen. Zijn de in
kon1sten niet vooraf op te geven , dan doet hij 
in het begin van ieder kalenderkwartaa] op
gav.e van de inkomsten, welke hij over het af
geloopen kalenderkwartaal heeft genoten. 
Brengt echter de aard der werkzaamheden, 
ter beoordeeling van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken, mede, dat de inkom
sten over een langeren termijn moeten wor
den berekend , dan geschiedt de opgave dien
overeenkomstig. 

7. Zoodra Onze Minister van Binnenland
sche Zaken mededeeling heeft ontvangen van 
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een omstandigheid, welke voor de toepassing 
van artikel 67, tweede lid, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad 0

• 240) van belang kan 
zijn, wordt hiervan onverwijld kennis gegeven 
aan den Pensioenraad. 

8. De gepensionneerde, die op of na 1 
April 1936, doch vóór het in werking treden 
van dit besluit, het wethouder chap, het lid
maatschap van Gedeputeerde Staten of van 
de Tweede K amer der Staten-Generaal heeft 
aanvaard, doet hiervan binnen een maand na 
in werking treden van dit besluit aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken mededee
ling. 

9. Ons be luit van den 17 December 1925 
(Staatsblad N°. 473) is ingetrokken. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers , Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschr ift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, de Alge
meene R ekenkamer en den Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den l0den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlantlsche Zaken, 
J . A. d e W i I de. 

De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 

s. 372. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg . 18 Dece,nbe,· 1936.) 

14 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 39, eerste lid, der Nijverheids
onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van l 
Augustus 1936, n°. 9267/Il, afdeeling Nijver
heidsonderwijs; 

Gelet op het eerste lid van artikel 39 der 
Nijverheidsonderwijswet; 

0. dat de wenschelijkheid is gebleken tot 
wijziging en aanvulling van de bepalingen be
treffende de voorwaarden, onder welke aan 
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en 
vereenigingen en aan gemeenten ten behoeve 
van het leerlingwezen uit 's Rijks kas subsidie 
wordt gegeven ; 

Den Raad van State gehoord, advies vau 
1 September 1936, no. 18; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1936, 
n°. ll 328, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 11 ,Juli 

1921 (Staatsblad n°. 917), zooals dit is gewijzigd 
bij Ons besluit van 26 April 1922 (Staatsblad 
n°. 232), te bepalen: 

Art. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt 
van: 

l. ,,Onze Minister ", is daaronder te verstaan 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 
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2. ,, het bevoegd gezag", is daaronder te 
verstaan voor wat betreft de door het Rijk ge
subsidieerde gemeentelijke en bijzondere leer
lingstelsels onderscheidenlijk het gemeente
bestuur en het bestuur der instelling of ver
eeniging, welke een leerlingstelsel in stand houdt, 

Art. 2. l. Het bevoegd gezag onderwerpt 
tijdig a11,n de goedkeuring van Onzen Minister, 

a. het ontwerp voor de leerovereenkomst ; 
b. de leergeldregeling, voor wat betreft het 

van iederen leerling te heffen bedrag, alsook 
voor zoover .betreft de door het bevoegd gezag 
aan den patroon per leerling te betalen be
dragen; 

c. de reglementen ; 
d. de instructie voor den controleur ; 
e. het ontwerp voor de werkboekjes ; 
/. alle wijzigingen, welke in de onder a 

tot en met e bedoelde stukken worden aange
bracht. 

2. Onze Minister verleent de in het eerste 
lid bedoelde goedkeuring hetzij voor een be
paalden tijd, hetzij tot wederopzegging. 

Art. 3. 1. Het bevoegd gezag zendt ter 
goedkeuring aan Onzen Minister : 

a.. jaarlijks vóór 15 Feoruari de rekening en 
verantwoording over het afgeloopen kalender
jaar, op een door Onzen Minister vastgesteld 
formulier, met een toelichting; 

b. jaarlijks vóór 1 Maart de begrooting van 
inkomsten en uitgaven voor het volgend kalen
derjaar, op een door Onzen Minister vastge
steld formulier, met een uitgewerkte toelich
ting; 

c. tijdig van te voren de voordracht ter 
benoeming van een controleur, op een door 
Onzen Minister vastgesteld formulier. 

Hierbij moeten ten aanzien van iederen 
voorgedragene worden overgelegd het bewijs
stuk of de bewiJsstukken, gevorderd ingevolge 
artikel 12, onder c ; · 

d. tijdig van te voren het ontwerp-besluit, 
met een toelichting, tot het verleenen van onge
vraagd ontslag aan een controleur. 

2. Bij de rekening en verantwoording voegt 
het bevoegd gezag : 

a. de bijlagen op door Onzen Minister vast
gestelde formulieren ; 

b. het jaarverslag. 
3. Het bevoegd gezag verstrekt jaarlijks 

vóór 1 Februari aan Onzen Minister op daartoe 
bestemde formulieren de door dezen noodig 
geachte statistische gegevens. 

Art. 4. Het bevoegd gezag draagt er zorg 
voor, dat het eindbedrag van elk hoofdstuk der 
uitgaven van een goedgekeurde begrooting niet 
wordt o-,;erschreden, tenzij Onze Minister de 
overschrijding heeft goedgekeurd. 

Art. 5. Het bevoegd gezag doet aan Onzen 
Minister ten aanzien van een controleur binnen 
veertien dagen mededeeling van : 

a. de benoeming, met overlegging van den 
staat van inlichtingen op een · door Onzen 
J\1inister vastgesteld formulier ; 

b. de schorsing en het ontslag, met opgave 
van de reden ; 

c. het overlijden. 
Art. 6. l. Het bevoegd gezag draagt er 

zorg voor, dat een register van patroons en 
leerlingen wordt bijgehouden. 

2. Het zendt jaarlijks vóór 1 Juni aan den 
inspecteur van hot nijverheidsonderwijs een 
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lijst van de namen, beroepen en adressen van de 
patroons, bij wie een of meer leerlingen zijn 
tewerkgesteld, en geeft hem voorts kennis van 
de wijzigingen daarin. 

Art. 7. De instelling of vereeniging, welke 
een leerlingstelsel in stand houdt, dient een 
postrekening te houden. Zij geeft aan Onzen 
Minister kennis van het nummer van haa r post
rekening. 

Art. 8. 1. Het bevoegd gezag doet van 
elk stuk, hetwelk het aan Onzen Minister zendt, 
gelijktijdig een afdruk of afschrift toekomen 
aan den inspecteur, belast met het toezicht op 
het leerlingstelsel. 

2. Voorts stelt het bevoegd gezag dien inspec
teur onverwijld in kennis met de belangrijkste 
gebeurtenissen betreffende het leerlingstelsel. 

Art. 9. 1. Het bevoegd gezag verstrekt 
desgevraagd alle inlichtingen betreffende het 
leerlingstelsel, het personeel en de administratie 
daarvan aan Onzen Minister, den inspecteur
generaal en den inspecteur van het nijverheids
onderwijs, en de overige door Onzen Minister 
aan te wijzen ambtenaren. 

2. Het draagt zorg, dat de in het eerste lid 
bedoelde ambtenaren te allen tijde van alle boe
ken en bescheiden betreffende het geldelijk be
heer kunnen kennis nemen, ter plaatse waar de 
geldelijke administratie wordt gevoerd. 

Art. 10. Ten overstaan van het bevoegd 
gezag kunnen slechts leerovereenkomsten wor
den gesloten ten behoeve van jongens, die bij 
den aanvang van de tewerkstelling ten minste 
dertien jaar oud en niet meer leerplichtig zijn, 
en die tevens voldoend lager onderwijs hebben 
genoten. 

Art. 11. Het bevoegd gezag draagt er zorg 
voor: 

a. dat elke leerling regelmatig een werkboek
je volgens vastgesteld model bjihoudt, zóó, dat 
duidelijk daaruit blijkt, welken arbeid hij ver
richt heeft, en hoeveel tijd hij voor elk werkstuk 
of elke taak heeft gebruikt; 

b. dat deze werkboekjes regelmatig aan het 
einde van elke werkweek door den patroon of 
van zijnentwege voor accoord geteekend worden 
nadat zij in orde zijn bevonden. 

Art. 12. Voor aanstelling tot controleur kan 
slechts in aanmerking komen wie : 

a. ten minste 23 jaar oud is; 
b. Nederlander is; 
c. in het bezit is van een of meer get1üg

schriften van zedelijk gedrag, afgegeven door 
den burgemeester of de burgemeesters van de 
gemeente of de gemeenten, in welke hij gedu
rende het laatste en het voorlaatste jaar heeft 
gewoond, of van een daarmede naar het oordeel 
van Onzen Minister gelijk te stellen getuig
schrift, en 

d. een voldoende mate van opleiding, ge
schiktheid en ervaring bezit, tor beoordeeling 
van Onzen Minister. 

Art. 13. 1. De hoofdstukken III tot en 
met IX van het Rechtspositiebesluit N.O. 1935 
vinden ten aanzien van de controleurs over
eenkomstige toepassing, voor zoover betreft de 
bepalingen, welke gelden voor beambten, en 
met uitzondering van tl~ bepalingen inzake be
roep. 

2. In geval van twijfel omtrent die toepas 
sin<>' beslist Onze Minister. 

.Îrt. 14. 1. Het bevoegd gezag bepaalt de 
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bezoldiging van de controleurs , met inachtne
ming van de in het tweede lid bedoelde regelen, 
overeenkomstig de voor iederen controleur 
door Onzen Minister vastgestelde regeling. 

2. De volgende bepalingen van het Salaris
besluit N .O. 1935 vinden ten aanzien van de 
controleurs overeenkomstige toepassing, voor 
zoover die bepalingen gelden voor beambten : 

artikel 2, 2e en 3e lid , 4e lid, le volzin, en 6e 
lid· 

a'rtikelen 3, 7, 8, 10, 11 en 20. 
3. Op controleurs wordt op denzelfden voet 

als op de burgerlijke Rijksambtenaren verhaal 
voor pensioen uitgeoefend. 

Voor zoover zij na twee jaren tijdelijken 
dienst niet zijn ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), en hun 
wedde f 400 of meer 's jaars bedraagt, sluit het 
bevoegd gezag te hunnen behoeve een pensioen
verzekering, onder goedkeuring van Onzen 
Minister. 

Art. 15. 1. De controleur ontvangt ver-
goeding voor reiskosten volgens de derde 
klasse, bedoeld in artikel 2 van het Reisbesluit 
1916. 

2. Hij ontvangt vergoeding voor verblijf
kosten, uitsluitend voor zooveel betreft logies 
en ontbijt, tot een maximum van f 2,50 per 
etmaal, mits het overnachten buiten zijn woon
plaats voor de uitoefening van zijn taak als 
controleur noodzakelijk is, ter beoordeeling 
van het bevoegd gezag. 

Art. 16. 1. Het Rijkssubsidie wordt niel\i 
verleend voor een leerlingstelsel, wanneer het 
aantal loopende leerovereenkomsten minder 
bedraagt dan 15. 

2. Op verzoek van het bevoe,;,d gezag kan 
Onze Minister in bijzondere gevallen voor een 
bepaald leerlingstelsel en voor een bepaald tijd
vak afwijking toestaan van den in het eerste lid 
omschreven regel. 

Art. 17. hPt ten behoeve V'.1.n een bestaand 
l"erling~telsel ingevolg<' nrtikel 39 der Nijver
heidsonderwijswet gegeven R(ikssubsidie wordt 
niet verder verleend, wanneer het bevoegd 
gezag, voor zoovePl dat leerlingstelsel betreft, 
de kra0htens en ingPvolge die wet geldende be
palingo>n niet naleeft. 

Art.18. 1. Wanneer de inst.e!Jing. vereeni
ging of gemeente, welke een lPPrlingst,:ilsel in 
stand houdt, de exploitatie daarvan beeindigt, 
of wanneer zij uit anderen hoofde het recht op 
Rijkssubsidie daarvoor verliest, komen haar 
eigendommen, voor zoover deze uit bijdragen 
van de Overheid ter zake van dat. leerlingstelsel 
zijn voortgekomen, ter beschikking van het Rijk. 

2. Het bepaalde in het 'lerste lid is eveneens 
van toepassing, wanneer de instelling of ver
eeniging, als bedoeld in dat lid, ophoudt te 
bestaan of haar rechtspersoonlijkheid verliest. 

3. Indien een geval als bedoeld in de vorige 
leden zich voordoet, geeft het bevoegd gezag 
daarvan onverwijld kennis aan Onzen Minister. 

Art. 19. 1. De instelling of vereeniging, 
welke een leerlingstelsel in stand houdt, is 
verplicht, van al hetgeen het beheer van dat 
leerlingstelsel betreft, aanteekening te houden 
op zoodanige wijze, dat daaruit te allen tijde 
haar rechten en verplichtingen ten aanziPn van 
dat leerlingstelsel worden gekend. 

2. Zij is verplicht, alle boeken en bescheiden, 
waarin overeenkomstig het eerste lid aantee-
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kening is gehouden, dertig jaren lang, en de ont
vangen, alsmede de afschriften van de uitgegane 
brieven, geschriften, rekeningen en kwijtings
bewijzen , tien jaren lang te bewaren. 

Art. 20. 1. Gelijktijdig met de inzending 
ingevolge artikel 3 van de rekening en verant
woording aan Onzen Minister, zendt het be
voegd gezag aan het bestuur van elke gemeente, 
op welke overeenkomstig het derde lid van 
artikel 39 der Nijverheidsonderwijswet de ver
plichting tot vergoeding rust, een opgave van 
het overeenkomstig die rekening en verant
woording door die gemeente verschuldigd be
drag. 

Deze gemeenten worden als volgt bepaald: 
a. Voor zooveel betreft een leerling, niet 

vallende onder b, is dat de gemeente, in welke 
degene zijner oud ers, die de ouderlijke macht 
over hem uitoefent, of zijn voogd in het be
volkingsregister is ingeschreven. 

Indien noch diegene zijner ouders, die de 
ouderlijke macht over hem uitoefen t, noch de 
voogd van den leerling hier te lande in een 
bevolkingsregister is ingeschreven, is het de 
gemeente, in welke de leerling in het bevolkings
register is ingeschreven. 

b. Indien over een leerling de voog~j wordt 
uitgeoefend door een vereeniging, stichting of 
instelling van weldadigheid, als bedoeld in 
artikel 421 van het Burgerlijk Wetboek, is het de 
gemeente, welke in den t ijd, onmiddcrnjk aan 
die voogdij voorafgaande, overeenkomstig het 
onder a bepaalde zou zijn aangewezen. 

2. Het bevoegd gezag berekent den grond
slag van die vergoedingen met toepassing van 
de volgende rege1en : 

a. Het gemiddeld bedrag der netto-kosten 
voor een bepaalden leerling, die in het betreffende 
kalenderjaar gedurende w1 weken als leerling 
van het leerlingstelsel wordt aangemerkt, is : 

W1.K 
:E w gulden. 

Hierin is K het bedrag der netto-kosten van 
het leerlingstelsel, overeenkomstig het vierde 
lid van artikel 39 der Nijverheidsonderwijswet; 
:E w het totaal getal der leerlingweken van dat 
eerlingstelsel, in dat kalenderjaar. 

b. Bij de bepaling van w1 en :E w worden 
vacanties en absenties medegerekend. Gedeelten 
van weken worden in rekening gebracht. 
Hierbij wordt het jaar op 52 weken en de week 
op 7 dagen gerekend. 

Art. 21. 1. Het bevoegd gezag verstrekt 
tegelijk met de in het vorig artikel bedoelde 
bescheiden aan elk van die gemeentebesturen 
de volgende gegevens ; de onder b en c bedoelde 
voor zoover die hun gemeente betreffen : 

a. H et in het tweede lid, onder a, van het 
vorig artikel bedoelde totale bedrag (K gulden) 
der netto-kosten over het betreffende kalender
jaar; 

b. In overeenstemming met het eerste lid 
van het vorig artikel, de namen der leerlingen, 
die in dat kalenderjaar onder leerovereenkomst 
werkzaam waren, en de namen en de adre sen 
van de ouders of voogden dezer leerlingen ; 

c. Van eiken leerling het getal der weken, 
gedurende welke mj als leerling van het leerling
stelsel in dat kalenderjaar wordt aangemerkt, 
benevens het getal :E w, bedoeld in het tweede 
lid van het vorig artikel. 

2. Binnen veertien dagen na de dagteeke-
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ning van de door Onzen Minis ter verleende 
goedkeuring van de rekening en verantwoor
ding doet het bevoegd gezag aan de in het eerste 
lid bedoelde gemeentebesturen mededeeling van 
die goedkeuring en van de eventueele verande
ring, welke ingevolge de beslissing van Onzen 
Minister in de in het vorig lid onder a bedoelde 
opgave moet worden aangebracht. 

Art. 22. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van l Januari 1937. H et kan worden 
aangehaald onder den titel "Subsidievoorwaar
denbesluit Leerlingstelsel N.O. 1937". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de ui tvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den September 1936. 

s. 373. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o te m a k e r d e B r u i n e. 
( Uitgeg. 22 Sept. 1936). 

14 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van art ikel 55 de r Nijverheidsonderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen 1\fin'ster van 

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
1 Augustus 1936, n°. 9305! afdeeling Nijver
heidsonderwijs ; 

Gelet op a r tikel 55 der ijverheidsonderwijs
wet; 

0. dat de wenschelijkheid is gebleken tot 
wijziging en aanvulling van de bepalingen be
treffende de samenstelling en de bevoegdheid van 
de commissiën tot onderzoek van de bekwaam
heid van leerlingen van de door het Rijk ge 
subsidieerde leerlingstelsels ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
1 Sept. 1936, n°. 19; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 ~ept. 1936, no. 11329, 
a fdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons besluit van 11 Juli 

1921 (Staatsblad n°. 916), te bepalen: 
Art. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt 

van 
1. ,, Onze l\1inister" , is daaronder te ver

staan Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen ; 

2. ,,het bevoogd gezag", is daaronder te 
verstaan voor wat betreft de door het R ijk ge
subsidieerde gemeentelijke en bijzondere leer
lingstel els onderscheiderilijk het gemeente
bestuur en het be tuur der instelling of vereeni
ging, welke een leerlingstel el in stand houdt. 

2. l. Indien eenig krachtens Titel II der 
Nijverheidsonderwijswet van Rijkswege ge
subsidieerd leerlingstelsel leerlingen heeft,wier 
leertijd ten einde loopt, of oud-leerlingen , wier 
leertijd sedert het vorige onderzoek is verstre
ken, en die gebruik wenschen te maken van do 
hun krachtens artikel 54 der voornoemde wet 
geboden gelegenheid om zich te onderwerpen aan 
het daar bedoelde onderzoek, stel t Onze l\finis
ter voor dat leerlings telsel een commissie samen 
als bedoeld in artikel 55 van voornoemde wet. 
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2. Het bevoegd gezag doet Onzen Minister 
tijdig van te voren een schriftelijk voorstel toe
komen inzake de samenstelling van die commis
sie, vermeldt daarbij naam, adres, beroep of 
betrekking, geboortejaar en -da tum, van elken 
voorgestefde, en maakt er melding van als een 
voorgestelde geen Nederlander is. Onze Minister 
is bij de benoeming van de leden niet gebonden 
a-an dat voorstel. 

3. Onze Minister stelt elke commissie zoo 
mogelijk zoodanig samen , da t voor elk vak of 
am bacht, ten aanzien waarvan een onderzoek zal 
plaats he bben , ten minst e één lid deskundig is. 

4. 1. Het bevoegd gezag kan zich in de 
vergaderingen van de commissie doen ver tegen
woordigen door zijn voorzitter en (of) zijn se
cret aris, of, indien het een gemeentelijk leer
lingstelsel betreft , door een of twee gedelegeer
den . Deze heb ben adviseerende stem. 

2. De con troleur of een der controleurs 
van het leerlingstelsel is ambtshalve secretaris 
van de commissie. De controleurs hebben in de 
commissie a dviseerende stem voor zooveel be
t reft de door hen gecontroleerde leerlingen . 

5. l. De commissie st elt in overeenstem
ming met de krachtens het eerst e lid van ar t i
kel 47 der Nijverheidsonderwij swet geldende 
programma's voor de opleiding in de practijk 
voor elk van de in aanm,erking komende vakken 
en ambachten een opgave voor een proefwerk 
samen. 

2. Elke leerling, die zich aan het onderzoek 
onderwerpt, moet het voor zijn vak op~egeven 
proefwerk geheel zelfstandig vervaardigen op 
de plaats en in den tij d, daartoe door de com 
missie aangegeven . 

3. Indien het proefwerk niet is vervaardigd 
onder t oezich t van één of meer leden van de 
commissie, wordt het ingeleverd aan het door 
de commissie daartoe aangegeven adres, ver
gezeld van een verklaring van den pat roon of 
dengene, die namens den patroon het toezicht 
op den leerling uitoefent , dan wel van den 
duecteur van een van Rijkswege gesu bsidieerde 
nij verheidsdagschool voor jongens, indien deze 
het toezicht op den proefwerk- makenden leer 
ling heeft uitgeoefend of doen uitoefenen, dat 
de leerling het proefwerk zelfstandig heeft ver
vaardigd, met opgave van den tijd, dien hij 
daaraan heeft besteed, en de hulpmiddelen, 
welke hij daarbij heeft gebezigd. 

6. 1. Tndien , ich bij het vervaardigen van 
het proefwerk eenige onregel matigheid voor
doet, is de commissie bevoegd, het onderzoek 
geheel of gedeeltelijk opnieuw te doen plaat s 
hebben. 

2. Aan een leerling, die zich daarbij aan 
bedrog of eenige poging tot bedrog schuldig 
maakt, ontzegt de commissie de verdere deel
neming aan het onderzoek. 

7. 1. De commissie drukt haar oordeel 
over de hoedanigheid van het ingeleverde proef
werk uit met beh ulp van de volgende schaal : 

cijfer : beteekenis : j cijfer =I beteekenis : 

1 zeer slecht 6 voldoende 
2 slecht 7 r11im voldoende 
3 gering 8 goed 
4 onvoldoende 9 zeer goed 
5 bijna voldoende 10 uitmuntend 
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2. Zij brengt de beoordeeling onverwijld ter 
kennis van het bevoegd gezag. 

3. Dit oordeel bindt het bevoegd ge,. sg 
voor zoover betreft de toekenning van ~ 
diploma's, bedoeld in ar t ikel 56 der Nijver
heidsonderwijswet . Deze toekenning en de uit
reiking kUJ1nen slech ts geschieden . wanneer de 
commissie den leerling ten minst e het eindcijfer 
6 voor zijn proefwerk heeft toegekend. 

8. l. De ~omni issie brengt binnen veer 
t ien dagen na de beeindiging van het onderz, ek 
verslag uit aan Onzen Minister. 

2. Een maand na de in het eerste lid be
doelde beëindiging wordt de commissie geach t 
te zijn on t bonden. 

9. 1. De leden van de commissie hebben 
aanspraak op vergoeding voor reiskosten volgens 
de derde klasse, bedoeld in artikel 2 van het 
Reisbesluit 1916. 

2. Zij genieten vacatiegelden ten bedrage 
van f 4,- voor eiken werkdag, dien zij aan 
het onderzoek best eed hebben. 

3. De uit de vorige leden voortvloeiende 
uitgaven komen ten laste van de rekening en 
verantwoording van het leerlingstelsel. 

10. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1937. Het ka n worden aange
haald onder den t itel " Examenbesluit Leerling
stelsel N. 0 . 1937". 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van di t besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Algemeene Rekenka mer. 

's-Gravenhage, den 14den Sep tember 1936. 
WILHE LMINA. 

s. 376. 

De JJfinister van Onderwijs, 
J( unsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o 1 e m a k e r d e B r u ï no. 
( Uitgeg. 22 September 1936. ) 

23 Novem ber 1936. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 22 Augus
tus 1906 (Staatsblad n°. 229), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninkl ij k be luit van 13 
Juni 1931 (Staatsblad n°. 250), waarbij 
worden aangewezen de buitenla ndsche in
steil ingen en de bui tenl andsche getuig
schriften, bedoeld in artikel 134 der hoo
ger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
September 1936, N °. 3682 III , afdeeling H oo
ger onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der hooger-onderwijs
wet· 

G~zien de a dviezen van de senaten der 
Rij ksuniversite iten; 

Den R aad van State gehoord (advies va n 
10 November 1936, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1936, 
n°. 4674, Afdeel ing H ooger onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Ar t . 1. In artikel 1 onder A 12° van Ons 

beslu it van 22 Augustus 1906 (S taatsblad n° . 
229 ), laatstelij k gewijzigd bij Ons beslui t van 
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13 Juni 1931 {Staatsblad n°. 250), wordt de 
punt aan het slot vervangen door een punt
komma ; aan dit artikel wordt vervolgens toe
gevoegd een nieuwe zinsnede, luidende als 
volgt: 

13°. het Maturitätszeugnis, verkrel!"en na 
met goed gevolg afgelegde Maturitätsprüfung 
aan een Gymnasium in het gebied der Vrije 
Stad D anzig. 

2. In artikel 1 onder B 9° van Ons besluit 
van 22 Augustus 1906 {Staatsblad n°. 229), 
l aatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 
Juni 1931 {Staatsblad n°. 250), wordt de punt 
aan het slot vervangen door een pirnt-komma; 
aan dit artikel ·worden vervolgens toegevoegd 
twee nieuwe zinsneden, luidende als volgt: 

10°. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd Intermediate examination aan de 
universiteit te Londen, waarbij is geëxami
nee rd in Latijn en Grieksch; 

11 °. het Academie diploma in the history 
of art, verkregen aan de universiteit te Lon
den, na met goed gevolg afgelegd matriculatie 
exan1en. 

3. In artikel 1 onder C 14° van Ons besluit 
van 22 Augustus 1906 {Staatsblad n°. 229), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 
Juni 1931 (Staatsblad n°. 250) , wordt de punt 
aan het slot vervangen door een punt-komma; 
aan dit artikel worden vervolgens toegevoegd 
twee nieuwe zinsneden, luidende a ls volgt: 

15°. het M aturitätszeugnis, verkregen na 
met goed gevolg afgelegde Maturitätsprüfung 
aan een Realgymnasium in het gebied der 
Vrije Stad Danzig; 

16°. het getuigschrift van met goèd gevolg 
afgelegd Intermediate exam ination aan de uni
versiteit te Londen, waarbij is geëxamineerd 
in Latijn of Grieksch en bovendien hetzij in 
wi kunde en natuurkunde, hetzij in wiskunde 
en scheikunde. 

Onze M inister van Onderwij , Kunsten en 
W eten chappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal· 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten November 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Onderwij s, 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 
(Uitgeg. 11 Decembe,• 1936.) 

s. 404. 

20 N ovem ber 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het Koninklijk besluit van 22 
Februari 1936, n°. 5, tot heffing van een 
invoerrecht op zinkwit, lithopone en an
dere met zink bereide witte verfstoffen. 

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

dat ingevolge artikel 2, vierde lid, der wet 
van 17 Mei 1934 (Staatsblad n°. 260} , na het 
in werking treden van Ons krachtens artikel 
2, eerste lid , van genoemde wet genomen be
slu it van 22 Februari 1936 , n° . 5 (Nederland
sche Staatsconrant van 25 F ebruari 1936), on
verwijld een voorstel van wet tot goedkeuring 
van het in Ons voornoemd besluit bepaalde 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
moet worden toegezonden; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De bepalingen van Ons besluit van 22 Fe
bruari 1936, n°. 5, tot heffing van een invoer
recht op zinkwit, lithopone en andere met 
zink bereide witte verfstoffen, opgenomen in 
de Nederlandse/ie Staatscourant van 25 Fe
bruari 1936, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20st-0n 
ovember 1936. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken. 

De G ra e f f. 
{ Uitgeg. 8 Decemb e,· 1936. ) 

s. 405. 

10 Deceniber 1936. WET tot wijziging van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
van de Successiewet. 

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

dat het wenschelijk is, de Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 en de Succe siewet op 
enkele punten te wijzigen; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Wet op de Inkomstenbelas

ting 1914 worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. Aan artikel 7 wordt, als vierde en vijf
de lid, het volgende toegevoegd: 

Wegens uit eene betrekking (ambt, waar
di gheid en bediening daaronder begrepen) 
verkregen voordeelen, voortvloeiende uit aan
spraken op uitkeeringen, worden, voor den
gene die de betrekking uitoefent, mede tot 
haar opbrengst gerekend: 

a. indien de aanspraken worden of zijn 
toegekend jegens een ander dan den werk
gever en de werkgever bij dien ander stor
tingen verricht t-0n einde de aanspraken te 
dekken of gedekt te houden: de bedoelde stor
tingen; 

b. in niet onder a genoemde gevallen: de 
bedragen die, naar schatting, door den werk
gever gestort zouden worden, indien het ouder 
a genoemde geval zich zou voordoen. 

Voor de toepass ing van het vierde lid wor
den onder aanspraken op uitkeeringen ver
staan: aanspraken om, na verloop van tijd of 
onder eene voorwaarde, één of m eer u itkee
ringen te ontvangen, onverschillig wie de ge
rechtigde is. I nd ien en voor zoover echter 
eene aanspraak wordt gedekt of gedekt gehou
den door stortingen van den werknemer, blijft 
zij buiten aanmerking. 

B. Aan artikel 8 wo1·dt als tweede lid toe
gevoegd: 

Voor de toepassing van het vorige lid wor
den mede als verschuldigd beschouwd uitkee
ringen welke enkel berusten op de voorschrif
ten van de moraal of het fatsoen. Deze bepa-
1 i ng geldt niet, indien de persoon die de uit
keering gen iet, met den gever samenwoont. 

C. Aan artikel 9 wordt, met vervanging 
van de punt aan het slot van het artikel door 
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eene kommapunt, het volgende toegevoegd: 
/ . de onder het vierde lid van art. 7 val

lende voordeelen, indien en voor zoover de 
daar bedoelde aanspraak wordt toegekend 
overeenkomstig eene pensioenregeling; wor
. <lende ten deze onder pensioenregeling ver
staan iedere regeling welke uitsluitend ten 
doel heeft de verzorging bij invaliditeit en 
ouderdom van werknemers of gewezen werk
nemers en voorziening in het levensonderhoud 
van hunne weduwen, minderjarige kinderen 
en pleegkinderen, een en a nder door middel 
van pensioen. 

D. Het laatste lid van artikel 10 wordt 
vervangen door het volgende: 

Traktementen . en andere belooningen , als
mede verlof- en non-activiteitstraktementen, 
wachtgelden en pensioenen worden vermin
derd met verplichte pensioenbijdragen; wor
dende ten deze onder pensioenbijdragen ver
staan, bijdragen welke geschieden krach tens 
eene pensioenregeling, voldoende aan de in 
art. 9. letter /, opgenomen omschrijving. 

E. Na artikel 128 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, luidende: 

Art . 129. Indien en voor zoover de na te 
noemen voordeelen en stortingen voortvloeien 
uit een regeling welke ten aanzien van den 
belastingplichti ge van krach t was op 1 M ei 
1937, wordt de opbrengst van ambt, waardig
heid, bediening of betrekking verminderd: 

a. met hetgeen daarin is begrepen wegens 
voordeelen als bedoeld zijn in het vierde lid 
van art. 7; 

b. met niet onder het laatste lid van art. 
10 vallende verplichte storti ngen a ls bedoeld 
zijn in den laatsten zin van art. 7; 

een en ander met dien verstande, dat uit 
beiderl e i hoofde te zamen niet meer mag wor
den afgetrokken dan een bedrag, berekend 
naar f 800 per jaar. 

2. In de Successiewet worden de navolgen
de wijzigingen aangebracht: 

A. In artikel 80, 11 °, vervallen het lees
teeken en de woorden ,, , de periodieke schen
kin[l" van eene uitkeering". 

B. In artikel 80, 12°, vervallen de woor
den ,.en de periodieke schenking van eene 
uitkeering". 

3. Drze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1937. 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l0den De

cember 1936. 

s. 406. 

WILHELM! A . 
D e Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 18 D ecember 1936.) 

21 D ecember 1936. WET t;ot belasting van 
nalatenschappen van N ederl anders, die het 
Rijk metterwoon hebben verlaten en van 
cloor zoodanige Nederl anders gedane schen
kingen. 

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

dat het noodi g is in de Successiewet bepa
lingen op te nemen betreffende belasting van 
nalatensch appen van Nederlanders, die het 
Rijk metterwoon hebben verlaten en van door 
zoodanige N ederlanders gedane schenkingen; 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 3 der Successiewet wordt 

gelezen: 
Een N ederlander, die ingezetene des Rijks is 

geweest en binnen t ien jaren nadat hij het 
Rijk metterwoon heeft verlaten, is overleden 
of een sch enking heeft gedaan, wordt geacht 
ten tijde van zijn overlijden of van het doen 
der schenking ingezetene des Rijks geweest 
te zijn, tenzij blijkt, dat hij op dat tijdstip 
zijn woonpl aats h ad in N ederland)ich-lndië, 
Suriname of Curaçao. 

Onverminderd het in het eerste lid bepaalde 
wordt ieder, die ingezetene des Rijks is ge
weest en binnen een jaar nadat hij het Rijk 
metterwoon heeft verlaten, een schenking 
heeft gedaan, geach t ten tijde van het doen 
der schenking ingezetene des Rijks te zijn 
geweest, waar hij op dat oogenblik zijn woon
plaats ook mocht hebben. 

In geval van toepass ing van dit artikel 
geldt de laatste woonplaats van den over
ledene of den schenker binnen het Rijk als 
zijn woonplaats ten tijde van het "overlijden 
of van het doen der schenking. 

De belasting, welke door de toepassing van 
het eerste lid verschuldigd is, wordt vermin
derd met het bedrag der in den vreemde be
taalde gelijksoortige belasting, voorzoover 
wordt aangetoond. dat die a ldaar terecht is 
betaald en dat die niet betaald zou zijn , in
dien de overledene of de schenker ten t ijde 
van het overlijden of het doen der sch enking 
zijn woonplaats b innen Nederland zou hebben 
gehad. 

Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoering van dit 
artikel a fwijkin gen en aanvull ingen vast te 
stellen van de wettelijke voorschriften tot ver
zekering van de heffing en invorder ing van 
de rechten van successie en van schenking. 
Deze afwijkingen en aanvullingen mogen uit
slni tend betreffen: 

1°. de termijnen, binnen welke verplich
t ingen moeten worden nagekomen of rechten 
kunnen worden uitgeoefend ; 

2.°. de plaats waar en de ambtenaren tegen
over wie verplichtingen moeten worden nage
komen of rechten kunnen worden uitgeoefend; 

3°. de verplichting om, zoo het leggen van 
conservatoir beslag naar a rt. 26 niet mogelijk 
is, zekerheid te stell en; 

4°. de regeling van de wijze waarop de in 
den vreemde betaalde belasting verrekend 
wordt. 

Bij overtreding van voorschr iften, krachtens 
het vorige lid met betrekking tot het onder 
3° . bepaalde vastgesteld , wordt ten aanzien 
va11 den overtreder het recht, waarvoor deze 
aansprakelijk is, met één v ierde daarvan als 
boete verhoogd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien ha rer afkondi
ging. 

Zij is van t;oepassing indien het overlijden 
of de schenking op of na d ien dag plaats 
vindt. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 21sten De-

cember 1936. WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitge g. 31 D ecember 1936.) 
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s. 407. 

28 Dece1nbe1· 1936. WET tot heff ing van op
centen op enkele belastingen in de be
grootingsjaren 1937 en 1938. 

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

dat het noodig is ter versterking van de mid
delen tot dekking van de uitgaven des Rijks 
ook in de begrootingsjaren 1937 en 1938 op
centen te h effen op enkele belastingen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In de wet van 20 December 1935 

(Staatsblad n°. 725) worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

a. In artikel 1, in den eersten volzin van 
artikel 2 en in artikel 3 wordt telkens in 
plaats van het jaartal " 1936" gelezen : 1936 , 
1937 of 1938. 

b. In artikel 4 wordt het jaartal " 1935" 
vervangen door de woorden en getaT!en: een 
der jaren 1935, 1936 of 1937. 

2. Aan artikel 3, lid 2, der wet van 20 
December 1935 (Staatsbla.d n°. 725) wordt, 
met vervanging van de punt aan het slot door 
een komma, toegevoegd: 

terwijl in plaats van artikel 59a, 1 id 2, 
geldt, dat de overeenkomstig het vorenstaande 
verhoogde rechten naar boven worden afge
rond tot op tien cent of een veelvoud daar
van, met een maximum van zestig cent. 

3. Deze wet treedt in werking met den 
dag, volgende op dien harer afkondiging. 

L asten en bevel en, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 31 D ece,n ber 1936.) 

s. 449. 

2 Dece1n ber 1936. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent vrijdom van den accijns 
voor zout, benoodigd ten dienste van het 
ontdooien, het ontdooid houden, het vrij
houden van sneeuw en het reinigen van 
raccordementen, fabrieksten·einen en we
gen andere dan openbare wegen. 

Wij WILHELM1NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën, dd. 12 November 1936, n°. 192 , 
afd. Accijnzen; 

Gezien artikel 74, letter i, der gewijzigde 
wet van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 
227) , zooals dit luidt ingevolge artikel 1 der 
wet van 10 December 1915 (Staatsblad n°. 
493) ; 

D en Raad van State gehoord (adv ies van 
24 November 1936, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1936, n°. 
203 . afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaa n te be
palen: 

Art. 1. Er wordt vrijdom toegekend van 
den accijns voor het zout , benoodigd ten dien
ste van: 

a . het ontdooien, 
b. het ontdooid houden, 
c. het vrijhouden van sneeuw, 
d. het reinigen, 
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van raccordementen, fabrieksterreinen en 
wegen andere dan openbare wegen. 

2. De vrijdom kan naar verkiezing worden 
toegekend voor ruw of voor geraffineerd zout. 

3. De beheerders van de in artike l 1 be
doelde inrichtingen, terreinen en wegen, die 
van den vrijdom gebruik will en maken, leve
ren bij den ontvanger der accijnzen eene aan
gifte in als bedoeld is in het eerste lid van 
artikel 2 van Ons gewijzigd besluit van 6 
April 1912 (Staatsblad n°. 139). De volgende 
leden van genoemd artikel 2 en de artikelen 
3 tot en met 12 van evengenoemd besluit vin
den ten deze overeenkomstige toepassing even
a ls Ons besluit van 7 J anuari 1913 (Staats
blad n° . 8). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den December 1936. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitgeg. _ 15 Dece,nb.er 1936.) 

s. 484. 

25 Novem be,· 1936. BESLUIT, houdende aan
wijzing van de gemeente Heng elo (0.), a ls 
losplaats van goederen, ingevoerd langs 
rivieren en kanalen. 

Wij WILHELM1NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 20 November 1936, n° . 166, 
Invoerrechten; 

Gezien artikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 26 Maait 1872 (Staatsblad n°. 19), laat
stelijk gewijz igd bij Ons besluit van 28 Oc
tober 1931 (Staatsblad n°. 424} ; 

Gelet op artikel 1 van Ons besluit van 15 
November 1907 (Staatsblad n°. 298); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Met uitbre iding van h et bij laatst
genoemd besluit bepaalde wordt de gemeente 
H engelo ( 0.), mede aangewezen voor de los
sing van goederen, ingevoerd langs rivieren 
en kanalen. op den voet van voormeld gewij
zigd Koninklijk beslui t van 26 Maart 1872; 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 J anuari 1937. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 25sten November 1936. 

s. 524. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 8 Decem.ber 1936.) 

10 Dece1nber 1936. WET, houdende regelen 
omtrent het betrekken van electriciteit uit 
het buitenland. 

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

dat het wenschelijk is regelen te stellen om
trent het betrekken van electriciteit uit het 
buitenland ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
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Art. 1. 1. Het is, tenzij met vergunning 
van Onzen Minister van Waterstaat, die daar
omtrent Gedeputeerde Staten van de betrok
ken provincie vooraf raadpleegt, verboden 
electriciteit uit het buitenland te betrekken 
alsmede daartoe noodige inrichtingen en wer
ken tE:i hebben of aan te leggen. 

2. Ten aanz ien van die gevallen, waarin 
vóór het in werking treden van deze wet elec
triciteit uit het buitenland werd betrokken, 
en aanleg van daartoe noodige inrichtingen 
en werken tot stand was gekomen, blijft het 
ee ,·ste I id gedurende zes maanden na die in
werkingtred ing buiten toepassing, behalve 
voor zooveel betreft het verbod van het aan
leggen van inrichtingen en werken. 

2. Overtreding van artikel 1 en niet-nako
ming van artikel 7, tweede lid, worden ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste t iendu izend 
gulden. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden beschouwd als overtredingen. 

4. Indien een feit, bij deze wet strafbaar 
gesteld , wordt begaan door of van wege eene 
naamlooze vennootschap, eene coöperatieve of 
andere rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging of eene stichting, wordt de strafver
volging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen de leden van het bestuur. 

5. 1. H et toezicht op de nal ev ing van deze 
wet wordt opgedragen aan de door Ons aan te 
wijzen ambtenaren. 

2. Met het opsporen van de feiten , straf
baar gesteld bij deze wet, zijn, onverminderd 
het bepaalde bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie en de in het eerste 
lid bedoelde ambtenaren. 

6. 1. D e door Ons aan te wijzen ambtena
ren zijn bevoegd, zoo noodig bijgestaan door 
de ambtenaren van Rijks- of gemeentepolitie, 
en op kosten van de overtreders, te doen weg
nemen, beletten, verrichten of in den vorigen 
toestand herstellen, hetgeen in strijd met deze 
wet is of wordt gemaakt, gesteld, ondernomen 
of nagelaten. 

2. Spoedeischende gevallen uitgezonderd, 
geschiedt dit niet, dan nadat de belangheb
bende schriftelijk is gewaarschuwd. 

7. 1. De door Ons aan te wijzen ambtena
ren hebben, voor zoover daarin niet reeds el
ders is voorz ien , ter verzeker ing van de uit
voering en handhaving van deze wet te allen 
tijde toegang tot inrichtingen en werken, als 
in a1·tikel 1 bedoeld. of tot plaatsen ten aan
zien waarvan redelijker wijze vermoed kan 
worden , da t zich aldaar bevinden inrichtingen 
en werken als in artikel 1 bedoeld. Wordt de 
toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods met behulp van den sterken 
arm. 

2. Rechthebbenden ten aanzien van bedoel
de inrichtingen en werken en de daarin werk
zame personen zijn verplicht aan de bevoegde 
ambtenaren de verlangde inlichtingen te ge
ven omtrent zaken en feiten de naleving van 
deze wet betreffende. 

8. 1. De ambtenaren , in het voorgaande 
artikel bedoeld, zullen ter uitoefening van het 
toezicht op de uitvoering van deze wet niet 
tegen den wil van den bewoner eene woning 
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binnentreden, dan op ve1·toon van een schrifte
lijken bijzonderen last van Onzen Minister van 
Waterstaat, den kantonrechter of den burge
meester der gemeente, waar de woning zich 
bevindt. -

2. Van het binnentreden en van de rede
nen, die daartoe hebben geleid, wordt door 
hen binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt; daarin wordt van 
het tijdstip van het binnentreden melding ge
maa kt. Het proces-verbaal wordt aan den be
woner in afschrift medegedeeld. 

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

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, 
van Lidth de J ende. 

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

De M inister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De G r a e f f. 
(Uit geg. 18 Decemb.er 1936.) 

S. 579 F. 

1 December 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor de brug over de Oude Maas bij 
Ba1·end1·echt (,,Bijzonder reglement brug 
Ba.rend,·echt.") 

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

Waterstaat van 24 October 1936, La. L., Af
deel ing Waterstaatsrecht; 

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

D en Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1936, N°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 November 1936, n°. 
438, Afdeeling W aterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het volgende 

Bijzonder reglement van politie voor de 
bru g over de Oude Maas bij Barendrecht. 

HOOFDSTUK L 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op 
de brug over de Oude Maas bij Barendrecht 
met de daarbij behoorende beveiligingswerken 
en toegangswegen. 

HOOFDSTUK IL 

B epalingen voor de scheepvaa,·t door de 
bruggen 

Art. 2. 1. De vaart door de openingen der 
vaste bruggen naast de hefbrug en door de 
opening van de gesloten hefbrug is · verboden, 
tenzij zekerheid bestaat, dat voldoende hoogte 
aanwez ig is om vrij onder de bruggen door te 
kunnen varen. 

2. De vaart door de openingen der oude 
draaibrug is verboden. 

40 
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3. De hoogte van de onderkanten der hoofd-
1 iggers van de vaste bruggen bedraagt 3.98 m 
tot 4.78 m boven N.A.P., overeenkomende 
met 2.83 rn tot 3.63 m boven M.V. 1921-
1930. 

4. De hoogte van de onderkanten der 
hoofdligger van de gesloten hefbrug bedraagt 
4 .66 m boven .A.P., overeenkomende met 
3.51 rn boven M.V. 1921- 1930. 

Art. 3. 1. De hefbrug wordt zoowel des 
daags a ls des nachts op verlangen van de 
schippers geopend, tenzij een tramtrein zich 
op de brug bevindt of aan het brugpersoneel 
bekend is, dat een zoodanige trein in aan
tocht is. 

2. In afwijking hiervan wordt, tenzij dit 
naar het oordeel van den brugwachter gevaar 
voor een zich op de brug bevindende tram
trein medebrengt, de hefbrug geopend bij de 
nadering van vóór stroom varende zeeschepen 
met een diepgang van meer dan 5 m of met 
een lengte van meer dan 50 m, wanneer deze 
vaartu igen het verlangen daartoe te kennen 
geven: . 

des daags door 3 aangehouden stooten op de 
fluit of sirene en het tegelijkertijd zwaaien 
met een blauwe vlag aan een stok, dan wel: 

door 3 aangehouden stooten a lsvoren en het 
tegelijkertijd een ige mal en op en neer hal en 
van een blauwe vlag aan een vl aggelijn ; 

des nachts door 3 aangehouden stooten als
voren en het tegelijkertijd voeren van 3 roode 
lichten loodrecht onder elkander. 

3. Aan andere vaartuigen dan de in lid 2 
bedoelde is het gebru ik van de daar genoem
de seinen verboden. 

4. De hefbrug wordt niet geopend voor 
vaartu igen, welke na het strijken van masten 
en pij pen onder de gesloten bruggen kunnen 
doorvaren, zulks ter beoordeeling van den 
brugwachter. 

Art. 4. 1. Aan de brug worden de volgen
de seinen gegeven: 

des daags: 
a. een roode cylinder, afgedekt door een 

hal ven bol, aan een mast op eenigen afstand 
rivierwaarts van het bedieningshuis, wanneer 
de doorvaart niet vrij is, doch op verlangen 
zal worden vrijgemaakt; 

b. deze cyl in der wordt gestreken, wanneer 
de doorvaart vrij is; 

c. 2 roode cyl inders, elk afgedekt door een 
halven bol , op ongeveer 1 m boven elkander 
aan een mast op eenigen afstand rivierwaarts 
van het bed ieningshu is, wanneer de doorvaart 
niet vrij gemaakt zal worden, behalve voor de 
zeeschepen, bedoeld in artikel 3, lid 2; 

d. 2 roode cyli nders, a ls onder c omschre
ven, benevens een roode vlag, wanneer de 
doorvaart niet vrijgemaakt kan worden; 

des nachts: 
a. 2 roode li chten, waarvan één aan elke 

zijde van de doorvaartopening, wanneer de 
doorvaa rt niet vrij is, doch op verlangen vrij 
gemaakt zal worden; 

b. een groen I icht aan stuurboordzijde en 
een rood lich t aan bakboordzijde van de door
vaartopening, zool ang de doorvaart vrijge
maakt wordt; 

c. 2 groene I ich ten, waarvan één aan e lke 

626 

zijde van de doorvaartopening, wanneer de 
doorvaart vrij is; 

d. 2 roode lichten, waarvan één aan elke 
zijde van de doorvaartopening, benevens 2 
1·oode lichten loodrecht boven elkander in het 
midden van het hefportaal boven de h efbrug, 
wanneer de doorvaart niet vrijgemaakt zal 
worden, behalve voor de zeeschepen, bedoeld 
in artikel 3, lid 2; 

e. 2 roode lichten loodrech t boven elkander 
in het midden van het hefportaal boven de 
hefbrug, wanneer de doorvaart niet vrijge
maakt kan worden. 

2. Bij opening in den hoogsten stand be
draagt de hoogte van de onderkanten der 
hoofdli ggers van de hefbrug 45 m boven 
N.A.P., overeenkomende met 43.85 m boven 
M .V. 1921- 1930, terwijl de doorvaartwijdte 
van de hefbrug, tus chen de dukdalven, 50 m 
bedraagt. . 

3. De doorvaartwijdte van de hefbrug wordt 
des nachts aangegeven door 4 blauwe lichten, 
waarvan 2 aan elke zijde van de doorvaart
opening. 

Art. 5. 1. Met uitbreiding en gedeel te lijke 
afwij king van artikel 16 van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen, wordt het volgende bepaald: 

a. bij het naderen van de brug moet de 
vaart van het vaartuig zoodanig verminderd 
worden, dat het, zoo noodi g, op 150 m vóór 
de brug kan stoppen ; 

b. het vaartuig mag de brug niet dichter 
dan 150 m naderen: 

1 °. indien de doorvaart niet vrij is; 
2°. indien de doorvaart vrij is, doch de 

brugwachter het stoppen beveel t . 
2. Indien door mist of andere oorzaken 

de seinen niet duidelijk zijn te zien, moeten 
de vaartuigen, die door de hefbrug moeten 
varen, op den in 1 id 1 genoemden afstand 
worden gehouden, totdat van den brugwachter 
vergunning tot doorvaren is verkregen. 

Art. 6. H et is ve rboden: 
a. in de doorvaartopen ing der hefbrug of 

op minder dan 150 m aan weerszijden hiervan 
in dezelfde r ichting een ander vaartuig voor
bij te varen; 

b. in de brugopeningen sti l te houden. 
Art. 7. Ingeval meer dan één vaartuig aan 

dezelfde zijde voor de ges loten hefbrug aan
komt, moeten de la ter aankomende op be
hoorlijken afstand achter de eerder aange
komene bl ijven. Deze bepaling is niet van toe
passing op de zeeschepen, bedoeld in artikel 
3, lid 2. 

Art. 8. Zoodra de doorvaart door de hef
brug vrij is, varen de wachtende vaartuigen 
door naar volgorde van aankom t, met dien 
verstande, dat de zee chepen, bedoeld in ar
t ikel 3, lid 2, voorrang hebben . 

Art. 9. H et is verboden in het vaarwater 
geankerd of gemeerd te li ggen binnen den 
afstand van 150 m ter weerszijden van de 
brug, tenzij met ve rgunning van den brug
wachter. 

HOOFDSTUK III. 

B ijzonde1·e be'J}<J,lingen . 

Art. 10. H et is op de brug verboden een 
in dezelfde richting rijdende tram dich ter da n 
25 m te naderen. 
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Art. 11. Het is aan onbevoegden verboden 
de afsluitboomen te openen of te sluiten, of 
zich binnen de ges loten afsluitboomen te be
geven of te bevinden. 

Art. 12. 1. Kudden vee, welke zich in 
tegengestelde richting bewegen, mogen niet 
gelijktijdig over de brug geleid worden, tenzij 
het vee stuk voor stuk aan de hand geleid 
wordt. 

2. In geen geval mogen meer dan zes 
paarden aaneengekoppeld of meer dan twaalf 
stuks hoornvee tegelijk over de brug geleid 
of vervoerd worden. 

3. Het overvoeren moet geschieden onder 
het geleide van twee personen, waarvan één 
vóór en één ach ter het vee behoort te gaan. 

4. De geleiders van groote kudden moeten 
zorgen, dat zoowel het terugblijvende a ls het 
overgevoerde vee onder behoor! ijk toezicht 
blijft. 

HOOFDSTUK IV. 

B epalingen tot handhaving ·van dit reglement . 

Art. 13. De brugwachter is bevoegd tot de 
handelingen, in artikel 3 der wet van 28 Fe
bruari 1891 (Staatsblad n°, 69) omsch reven. 

A rt, 14 . Overtreding van dit reglement 
wordt, voorzoover daartegen niet bij de wet 
of het Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen is voorz ien, gestraft 
als volgt: 

a, met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden de overtreding van de artikelen 
2, lid 1 en 2, 3, lid 3, 5, lid 1, onder b, en 
lid 2; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden de overtreding van de artikelen 6, 9 
en 10 ; 

c, met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden de overtreding van de artikelen 5, 
lid 1, onder a, 7, 8, 11 en 12, 

Art. 15, Dit bijzonder reglement kan wor
den aangehaald onder den titel: ,,Bijzonder 
reglement brug Barendrecht". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwel·k in h et 
Staatsblail geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den lsten December 1936, 
WILHELMINA. 

S. 579 G. 

De M inister van Waterstaat, 
van Li d t h de Jeude. 

( Uitgeg, 11 D ec,e1nbe1· 1936,) 

5 Decernbe1· 1936, BESLUIT tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van poli tie 
voor de Willemsvaart. 

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

Waterstaat van 22 September 1936, La. AA. , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Sta,atsblad n°, 69) en op het Al gemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
October 1936, n°. 37); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden l\1inister van 1 December 1936, n°. 
424, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
l, vast te stell en het volgende 

Bijzonder reglement van politie voor de 
Willems vaart. 

A rt. 1. Onder de Willemsvaart wordt ver
staan het kanaal van den IJssel te K aterveer 
tot 20 m ten noorden van het noordelijk sluis
hoofd der Keerslu is te Z wolle , 

Art. 2. De grootste geoorloofde afmetingen 
der vaartuigen zijn: 

lengte .... . ............................ 93.- m 
breedte .............................. 11.50 m 

diepgang voor vaartuigen met een breedte 
van: 

8 m of minder ..................... 2.80 m 
8.01-9 m ....... .. .. .. .. . . ..... ... . 2.70 m 
9.01- 10 m . ........................ 2.60 m 
10.01- 11.50 m ................... 2.50 m, 

of zooveel minder a ls de waterstand op het 
kanaal lager is dan N.A.P .. 

Art. 3. In de voorhavens te Katerveer m ag 
niet worden geankerd zonder vergunning van 
den sluiswachter. 

Art. 4 . H et maximum der snelhe id, waar
mede de stoomvaartuigen zich mogen bewegen, 
bedraagt per minuut bij een diepgang van: 

meer dan 1.50 m ......... ... .. .... 100 m 
1.25-1.50 m .......................... 125 m 
minder dan 1.25 m .. ....... .. .... 150 m. 

Art. 5. 1. De grootste geoorloofde afmA• 
t ingen der vlotten zijn: 

lengte .. .......... .. . .................. 60 .- m 
breedte ........... . ... .......... . .... .. 8.- m 
diepgang ...... .... ... .. ... .. ..... .. .. 1.60 m . 

2. De vlotten mogen met geen grooter snel 
heid worden vervoerd dan van 60 m in de 
minuut. 

3. Met a fwijking van artikel 75 lid 3 en 4 
van het Al gemeen reglement van poli t ie voor 
rivieren en Rijkskanalen, wordt voor dit ka
naal bepaald, dat voor een vlot met een 
lengte van 35 m of minder twee bekwame 
mannen en voor een vlot van grootere lengte 
drie bekwame mannen ter besturing aanwezig 
moeten zij n. 

A rt. 6. 1. Vaartuigen, breeder dan 8.50 
m, mogen des nachts de Will emsvaart, met 
uitzonder ing van de voorhaven te Kat~rveer, 
niet bevaren. 

2. Des daags mogen vaartu.igen, breeder 
dan 8.50 m, de Willemsvaart niet bevaren 
zonder toestemming, hetzij van den te Kater
veer of aan de Keersluis dienstdoenden ambte
naar van den Waterstaat, hetzij van den ka
naa lwach ter. 

Art. 7. 1. Vaartu igen, waarvoor de Spool
derbergbrug moet worden geopend , geven, 
hetzij bij het binnenvaren in het kanaal, hetzij 
bij het aanvangen van de vaart in het kanaal , 
kennis aan een der in artikel 6 lid 2 ge
noemde ambtenaren, dat zij die brug wenschen 
door te varen. De vaart in en door het ka
naal gedeel te, gelegen 100 m ter weerszijden 
van de Spoolderbergbrug, mag door deze vaar
tuigen niet worden aangevangen zonder toe
stemming van een der genoemde ambtenaren . 

2. D e toestemming, in het vorige lid be
doeld, wordt niet verleend voor doorvaart des 
nachts en des Zondags. 
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Art. 8. 1. Bij gesloten stand re ikt de be
schikbare vrije hoogte onder de Spoolderberg
brug tot 3.80 m + N.A.P ., die onder de voet
brug over de Keersluis tot 3.25 m + .A.P. 

2. Het is verboden met vaartuigen, waar
van eenig deel hooger is gelegen dan de in 
lid 1 genoemde hoogten, onder de ongeopende 
voetbrug of Spoolderbergbrug door te varen. 

3. De voetbrug over de Keersluis en de 
Spoolderbergbrug zullen niet worden geopend 
voor vaartuigen, waarvan de deelen , die boven 
de onder Jid 1 bedoelde hoogten uitsteken, 
naar het oordeel van de in artikel 6 1 id 2 
genoemde ambtenaren, strijkbaar of afneem
baar zijn. 

Art. 9. Ontheffing van het bepaalde in ar
tikel 6 lid 1 en artikel 7 1 id 2 kan worden 
verleend door of namens den ingenieur in het 
arrondissement Zwoll e. 

Art. 10. De hoofdingenieur-directeur in de 
directie Overijssel kan bepalen, dat de Spool
derbergbrug, de Veeladingbrug en de Keer
sluisbrug gedurende bepaalde uren van den 
dag in het belang van het verkeer gesloten 
worden gehouden. 

Art. 11. 1. Vaartuigen met een breedte 
van 10 m of meer mogen in het kanaal slechts 
li gplaats nemen om te wachten op het openen 
van een brug, of, in het belang van het 
scheepvaartverkeer, op bevel van een ambte
naar van den ,vaterstaat. 

2. Vaartuigen met een breedte van minder 
dan 10 m mogen niet langer dan voor ten 
hoogste 2 X 24 uur ligplaats nemen en uit
sluitend op de plaatsen, welker bestemming 
daartoe met merkteekenen op den wal is aan
gegeven. 

3. N abij de spoorbrug in de lijn Zwolle
Kampen mogen tusschen de km-palen 16 en 
20 vaartuigen slechts plaats nemen om te 
wachten op de eerstvolgende opening van die 
brug. Vaartuigen, komende van het Katerveer, 
moeten in dat geval langs den zuidoostelijken 
boord, vaartuigen, komende van de K eersluis 
te Zwoll e, langs den noordwestelijken boord 
l igplaats nemen. 

4. Alleen met schriftelijke toestemming van 
een ambtenaar van den W aterstaat mag van 
het bij lid 2 en lid 3 bepaalde worden afge
weken. 

Art. 12 . 1. Vlotten mogen in het kanaal 
geen li gplaats nemen dan tusschen de beide 
merkteekenen, staande op den noordwestelij 
ken wal op afstanden van ongeveer 150 m en 
275 m gemeten uit het binnenfront der groote 
sluis te Katerveer. D e vlotten moeten zoo 
dicht mogelijk tegen den wal li ggen. 

2. Naast elkander sti lliggende vlotten van 
kleinere breedte dan het in artikel 5 genoemde 
maximum mogen tezamen geen grootere 
breedte hebben dan 8 m. 

3. Vlotten mogen à,es nachts het kanaal 
n iet binnenvaren. 

Art. 13. 1. E én sleepboot mag niet meer 
dan 4 vaartuigen tegelijk sleepen. 

2. Eén sleep mag niet langer zijn dan 
140 m. 

3. H et naast el kan der sleepen is verboden, 
tenzij de gezamenlijke breedte van twee ge
koppelde vaartuigen niet meer bedraagt dan 
8 m. 

Art. 14. Overtreding van de bepalingen 
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van dit bijzonder reglement wordt, voor zoover 
daarin niet bij de wet of het Algemeen regle
ment van poli tie voor rivieren en Rijkskanalen 
is voorzien, gestraft met geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

II. te bepalen, dat met het in werk111g 
treden van het onder I bedoeld reglement is 
vervallen het reglement, vastgesteld bij Ons 
besluit van 30 Maart 1917 (Staatsblad n°. 
271), gewijzigd bij Ons besluit van 3 J anuar i 
1921 (Staatsblad n°. 1). 

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

's-Gravenhage, den 5den December 1936. 

s. 587. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Waterstaat, 
van Lidth de Jeude. 

(Ui tgeg . 18 December 1936.) 

15 December 1936. BESLUIT, houdende na
dere vaststelling van het verminderd per
centage de r loodsgelden, overeenkomstig 
artikel 4 der Wet van 16 Mei 1934 
(Staatsblad N°. 255), zooals dit artikel 
wordt gelezen ingevolge de Wet van 10 
October 1935 (Staatsblad N°. 601). 

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

Staat, Minister van Defensie a. i. van 7 De
cember 1936, Geheim Litt. IJ 238a; 

Gelet op artikel 4 der Wet van 16 Mei 1934 
(Staatsblad N°. 255}, tot nadere wijziging van 
de Wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad N°. 
93) , houdende bepalingen op den loodsdienst 
voor zeeschepen, zooals dit artikel worát ge
lezen ingevolge de Wet van 10 October 1935 
(Staatsblad N°. 601); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 J anuari 1937 : 
l e . in te trekken Ons besluit van 18 Oc

tober 1935 (Staatsblad N°. 612); 
2e. te bepale~. dat het verminderd percen

tage der loodsgelden, zooals deze zijn vastge
steld in de tar ieven litt. B , C, D en E, be
hoorende bij de Wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad N °. 93) en in het tarief litt. A, 
behoorende bij de Wet van 6 April 1875 
(Staatsblad N°. 62), nader wordt vastgesteld 
op veertien (14). 

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

's-Gravenhage, den 15den December 1936. 

s. 593. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Staat , 

Minister van Defensie a.i., 
H . Co I ij n. 

( Uitgeg. 29 Decem be-r 1936.) 

10 Septemb•r 1936. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 10, tweede lid, van de "Sche
penwet". 

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

Waterstaa t van 7 September 1936, n°. 482, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 
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Gelet op artikel 10, tweede lid, van de "Sche
penwet''; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Commandanten van Onze 

Politiekruisers, belast met het toezicht op de 
visscherij in de Noordzee en de aan boord daar
van geplaatste zeeofficieren ter beschiklcing 
worden gesteld van den dienst van de Scheep
vaartinspectie voor het houden van toezicht 
op de naleving van de bij of krachtens de 
,,Schepenwet'' vastgestelde bepalingen. 

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

's-Gravenhage, den !Oden September 1936. 

s. 595. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

van Lidth de Jeude. 
(Uitgeg. 22 September 1936.) 

23 Decembe,· 1936. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
van de Wet van 10 September 1936 
(Staatsblad n°. 522), tot regeling van het 
onderzoek van ongevall en met burgerlijke 
1 uchtvaartuigen (Luchtvaartrampenwet). 

Inwerkingtreding 1 Januari 1937. 

S. 639 E. 

5 November 1936. WET, houdende tijdelijke 
maatregelen betreffende de mechanisatie 
in de sigarenindustr ie. 

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

dat het wenschelijk is, in de sigarenindustrie 
uitbreiding van het gebruik van bepaalde 
werktuigen tijdelijk te beperken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 1 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet 
worden onder machines ter vervaardiging va11 
sigaren verstaan de navolgende machines, on
verschillig door welke kracht zij gedreven 
kunnen worden: 

a. machines, met behulp waarvan in de si
garenindustrie bosjes, wikkels of poppen ver
vaardigd kunnen worden (zoogenaamde bosjes
of wikkelmachines); 

b . machines, met behulp w arvan bosjes 
van een dekblad ku nnen worden voorzien (zoo. 
genaamde opdekmachines); 

c. machines, met behulp waarvan bosjes 
zoowel kunnen worden vervaardigd a ls van 
een dekblad voorzien, zonder onderscheid of 
zich aan de machine al dan niet een hak
werktuig bevindt, om de uiteinden der ver
vaardigde sigaren af te snijden (zoogenaamde 
compleèt- en oprolmachines) ; 

d. andere in de sigarenindustrie aangewen
de machines, voor zoover deze door Onzen 
met de zaken betreffende de nijverhe id be
lasten Minister, bij beschikking, bekend te 
maken in de Nederlandse/ie Staatscourant, zul
len zijn aangewezen. 

2. Voor de toepassing van deze wet worden 
onder sigaren verstaan alle soorten van si
garen, met inbegrip van die , waarvan de 
vorm of de grootte afwijkt van de gebru ike
lijke. 
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2. 1. Het is verboden, in een open of be
sloten ruimte, bestemd voor of gebruikt tot 
het bewerken of verwerken van tabak, een 
machine ter vervaardiging van sigaren voor
handen te hebben, tenzij die machine op 26 
Mei 1936 reeds in die ruimte, of, zoo deze 
deel uitmaakt van een fabriek of een werk
plaats, in die fabriek of die werkplaats, voor
handen was; het bewijs hiervan kan slechts 
worden geleverd door overlegging van een 
schr iftelijke verklaring van het hoofd der 
Arbeidsinspectie in het district, waarbinnen 
de ruimte zich bevindt. 

2. Onze met de zaken betreffende de nij
verheid belaste Minister is bevoegd, den Be
drfjfsraad in de Sigarenindustrie gehoord, van 
het verbod, gesteld in het voorgaande lid, al 
dan niet onder het stellen van voorwaarden, 
ontheffing te verleenen . Van deze ontheffing 
wordt door of vanwege dien Minister een 
schriftelijke verklaring verstrekt. 

3. 1. Hij, die in een open of besloten 
ruimte, niet bestemd voor of gebrui kt tot het 
bewerken of verwerken van tabak, een ma
ch ine ter vervaardiging van sigaren voorhan
den heeft, is verplicht daarvan aangifte te 
doen: 

a. indien hij de mach ine voorhanden heeft 
op het tijdstip van inwerkingtreding van deze 
wet, binnen veertien dagen daarna; 

b. indien hij de machine van een late,· t ijd
stip af voorhanden heeft, binnen veertien da
gen na dat tijdstip. 

2. Van het niet meer voorhanden hebben 
van die machine is hij verplicht, met inacht
neming van denzelfden termijn, overeenkom
stige aangifte te doen. 

3. De aangifte geschiedt door inzending 
van een behoorlijk en volledig ingevuld, on
derteekend formulier aan het hoofd der A,•. 
beidsinspectie in het district, waarbinnen de 
ruimte zich bevindt. 

4. Het model van de in dit artikel bedoel
de formulieren wordt door Onzen met de za
ken betreffende de nijverheid belasten Minis
ter vastgesteld. 

5. Zijn twee of meer personen gehouden 
tot het doen van clezelfcle aangifte, dan is, 
zood ra en voorzoover een hunner aan zijn ver
plichting heeft voldaan, die van den ander of 
va.n de anderen opgeheven. 

4. Hij , die eene machine ter vervaard iging 
van sigaren voorhanden heeft in een ruimte, 
als bedoeld in artikel 2, is verplicht van de 
hem ingevölge dat artikel verstrekte verkla
ring aan do ambtenaren, bedoeld in artikel 7, 
op hun verlangen , onmiddellijk inzage te 
geven . 

5. 1. Hij die het bepaalde bij artikel 2, 
1 iel 1, overtreedt, of een voorwaarde gesteld 
krachtens artikel 2, lid 2, niet, niet tijdig of 
niet ten volle nakomt, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste tienduizend gu lden . 
De voorwerpen, waarmede of met betrekking 
tot welke het feit is begaan, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Hij die niet, niet tijdig of niet ten volle 
voldoet aan een verplichting, opgelegd bij ar
tikel 3, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 
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3. Hij d ie niet voldoet aan de verpl ichting 
opgelegd bij artikel 4, wordt gestra ft met 
geldboete van ten hoogste dri ehonderd gu lden. 

4. De fe iten, strafbaar gesteld bij dit arti
kel, worden als overtredingen beschouwd. 

6. Wij behouden Ons voor, op overtreding 
van een a lgemeenen m aatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 9, hechtenis te stell en 
van t;en hoogste drie maanden of ge ldboete 
van ten hoogste duizend g ulden . H et fe it 
wordt beschouwd als een overtreding. 

7. 1. Met het opsporen van de fe it;en , straf
baar geste ld bij of krachten deze wet, zij n, 
behalve de bij of krachrens artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering aangewezen 
personen, belast de ambtenaren van Rijks- •en 
gemeentepolitie, de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen en de ambtenaren , be
doeld in artikel 77 der Arbeidswet 1919. 

2. De opsporingsambtenaren hebben te a l
len tijde vrijen toegang tot alle plaatsen, daar
onder begrepen erven en woningen, waarin of 
waarop zich naar redelijk vermoeden voorwer
pen kunnen bevinden, leidende tot opspor ing 
van de in 1 id 1 bedoelde feiten . Wordt hun de 
toegang geweigerd of belemmerd, of wordt 

. hun op aanmelding tot toelating n iet geant
woord, dan verschaffen zij zich den toegang 
desnoods met inroeping van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, of wel voorzien 
van een bijzonderen schr ifte lijken last, in den 
zin van artikel 121 van het \Vetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van poli
t ie en in de gemeenten, waar geen commis
saris is, van den burgemeester. Van dit bin
nentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt. Daar
in wordt mede van het t ijdstip van het binnen
treden en van het daarmede beoogde doel 
melding gemaakt. 

4. D e opsporingsambtenaren zijn bevoegd 
zich van bepaalde door hen aangewezen per
sonen te doen vergezellen. I n het geval, be
doeld bij lid 3, wordt hiervan in het proce -
verbaal melding gemaakt. 

8. 1 . D e ambtenaren, bedoeld in artikel 7, 
zijn, voor zoover zij niet uit hoofde van hun 
ambt tot mededeeling zijn gehouden, ver
plicht tot geheimhouding van al hetgeen hun 
bij het toezicht op de naleving van de bepa
lingen van deze wet bekend wordt. 

2. Zij zijn, behoudens t;egenover hen, aan 
wier bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn 
ondenvorpen, verplicht tot geheimhouding van 
de namen der personen, di e aangifte hebben 
gedaan van een overtreding van het bij of 
krach tens deze wet bepaalde, behoudens wan
nee r deze personen hun schriftelijk hebben 
verklaard, tegen mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

3. D e in l id 1 omschreven verplichting 
geld t mede voor personen, die in verband met 
de uitvoering van deze wet geraadpleegd of 
met eeni ge werkzaamheid belast worden, ter 
zake van a l hetgeen hun daarbij in hunne 
hoedan ighei d bekend wordt. 

4. Hij die opzettelijk de in dit artikel opge
legde verplichting tot geheimhouding schendt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
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hoogste zes maanden of ge ldboete van t,en 
hoogste zeshonderd g ulden. 

5. Hij aan wiens schuld schending van de 
bij dit artikel opgelegde geheimhouding is te 
wij ten, wordt gestraft met gevangenisstraf of 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd g ulden. 

6. D e feiten, strafbaar gesteld in lid 4 
en lid 5, worden beschouwd a ls misdrij ven. 

7. Geen vervolging heeft p laats dan op 
ki ach te : 

a. van het hoofd of den bestuurder der on
derneming, indien het betreft overtreding van 
het bepaalde in lid 1 of lid 3; 

b. van hem , w iens naam i medegedeeld, 
indien het betreft overtreding van het bepaal 
de in li d 2. 

9 . Wij kunnen, den Bedrij fsraad in de Si
garenindustrie gehoord, bij a lgemeenen maat
regel van bestuur nadere voorschrift;en geven, 
welke Wij wen chelijk achten rei- bevordering 
van een goede uitvoering van deze wet. 

10 . D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. B e
ha lve ten aanz ien van de begane str a fbare 
fe iten vervalt zij met ingang van 1 J anuari 
1939. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den N o

vember 1936. 

s_ 645. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel , 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Sociale Zaken, 

M. S I i n g e n b e r g . 
De M inister van Pinancii!n, 0 u d. 

( Uitgeg. 18 Decembe,· 1936.) 

10 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van a r tikel 1, tweede lid, van de Wet op 
het Afbetalingsbedrijf. 

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

H andel, ijverheid en Scheepvaar t en van 
Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1936, 
n°. 33907 J. A., Directie van H andel en Nijver
heid en van 3 Augustus 1936, l • AfdeelingC., 
n°. 830; 

Gelet op a rtikel l, tweede lid, van de Wet 
op het Afbetalingsbedrijf; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
18 Augustus 1936, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 24 Augustus 1936, 
n°. 37215 J . A., Directie van H andel en Nijver
heid en van 5 September 1936, l e Afdeeling C, 
n°. 808; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1 Als zaken in den zin van artikel 1, 

tweede lid, van de Wet op het Afbetalingsbe
drijf worden aan~ewezen de zaken, waarvan 
de geheele kooppri1s, als bedoeld in a r tikel 1576c, 
tweede lid , van het Burgerlijk Wetboek, een 
bedrag van vijftig gulden niet te boven ga.at. 

2. Dit besluit treedt in werking t egelijk met 
de Wet op het Afbetalingsbedrijf. 

Onze Ministers van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Justitie zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in he t 
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taatsb/,ad zal worden geplaatst en in afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lOden September 1936. 
WILHELMINA. 

De jJfinister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
De Minister van J ustitie, van Scha ik. 

(Uitgeg. 25 September 1936.) 

s. 646. 

14 September 1936. BESLUIT, tot uitvoering 
van artikel 12, tweede en vierde lid, van 
de Wet op bet algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemers
overeenkomsten 1935. 

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

Handel, Nijverheid en Scheepvaart van den 
20 Augustus 1936, n°. 36413 J.A., Directie van 
Handel en Nijverheid ; 

Gelet op artikel 12, tweede en vierde lid, 
van de Wet op het algemeen verbindend en 
onverbindend verklaren van ondernemersover
eenkomsten 1935 ; 

De vaste Commissie van den Economischen 
Raad gehoord (advies van den 30sten Mei 1936, 
n°. 430); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
1 September 1936, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 9 September 1936, 
n°. 38855 J.A. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. met ingang van het tijdstip van inwer

kingtreding van dit besluit in te stellen de 
Commissie, bedoeld in artikel 12 der Wet op 
het algemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935; 

B. ten aanzien van de onder A bedoelde 
Commissie de navolgende bepalingen vast te 
stellen: 

Art. 1. 1. De Commissie bestaat uit ten
minste zes leden, die door Ons, of voordracht 
van Onzen Minister van H ande , Nijverheid 
en Scheepvaart, worden benoemd en ontslagen. 

2. Onze voornoemde Minister w:jjst uit de 
leden een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan. 

2. 1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een Secretaris, als hoedanig een lid der Comrr,is
sie kan worden aangewezen. 

2. Benoeming en ontslag van den Secre
taris, alsmede - wanneer een lid der Com
missie als zoodanig wordt aangewezen - diens 
aanwijzing, geschieden door Onzen in artikel 
1 genoemden Minister. 

3. Aan den Secretaris kan een toelage 
worden toegekend. 

3. Voor het optreden in rechte wordt de 
Commissie door den Voorzitter vertegenwoor
digd. 

4. Bij ontstentenis van den Voorzitter 
,Yordt deze vervangen door den Ondervoor
zitter. 

5. 1. De leden der Commissie worden be
noemd voor een tijdvak van vier jaar, na afloop 
"aarvan zij terstond opnieuw kunnen worden 
benoemd. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter vervulling 
van een tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degene, in 
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wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 
6. 1. De Commissie vergadert zoo dik

wijls de Voorzitter dit noodig acht of het door 
tenminste drie leden met opgave van redenen 
wordt gevraagd. 

In het laatste geval moet de vergadering wor
den gehouden uiterlijk binnen veertien dagen, 
nadat het verzoek daartoe is gedaan. 

2. De vergaderingen worden gehouden ter 
plaatse door den Voorzitter voor elke verga
dering aan te wijzen. 

7. 1. In een vergadering der Commissie 
mogen geen besluiten worden genomen, zoo 
niet t enminste de helft der leden aanwezig is. 

2. De Commissie beslist bij meerderheid 
van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist 
de Voorzitter. 

8. De Commissie regelt de werkzaamheden 
v~n den Secri:taris, alsmede zijne vervanging 
b1J on tstenterus. 

9. De Commissie is van het door haar ge
voerde beheer over de, in verband met de uit
oefening van haar functie, ontvangen gelden 
rekening en verantwoording schuldig aan Onzen 
Minister van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart. 

10. Indien in een tak van handel of nijver
heid een overeenkomst algemeen verbindend is 
verklaard en er bestaat in dezen tak een orgaan, 
aan hetwelk bij de uitvoering dier overeenkomst 
een taak is opgedragen, kan de Commissie voor 
het houden van haar toezich t gebruik maken 
van de diensten van personen, die bij dat orgaan 
een functie bekleeden, mits dit voldoet aan de 
voorwaarden, bij algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, der 
Wet op het algemeen verbindend en onverbin
dend verklaren van ondernemersovereenkom
sten 1935, aan het orgaan te stellen. 

11 . 1. De Commissie en de door haar bij 
uitdrukkelijke en speciale schriftelijke vol
macht daartoe aangewezen personen hebben te 
allen tijde toegang tot alle plaatsen en ruimten, 
voor het instellen van een onderzoek, als be
doeld in artikel 12, derde lid, der Wet op het 
algemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935. 

2. Wordt hun - den door de Commissie 
aangewezen personen ook na vertoon van hunne 
volmacht - de toegang geweigerd, dan ver
schaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den streken arm. 

3. In een woning treedt de Commissie en 
treden de door haar aangewezen personen tegen 
den wil van den bewoner niet binnen dan ver
gezeld van een commissaris van politie, of den 
burgemeester van de gemeente, of wel voor
zien van een bijzonderen schriftelijken last, 
in den zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van 
politie en, in gemeenten, waar geen commissaris 
1s, van den burgemeester. Van dit binnentreden 
wordt binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede 
van ' het tijdstip van het binnentreden en van 
het daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

12. De Commissie en de door haar bij uit
drukkelijke en speciale schriftelijke volmacht 
daartoe aangewezen personen zijn gerechtigd, 
inzage te nemen van alle boeken en besc:heiden, 
voor het instellen van een onderzoek, als be
doeld in het eerste lid van artikel ll . 
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13. 1. De Commissie, hare leden, de Secre
taris en de door haar aangewezen personen 
zijn verplicht tot geheimhouding van al het
geen hun in hunne hoedanigheid bij de uit
oefening van het toezicht is bekend geworden. 

2. Deze verplichting tot geheimhouding be
staat niet, indien en voorzoover zij door de 
wet tot mededeeling verplicht worden of krach
tens de wet als getuige of deskundige onder 
eede worden gehoord, onverminderd het recht 
om zich van het afleggen van getuigenis te 
verschoon en . 

3. De Commissie is voorts bevoegd, in een 
rechtsgeding, door haar aanhangig gemaakt 
in verband met het bepaalde in het laatste l id 
van de artikelen 2, 3 en 6 van de Wet op het 
a lgemeen verbindend en onverbindend ver
klaren van ondernemersovereenkomsten 1935, 
gebruik te maken van hetgeen haar bij de ver
vulling van haar taak bekend is geworden, 
voorzoover zulks t en behoeve van dat rechts
geding noodzakelijk is. 

14. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Handel, NiJverheid en 
Scheepvaart is belast met de uitvoering van 
d it besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den September 1936. 
WILHELM! A. 

S. 779 A. 

De .Minister van Handel, 
/1, ij verheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
( Uitgeg. 25 September 1936). 

27 No vember 1936. BESLUIT tot het in het 
leven roepen van bepalingen, tot wering 
en bestrijd ing van de varkenspest. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen 1inister van 

Landbouw en Visscherij van 9 October 1936, 
Directie van den Landbouw, n°. 11849, 3e Af
deeling ; 

Gelet op de artikelen 16, 18, 24 en 45 der 
Veewet, 

Den Raad van State gehoord (advie van 10 
November 1936, n°. 49). 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van 20 No
vember 1936, D irecti e van den Landbouw, n°. 
13267, 3e Afdeeling, 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

a. De voorschri ften van T itel I II der Vee
wet, met uitzonder ing van het bepaalde in ar
tikel 37 dier Wet, zullen worden toegepast tot 
wering en bestrijding van de varkenspest. 

b. I n het Koninklij k besluit van den 25en 
Ap ,·il 1922 (Staatsblad n°. 220), ter ui tvoer ing 
van de artikelen 16 en 51 der Veewet, wordt: 

1 °. de punt aan het einde van het tweede 
lid van artikel 1 veranderd in een komma
punt, en aan het lid een littera toegevoegd, 
luidende: 

i. bij varkenspest 20 dagen . 
2°. in het eerste 1 id van arti kel 4 een 

1 ittera toegevoegd, 1 ui den de: 
k. bij varkenspest 20 dagen. 
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c. In het Koninklijk besluit van den 23en 
Februari 1922 (Staatsblad n°. 80), ter uitvoe
ring van de artikelen 18 en 54 der veewet, 
wordt: 

in arti kel 1 onder 2°, achter het woord long
ziekte, het woord "en" vervangen door een 
komma, terwijl achter de woorden "mond- en 
klauwzeer" worden ingevoegd de woorden 
,,en varkenspest" . 

d. In het Koninklijk besluit van den 23en 
Februa ri 1922 (Staatsblad n°. 81). ter uitvoe
ring van artikel 24 der Veewet, wordt: 

1 °. in artikel 1 de punt aan het einde van 
dit artikel veranderd in een komma-punt, en 
een littera toegevoegd, luidende : 

i. bij varkenspest: varkens. 
2,9. in a rt ikel 2 aan het einde van het be

paalde onder letter h, de punt verauderd in 
een komma-punt, en een I ittera toegevoegd , 
luidende: 

i. bij varkenspest: mest en alle andere af
val. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 15 December 1936. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk zal worden geplaatst in het Staatsblad 
en waarvan afschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State en aan de Al gemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 27sten November 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en Vissche,•;j, 
L. . De c k ers. 

( Uitgeg. 11 Deremb er 1936.) 

S. 779 B. 

2 December 1936. BESLUIT tot intrekking 
van het Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1936 
I en tot toe[\assing van de artikelen 9, 12, 
13 en 14 der L a ndbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Monopoliebesl uit 1933 en het Crisis
H effingsbesl uit 1933 op pluimvee en eieren. 
(Crisis-Plui,nveehouderijbesluit 1936 Il .) 

Wij W1LHELMI A, enz. ; 
Op do voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw en V isscherij van 6 November 
1936, N°. 28962, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 der 
La ndbouw-Cri iswet 1933, het Cri sis-Organi
satiebe lui t 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commi sie, genoemd in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (a d
vies van 6 November 1936 N°. 722); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 17 
ovember 1936 °. 36); 
Gez ien het nader rapport van Onzen voor

noemden Min ister va n 28 ovember 1936, N °. 
30041, Afdeel ing L a ndbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en versl,aan : 
A. in te t rekken het Crisis-Pluimveehouclerij

besluit 1936 I; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit bes] uit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Cr isis-Organisatie
beslui t 1933, van artikel 1 van het Crisis
H eff ingsbesluit 1933 en van artikel 1 van het 
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Crisis-Monopoliebesluit 1933 en verstaat voorts 
onder: 

,,pluimvee": kippen en eenden; 
"broedei": een pluimvee-ei , dat zich in een 

broedmachine bevindt; 
"kuikens": kippen, waarvan het geslacht 

aan de kopversierselen nog niet kan worden 
onderkend, en eenden, welke nog niet in het 
bezit zijn van slagpennen; 

,,de crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen cris is-organisatie; 

,,ku ikenbroeder": een ieder, die als georga
niseerde is aangesloten bij de crisis-organisatie 
en als zoodanig toegelaten tot de groep "kui
kenbroeders" ; 

"fokker": een ieder, die als georganiseerde 
is aangesloten bij de cris is-organisatie en, met 
inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, is 
toegelaten tot de groep "fokkers"; 

,,houder van een vermeerderingsbedrijf": 
een ieder, die a ls georganiseerde is aangeslo
ten bij de crisis-organisatie en, met inacht
neming van het in artikel 3 bepaalde, is toe
gelaten tot de groep: ,,houders van vermeer
deringsbedrijven". 

2. 1. Door de crisis-organisatie kunnen in 
de groep "fokkers" voor zoover betreft kip
pen, slechts worden toegelaten zij, die ten 
genoegen der cr isis-organisatie kunnen aan
toonen: 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, waar
op gedurende twee jaren, voorafgaande aan 
hun aanvrage, productie-controle op valnesten 
heeft plaats gevonden bij alle hennen van den 
eersten leg; 

b. dat alle aanwezige dieren afstammen 
van op productie gecontroleerde moeders; 

c. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en besch ikken over vrijen uitloop of over 
rennen van minstens 10 m2 per volwassen 
dier, 

of hiertoe door Onzen Minister zijn toegela
ten . 

2. Door de crisis-organisatie kunnen in de 
groep "fokkers", voor zoover betreft eenden, 
slechts worden toegel aten zij, di e ten genoegen 
der crisis-organisatie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, 
waarop gedurende twee jaren, voora fgaande 
aan hun aanvrage, productie-controle op val 
nesten heeft plaats gevonden bij minstens 1.0 
pct. der eenden van den eersten leg; 

b. dat alle aanwezige volwassen mannelijke 
eenden afstammen van op productie gecon
troleerde moeders; 

c. dat de gezondheidstoestand van den stapel 
goed is, de dieren doelmatig zijn gehuisvest en 
beschikken over vrijen uitloop of over rennen 
van ten minste 2 m2 per volwassen dier, 

of hiertoe door Onzen Minister zijn toege
laten. 

3. De crisis-organisatie is verpl icht geen 
verdere georganiseerden in de groep "fokkers" 
van kippen of eenden toe te laten, wanneer op 
de bedrijven der fokkers in totaal een door 
Onzen Minister vast te stellen aantal stuks 
van iedere diersoort of van een bepaald ras, 
eventueel kleurslag, aanwezig is. 

3. 1. Door de crisis-organisatie kunnen in 
de groep "houders van verlneederingsbedrij
ven" voor zoover betreft kippen, slechts worden 
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toegelaten zij, die ten genoegen der crisis
organisatie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, 
waarop alle dieren rechtstreeks betrokken zijn 
van een fokker; 

b. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en beschikken over een vrijen uitloop of 
over grasrennen van ten minste 15 m 2 per 
volwassen dier, 

of hiertoe door Onzen Minister zijn toege
laten. 

2. Door de crisis-organisatie kunnen in de 
groep "houders van vermeerderingsbedrijven" 
voor zoover betreft eenden, slechts worden toe
gelaten zij, die ten genoegen der crisis-organi
satie kunnen aantoonen: 

a. dat zij een pluimveebedrijf bezitten, 
waarop alle dieren rechtstreeks betrokken ziju 
van een fokker; 

b. dat de gezondheidstoestand van den sta
pel goed is, de dieren doelmatig zijn gehuis
vest en beschikken over een vrijen uitloop of 
over rennen van ten minste 2 m2 per volwas
sen dier, 

of hiertoe door Onzen Minister zijn toegela
ten. 

3. Onverminderd het in de vorige leden van 
dit artikel bepaalde, kan een fokker a lleen 
dan tot de groep "houders van vermeerde
ri ngsbedrijven" worden toegelaten, wanneer 
fokbedrijf en vermeerderingsbedrijf geheel zelf
stand ig staan, op aparte terreinen zijn onder
gebracht en afzonderl ijk worden beheerd. 

4. De crisis-organisatie is verplicht geen 
verdere georganiseerden in de groep "houders 
van vermeerder ingsbedrijven" toe te laten, 
wanneer op de bedrijven der houders van ver
meerderingsbedrijven in totaal een door On
zen Minister vast te stell en aantal stuks van 
iedere diersoort of van een bepaald ras, even
tueel kleurslag, aanwezig is. 

4. 1. Het voorhanden hebben van een 
broedmachine is, met inachtneming van het 
in het laatste lid van dit artikel bepaalde, 
slechts toegestaan, indien degene , die de 
broedmach ine voorhanden heeft, in het bezit is 
van een schriftelijke vergunning, a f te geven 
door de cr isis-organ isatie. 

2. De in het vorig lid bedoelde vergunning 
wordt niet verstrekt, dan nadat degene, die 
de broedmachine voorhanden heeft, aan de 
cr isis-organisatie een opgave heeft verstrekt 
omtrent : 

1. de plaats, waar de machine zich bevindt ; 
2. het merk en het nummer der m achine; 
3. de maximum hoeveelheid pluimvee

eieren, welke in de machine inge legd kan 
worden· 

4. h~t jaar, waar in de machine ten behoeve 
van z ijn bedrijf gepl aatst is, 

en deze opgave ten genoegen van de crisis
organisatie gebleken is juist te zijn. 

3. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het eerste lid van dit artikel , is ver
plicht de broedmachine niet te verplaatsen 
naar een ander perceel, tenzij hij hiertoe van 
de crisis-organisatie vergunning heeft gekre
gen. 

4. Het bepaal de in het eerste I id van dit 
artikel vindt geen toepassing, indien dege11e , 
d ie een broedmachine voorhanden heeft, aan-
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toont, da t hij er zijn beroep van maa kt broed
maehines te vervaa rdi gen, te herstell en of te 
verhandelen en dat het voorhanden hebben der 
betreffende broedmachine geschiedt me t het 
uitslu itend doel deze af te leveren, te herstel
len of te ve rhandelen . 

5. 1. H et in voorraad hebben van broed
eieren is met inach tneming va n het in de ar
t ikelen 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van dit bes luit 
bepaalde, slech ts toegestaan aan een ku iken
broeder, die in het bezi t is van een door de 
cr isis-organisatie a fgegeven broedvergunning, 
en voorts slech ts voor zoover : 

a. de broedeieren zich bevinden in een 
broedmachine, ten aanzien waa rvan hem het 
voorh anden hebben overeenkomstig het in a r
t ikel 4, lid 1 en 2 bepaalde- is toegestaa n ; 

b. het gewicht van ieder broedei ten minste 
een door Onzen M inister vast te stellen aan
tal grammen bedraagt, welk aanta l versch il
lend kan zijn voor broedeieren afkomst ig van 
verschillende pl uimveerassen. 

2. De houder eener vergunning, a ls ge
noemd in het vor ig lid va n di t artikel , is ver
plich t: 

1. op zij n bedrijf niet a nders dan kunst
matig te doen broeden ; 

2. te voldoen aan de bij een door Onzen 
M in ister vast te stell en of goed te keuren 
reglement der cri sis-organisatie aan ku iken
broeders opgelegde verplich t ing tot het bij 
houden eener administratie met betrekking tot 
de door hem in de broedmachine (s) ingelegde 
pluimvee-e ieren en de door hem a fge leverde 
kuikens · 

3. de' aanwijzingen op te vol gen door de 
cris is-organisatie te geven in zake den a fzet 
van ku ikens, welke aa nwijzingen versch illend 
kunnen zijn voor verschillende plaatsen en 
voor verschil lende tijdsti ppen. 

Indien de cr isis-organisa t ie tot het geven 
van zoodanige aanwijzi.ngen overgaa t, neemt 
zij de daarvoor door Onzen Mi nister vast te 
stellen regelen in acht. 

3. V an het voldoen aan de in het vori g l id 
onder 1 gestelde verpl ich t ing, kan door Ons in 
h iervoor in aanmerking komende gevall en of 
groepen van gevall en en onder door Ons te 
stell en voorwaarden v rijstelling worden ver
leend. 

6. Onverminderd het in art ikel 5 bepaalde, 
kan door Ons worden bepaald, dat een broed
vergunning aan een kuikenbroeder niet za l 
worden afgegeven, dan nada t deze zich bij 
geschri fte , waarvan het model door Onzen 
M inister wordt vastgesteld , verbonden heeft 
o m aan de c ris is-organisatie, a ls vertegenwoor
digster van het Fonds, ten behoeve van dat 
Fonds, op ee rste aanvrage voor ieder broedei 
te zull en beta len een bedrag, hetwel k door 
Onzen l\1 ini ster voor een door H em te be
palen tijdvak wordt vastgesteld. 

D it bedrag kan verschillend zijn voor: 
broedeieren, rech tstreeks betrokken van een 

fo kker ; 
broedeie ren, rech tstreeks betrokken van een 

houder van een vermeerderingsbedrijf; 
andere broedeieren. 
7. 1. De broedvergunning, bedoeld in ar

tikel 5, l id 1, van d it beslu it , waarvan het 
model door Onzen Min ister word t vastgesteld , 
geldt u itslu itend voor het door Ons ingevolge 
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de a r t ikelen 8 en 11 van d it besluit aange
wezen t ijdvak en voor het aantal broedeieren, 
hetwelk den kuikenbroeder , wiens naam in de 
vergunn ing staat vermeld, op g rond van het 
bepaalde in d it beslu it, is toegekend. 

2. In de broedvergunning moet het in het 
vo rig li d bedoelde aantal broedeieren vermeld 
zij n . 

8. 1. E en kuikenbroeder, aan wien in het 
jaa r 1936 een broedvergunning is uitgere ikt, 
mag, met inach t neming va n het in het in de · 
a r t ikelen 5 en 6 va n d it beslu it bepaalde, ge
durende een door Ons te bepalen tijdva k een 
hoeveelheid pl ui mvee-e ieren in zij n broed
mach ine (s) inleggen, gelij k aan een doo r On
zen Minister vast te stell en percentage van 
het totaal aa ntal pluimvee-eieren vastgeste ld 
in de aan hem voor 1936 verl eende broedver
gunni ng. 

2. Boven de a an een kuikenbroeder op 
g rond van het in het vorig l id bepaalde toe
gestane hoeveelheid in te leggen pluimvee
eieren mag hij voorts in h et in da t l id ge
noemde tijdfak een hoeveelhe id plui mvee
e ieren in zijn broedmachine (s) inleggen, ge
lijk aan een door Onzen Minister vast te stel
len percentage van het totaal aan ta l plu im
vee-eieren, vastgesteld in de aan hem voor 
1936 ve rl eende broedvergunn ing, indien deze 
e ieren rnch tstreeks betrokken worden van fok. 
ke rs en/of houders van verm eerder ingsbedrij 
ven. 

3. Ind ien een ku ikenbroeder, fokker, of 
houder van een vermeerderingsbedrij f, mede 
gelet op het bepaalde onder c en d van arti ke i 
9, niet meer behoort tot dezelfde categorie a ls 
waartoe hij in 1936 behoorde, wordt de hoe
veelheid pluimvee-e ieren, welke hij in zijn 
broedmach ine (s) mag inleggen, bepaald, al sof 
hij in 1936 a l behoorde tot de categor ie, waar
toe hij thans behoort. 

4. In afwijking van het in het ee1·ste en 
tweede lid bepaalde, is Onze Ministe r bevoegd 
in naar zij n oordeel hiervoor in aanmerking 
komende bij zondere gevallen het voor de toe
wijzing a ls grondslag te nemen totaa l aantal 
pi uimvee-eieren , te verhoogen met een zoo
danig aantal a ls door hem voor iede r geval 
afzonderlijk bi llijk wordt geacht. E en daartoe 
stre kkend verzoekschr ift m oet o m ontvankelijk 
te zijn vóór 15 J anuar i 1937 bij Onzen Minis
ter worden inged iend . 

9. De in het eerste en tweede lid van het 
vori g artikel bedoelde percentages kunnen 
verschill end vastgesteld worden: 

a . n aar g elang h e t k ippen o f eend e n be
treft· 

b. ' naa r gelang van het totaal aanta l plu im
vee-e ieren, vastgestel d in de voor 1936 ver 
leende broedvergunn ingen ; 

c. naar gelang het a l dan n iet betre ft een 
kuikenbroeder , welke ten genoegen der crisis
organisati e a antoont, dat hij gewoon is uit de 
door hem in zijn b roedm achine (s) ingelegde 
plu im vee-eieren geboren kuikens u itslui tend te 
bestemmen voor verjong ing van den p lui mvee
stape l op eigen bedr ijf ; 

d. naar gelang het a l da n nie t betreft een 
kuikenbroeder, welke zich jegens de cr isis
organisa tie verbonden heeft, u itslu itend p luim
vee-e ieren in zijn broedmachine (s) in ·te leg
gen, welke rech tstreeks betrokken zijn van 
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fokkers en/of houders van vermeerderingsbe
drijven. 

10. 1. Indien ten genoegen der crisis-orga
nisatie vóór 15 Januari 1937 wordt aange
toond, dat een kuikenbroeder het bedrijf met 
inbegrip van de broedmachine(s) van een 
anderen kuikenbroeder overeenkomstig de be
palingen van het Crisis-Pluimveehouderij
besluit 1936 na 1 Februari 1936 geheel of 
gedeeltelijk heeft overgenomen om dit bedrij f 
terzelfder plaatse voort te zetten, zal de aan 
den eerstgenoemden kuikenbroeder krachtens 
het in artikel 8 bepaalde toegestane hoeveel
heid broedeieren evenredig worden verhoogd 
naar het aantal broedeieren, hetwelk aan dien 
anderen kuikenbroeder op grond van de aan 
dezen in 1936 uitgereikte broedvergunning zou 
zijn toegestaan met inachtneming van het in 
artikel 8, lid 3, bepaalde. 

2. Het in het vorig lid bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing, indien aan een kui
kenbroeder de aan een anderen kuikenbroeder 
voor het jaar 1937 toekomende broedvergun
ning, met inachtneming van de daartoe door 
Onzen Minister te stellen regelen, vóór 15 Ja
nuari 1937 is overgedragen. 
ll. 1. E en kuikenbroeder, aan wien in 

1936 geen broedvergunning is uitgereikt, mag, 
behoudens het in artikel 10 bepaalde geen 
broedeieren in voorraad hebben, tenzij hij 
daartoe door Onzen Minister is toegelaten, in 
welk geval door Onzen Minister wordt vast
gesteld hoeveel eieren in totaal gedurende een 
door Ons te bepalen tijdva k in zijn broed
machine( s) mogen worden ingel egd en welke 
hoeveelheid daarvan rechtstreeks betrokken 
moet zijn van fokkers en/of houders van ver
meerderingsbedrijven. E en daartoe stre kkend 
verzoekschrift moet om ontvan kel ijk te zijn 
vóór 15 J anuari 1937 bij Onzen Ministe r wor-
den inged iend. · 

2. De hoeveelheden, in het vorig lid be
doeld, kunnen verschillend worden vastge
steld: 

a. naar gelang het betreft een in 1936 of 
1937 begonnen bedrijf of een reeds voordien 
bestaand bedrijf ; 

b. naar gelang van aard en omvang van 
het bedrijf. 

12. Door Ons kunnen, in afwijking van het 
in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 bepaalde bij
zondere regelen worden gesteld ten aanzien 
van het doen uitbrneden van pluimvee voor 
nader door Ons aan te geven doeleinden. 

13. 1. H et in voorraad hebben van kippen 
en/of eenden, met uitzondering van kuikens, 
boven een door Onzen Minister te bepalen 
aantal , is met ingang van nader door Ons te 
bepalen tijdstippen slechts toegestaan: 

a. aan hen, die al~ georganiseerden zijn 
a.a ngesloten bij één of meer door Onzen Mi 
nist.er aan te wijzen crisis-organisaties; 

b. in door Onzen Minister te be pal en hoe
veelheden, welke hoeveelheden verschill end 
kunnen zijn naar gelang van aard, tijdstip 
van oprichting en omvang van het bedrijf van 
den georganiseerde, zoomede van hoeveelheid 
en soort der uit hoofde der Landbouw-Cri sis
wet 1933 of eenige andere wet gesteunde pro
ducten en/of van andere producten van den 
landbouw die op dat bedrijf kunnen worden 
voortgebracht ; 
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c. indien de kippen en/of eenden en/of 
de daarvan verkregen eieren voldoen aan na
der door Ons te bepalen voorwaarden. 

2. De in het vorig lid bedoelde t ijdstippen 
kunnen door Ons verschillend worden bepaald 
voor de verschillende door Ons aan te wijzen 
deelen des lands. 

14. Voor het tijdvak, aanvangende met in
gang van het in werking treden van dit be
sluit en e indigende met ingang van een nader 
door Ons te bepalen datum is het in voorraad 
hebben van kuikens slechts toegestaan aan 
hem , die hetzij ka n aantoonen, dat hij de kui
kens zelf op rechtmatige wijze heeft doen uit
broeden, hetzij in het bezit is van een docu
ment, strekkende tot dekking van het vervoe
ren en in voorraa d hebben van kuikens en ge
bruikt overeenkomstig door Onzen Minister te 
stell en regelen, mits dit document nauwkeu
rig en volledig is ingevuld. 

15. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen tijdstip is het in voorraad hebben van 
kuikens boven een door Onzen Minister te be
palen aan ta l, anders dan voor door Ons te 
bepalen doeleinden, verboden. 

16. 1. Onverminderd het in artikel 13 be
paalde is het vervoeren en in voorraad hebben 
va n kippen en eenden met uitzondering van 
kuikens verboden. 

2. Het verbod , genoemd in het vorig I id 
van dit artikel geldt niet, indien het vervoe
ren en in voorraad hebben betreft kippen en 
eenden met uitzondering van kuikens, waar
van wordt aangetoond, dat zij, hetzij in Neder
land zijn geboren, hetzij op rechtmatige wijze 
met inachtneming van het bepaalde in de 
Pluimveewet en de ter uitvoering daarvan ge
nomen maa tregel en zijn ingevoerd. 

17. H et vervoer van kuikens is slechts toe
gestaan, indien het vervoer gedekt is door een 
document strekkende tot dekking van het ver
voeren en het in voorraad hebben van kuikens 
en gebruikt overeenkomstig door Onzen Minis
ter te stellen regelen, mits dit document 
nauwkeurig en volledig is ingevuld, en voorts, 
indi en het vervoer geschiedt in een door Onzen 
Minister vast te ste llen verpakking. 

18. Bij de statuten of reglementen va n de 
crisis-organisatie moet aan de kuikenbroeders , 
fokkers en houders van vermeerderingsbedrij
ven de verplichting worden opgelegd tot na
koming van door of vanwege Onzen Minister 
vast te stellen bepalingen, welke strekken tot 
verbetering van den pluimveestapel. 

19. De statuten of reglementen van de 
crisis-organisatie moeten bepalen: 

1 °. dat de fokkers, behalve in door Onzen 
Minister te bepal en gevallen, slechts pluim
vee en eieren van pluimvee in voorraad mogen 
hebben, welke a fkomstig zijn van eigen pluim
veebedrijf of rechtstreeks betrokken zijn van 
een anderen fokker; 

2°. dat de houders va n vermeerderingsbe
drijven beha] ve in door Onzen Minister te be
palen gevallen slechts pluimvee in voorraad 
mogen hebben, hetwelk rechtstreeks betrokken 
is van een fokker en slechts pluimvee-eieren, 
niet afkomstig van eigen pluimveebedrijf, voor 
zociver deze betrokken zijn van een fokker of 
een andei-en houder van een veimeerderings
bedrijf ; 

3° . dat fokkers en houders van vermecrde-
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r ingsbedrijven slechts voor broedei bestemde 
pl u imvee-eieren afkomstig van hun bed r ij ven 
mogen afl everen, indien deze voorz ien zij n van 
een stempel , vermeldende het nummer, waar
onder zij bij de crisis-organisatie zij n aange
sloten ; 

4°. dat fo kkers en houders van vermeerde
ringsbedr ij ven aan ku ikenbroeders geen voor 
brqedeieren bestemde pi u imvee-eieren mogen 
verkoopen en afleveren zonder bijvoeging van 
een door de crisis-organisatie af te geven 
macht ig ing; 

5°. dat fokkers en houders van vermee1·
deringsbedrij ven geen advertenties mogen 
pl aa tsen o f gedrukte of chemigrafi ch verveel
vuld igde geschriften mogen verspreiden, .waar
in voor broedeieren bestemde pluimvee-eieren 
en/o f pluimvee te koop worden aangeboden, 
dan met vermeld ing van hun hoedan ighei d als 
fokker of houder van een vermeerder ingsbe
drijf en van naam en nummer, waaronder zij 
bij de cri sis-organisatie zij n aangesloten; 

6° dat ku ikenbroeders geen advertenties 
mogen pl aatsen of gedrukte of chemigraf isch 
verveelvoudi gde geschr iften mogen versprei
den, waar in plu imvee te koop wordt aange
boden, dan met vermelding van hun hoedanig
he id als ku ikenbroeder en van den naam en 
het nummer, waaronder zij bij de crisis-orga
nisati e zijn aangesloten . 

20. l. De invoer en de u itvoer van levend 
en geslacht plu imvee, van ka lkoenen, dui ven 
en ganzen, a lsmede va n andere door Ons aan 
te wijzen soorten pluimvee andere dan kippen 
en eenden, zijn voor de t ijdvakken, aanvan
gende met ingang van nader door Ons te be
palen tijdstippen en e ind igende met ingang 
van nader door Ons te bepalen tijdstippen, 
slechts toegestaan aan een door Onzen Min ister 
daartoe a ls monopol iehoudster aan te wijzen 
cri sis-o rganisatie. 

2. De tijdstippen, bedoeld in het vo r ig lid , 
kunnen versch ill end zijn ten aanzien van den 
invoer en den uitvoer, zoomede ten aanz ien 
van de ve rsch ill ende landen van invoer en 
ui tvoer. 

3. H et bepaalde in de vori ge leden van di t 
artikel is niet van toe pass ing op levende du i
ven, welke voorzien zijn van een genummer
den, vasten voetring aan een der pooten. 

21 . l. De invoer van kippen- en eenden
e ieren in schaal , van bevroren e ieren zonder 
schaal. bevroren e idooier, bevroren eiwit, ge
droogde e ieren, ged roogde eidooier, gedroogd 
e iwi t, vloe ibare eieren, vloeibare eidooier, 
v loe ibaar e iwi t, a l smede van andero door Ons 
aan te wij zen producten, welk geheel of ge
deel telij k bestaan u it bewerkte of onbewerkte, 
verwerkte of onverwerkte, n iet m eer in schaal 
aanwezige bestanddeelen van kippen-, eenden
en vogele ieren, is voor het t ijdvak, aanvangen
de met ingang van den dag van het in wer
king treden van dit beslu it en e indigende met 
ingang van nader door Ons te bepalen tijd
stippen, welke t ijdstippen verschi ll end kun nen 
zij n ten aanzien van de verschillende l anden 
van invoer, slechts toegestaan aan een door 
Onzen Mi nister daartoe a ls monopoliehoudster 
aan te wij zen crisis-organisatie. 

22. De ui tvoer van ki ppen- en eendeneieren 
in schaal is voor het t ij dvak, aanvangende met 
ingang van den dag van het in werk ing tre-
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den van d it besl uit en e ind igende met ingang 
van nader door Ons te bepalen t ijdstippen, 
welke tijdstippen verschill end ku nnen zijn voor 
de verschill ende landen van uitvoer , slechts 
toegestaan aan een door Onzen M in ister daar
toe a ls monopoliehoudster aan te wijzen cri sis
organisatie. 

23 . Dit beslu it geldt voor het tij dva k, aan
vangende met den dag van zijn inwerkingtre
di ng en e ind igende met ingang van 1 Decem
ber 1937. 

24 . Dit besluit treedt in werki ng met in
gang van den tweeden dag na d ien van zij n 
a fko ndiging en kan worden aangehaald onder 
den ti tel: 

,,Crisis-P lu imveehouderij besluit 1936 II". 
Onze Minister van Landbouw en V i scherij 

is belast met de u itvoer ing van di t beslu it, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 2den December 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van L andbouw en Visscherij , 
L . N . D ec k e r s. 
( Uitgeg. 18 Dece1nber 1936.) 

S. 779 C. 

8 Decem.ber 1936. BESLU IT tot w11z1g111g 
van het Gedroogde Garnalenbeslui t 1936 I . 

Wij Vi7ILH ELM1NA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen M inister van 

Landbouw en V is cherij van 6 N ovember 1936, 
n°. 27952 I , Afdeel ing L a nd bouw-Cri sis-Aan
gelegenheden ; 

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Ge
droogde Garnalenbesluit 1936 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd in 
artikel 27 der L andbouw-Crisiswet 1933 (ad
v ies van 9 ovember 1936, n°. 723); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
24 November 1936, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo r
noemden M inister van 4 December 1936, n° . 
30549, Afdeel ing Landbouw-Crisi -Aa ngelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A . in artikel 6 van het Gedroogde Garna

lenbeslui t 1936 I wordt in plaats van "aan
vangende met ingang van nader door Ons te 
bepalen tij dst ippen" gelezen "aanvangende 
met ingang van 1 J anuari 1937"; 

B. in artikel 7 van het Gedroogde Garna
lenbeslu it 1936 I wordt in plaats van " 1937" 
gelezen "1938". 

C. di t beslu it treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na dien va11 zijn a fkon
d ig ing. 

Onze Minister van Landbouw en Vis cherij 
is belast met de u itvoer ing van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
en in afschrift gezonden aan den R aad van 
State. 

' -Gravenhage, den 8sten December 1936. 
WILHE LMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . N . D e c k e r s. 
(Uitgeg. 30 Decembe1· 1936 . ) 
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S. 779. D 

14 Decembe,· 1936. BESLUIT tot verlenging 
van het Vee- en Vleeschmonopoliebesluit 
1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 10 November 
1936, n°. 29161, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Vee- en Vleeschmonopolie
besluit 1936; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
{advies van 6 November 1936, n°. 725); 

Gehoord den Raad van State (advies van 1 
December 1936, n°. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 December 1936, n°. 
30988, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . het Vee- en Vleeschmonopoliebesluit 

1936 te wijzigen in dier voege, dat in artikel 
3 in plaats van " 1 Januari 1937" wordt ge
lezen: ,,1 J anuari 1938". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 14den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Deck ers. 

( Uitgeg. 29 Decembe,· 1936.) 

S. 779 E. 

14 Decemb,er 1936. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Crisis-Rundveebesluit 1934 I . 

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

Landbouw en Visscherij van 10 November 
1936, n°. 29160, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1934 I, 
zooals dat laatstelijk i~ gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 21 December 1935 (Staatsblad 
n°. 775); 

Gehoord de Cent1·ale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Lamdbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 Nov!lmber 1936, n°. 724) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 1 
December 1936, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 December 1936, n°. 
30989, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. het Crisis-Rundveebesluit 1934 I te wij

zigen als volgt: 
I. in artikel 2, lid 2, wordt na het bepaal

de onder b ingevoegd: 
"c. voor den si ager, die a l_s georganiseerde 

is toegelaten tot en ingedeeld in de groep van 
rundveeslagers van de door Onzen Minister 
daartoe aan te wijzen cris is-organisatie; " ; 
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II. a. in den aanhef van artikel 3 wordt 
het cijfer "1" geplaatst; 

b. aan dat artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende a ls volgt: 

"2. Voor de indeeling als georganiseerde in 
de groep van rundveeslagers, als bedoeld in 
artikel 2, 1 id 1 onder c, is vereischt, hetzij 
dat ten genoegen van de in artikel 2, lid 2, 
onder c, bedoelde crisis-organisatie blijkt, dat 
de aanvrager zijn beroep of bedrijf maakt van 
het slachten van runderen, welke daartoe door 
hem voorhanden of in voorraad plegen te 
worden gehouden, hetzij dat de aanvrager 
hiertoe door Onzen Minister is toegelaten."; 

III. a. in het derde lid van artikel 4 ver
valt het woord "slechts"; 

b. het vierde lid van dat artikel wordt het 
vijfde lid; 

c. in dat artikel wordt een nieuw lid inge
voegd, luidende als volgt: 

"4. In bepaalde door Onzen Minister te 
omschrijven gevallen kunnen identiteitsbewij
zen worden uitgereikt boven het aantal, be
doeld in het vorige lid." ; 

IV. a. de aanhef van artikel 5 wordt ge
lezen als volgt: 

"In afwijking van het bepaalde in artikel 
2, lid 2, geldt voor de tijdvakken, aanvangen
de en eindigende met ingang van nader door 
Ons te bepalen tijdstippen, welke tijdvakken 
voor verschillende gevall en verschillend kun
nen worden gesteld, de verbodsbepaling, ver
vat in het eerste lid van artikel 2, niet voor 
de georganiseerden, bedoeld in voornoemd ar
tikel ten aanzien van runderen beneden een 
door Onzen Minister te bepalen gewichtsgrens, 
welke verschillend kan worden bepaald naar 
gelang van het hierna bepaalde onder a, b 
en c·" · · 

b. ' i~ het bepaalde onder c van dat artikel 
wordt in plaats van "artikel 2, lid 2, onder 
b" gelezen: 

,,arti kei 2, 1 id 2, onder b en c" ; 
V. in artikel 8 wordt in plaats van " 1 

Januari 1937" gelezen: ,,1 J anua1·i 1938"; 
B. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van 1 J anuari 1937. 
Onze Minister van Landbouw en Visscherij 

is belast met de u itvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . N. D e c k e r s. 
(Uitgeg. 29 December 1936.) 

S. 779 F. 

14 December 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Crisis-GrenscontrOlebesluit 1935 
(Algemeen). 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw en Visscherij van 13 November 
1936, n°. 29271, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op het Crisis-Grenscontrölebesluit 
1935 {Algemeen); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
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artikel 27 van de L anclbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 N ovember 1936, 11°. 720 j; 

Gehoord den R aad van State (a dvies van 1 
December 1936, n°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 December 1936, n°. 
30985, Afcleeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan· 
A. het Crisis-Grenscontrólebesluit 1935 (Al

gemeen) re wijzigen in dien zin, dat in het 
in artikel 6 bepaalde in plaats van: ,,1 J a
nuari 1937" wordt gelezen: ,,1 J anuari 1938" ; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondig ing. 

Onze Minister van L andbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit be luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan de;, 
Raad val\ State. 

's-Gravenhage, den 14clen December U/36. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k ers. 
(Uitgeg. 29 Decem ber 1936.) 

S. 779 G. 

17 Deceviber 1936. BESLUIT tot w1Jz1g rng 
van artikel 1 van het Cris is-Tuinbouw
besl uit 1933 I. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen Minister van 

Landbouw en Visscher ij van den 9clen Novem
ber 1936, n°. 29162, Afdeeling L anclbouw
Crisis-A angelegenheclen; 

Gelet op a r t ikel 12 van de L anclbouw-Cri sis
wet 1933 en het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 1, 
zooals dit laatstelijk is gewijzi gd bij besluit 
van <len 21sten December 1935 (Staatsblad 
n° . 782); 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
a rtikel 27 van de L anclbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6clen ovember 1936, n°. 
732) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den l sten December 1936, n°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 12 December 1936, 
n°. 30987, Afcleeling L andbouw-Cris is-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I voor

meld te wijzigen in dier voege, dat het jaar 
,, 1 937" , voorkomend in artikel 1, wordt ve r
vangen door het jaar: ,,1938"; 

IL te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond ig ing. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is bel ast met de uitvoering van dit be lui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State~ 

's-Gravenhage, den 17clen December 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en VisscheriJ, 
L. N . D ec k e r s. 

(Uitgeg. 30 Decem ber 1936.) 
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S. 779 H . . 

19 Decem,ber 1936. BESLUI'L' tot wijziging 
en aanvulling van het Crisis-Melkbesluit 
1935. (Crisis-Melkbesluit 1936.) 

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

L andbouw en Visscherij van 1 Augustus 1936, 
n °. 20644, a fdeeling L andbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gelet op het Cr isis-Melkbesluit 1935; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

arti kel 27 van de Lanclbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van 17 J uli 1936, n°. 683}; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
11 Augustus 1936, n° . 65}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1936, n°. 
23609, a fdeel ing Lanclbouw-Crisis-Aangelegen
heclen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Melkbesluit 1935 te wijzigen 

in dier voege, dat h et gelezen wordt als volgt: 

§ 1. Algevieene bepal,ing. 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
logie van het Cri i -Organi atiebeslui t 1933 en 
van het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder: 

1 °. ,,Centrale" : de Stichting ecle rland-
sche Zuivelcentrale, gevestigd te 's-Graven
hage; 

2°. ,,Gewestelijke" : ieder de r Provincia le 
Landbouw-Cris is-Organisaties; 

3°. ,,con umptiemelk": melk, alsmede door 
Onzen Minister aangewezen producten, ve r
kregen door be- of verwerking van melk. 
kennelijk bestemd om al clan niet rechtstreeks 
te worden afgeleverd . hetzij aan afnemers voor 
hun e igen huishoudelijk gebruik, hetzij anders 
cl an, voor verwerking tot zu ivelproducten o[ 
voor andere clan door Onzen Minister aange
wezen doeleinden; 

4°. ,,melkvergunninghouder A, B , D , E , 
F en G" : een georganiseerde bij de Centrale, 
di e is toegelaten respectievelijk tot de groepen 
me~kvergunninll"houcler: A., B, D , E , F en G ; 

5 . ,,R egeermgscontract ' : de tusschen een 
melkvergunni nghouclers A eenerz ijds en een 
melkvergunninghoucler A , zijnde melkveehou
der, of een melkvergunninghoucler F ander
zijds overeenkomstig de door Onzen Minister 
ingevolge artikel 22, onder b, gestelde voor
schriften gesloten overeenkomst, terzake va11 
koop en verkoop van m elk, aan welke overeen
komst door of vanwege dien M inister bijzon
dere gevolgen zijn verbonden; 

6°. ,,perceelsvergunning" : een schriftelij k 
bewijs, door de Centrale, met inach tnem ing 
van het in paragraaf 4 te dien aanzien be
paal de , verstrekt; 

7°. ,,bezorgersvergunning" : een schriftelij k 
bewijs, door de Centrale, met inachtnem ing 
van het in paragraaf 5 t,e dien aanzien be
paalde, verstrekt; 

8°. ,,reservevergunning en noodverg unning " : 
een schriftelijk bewijs, door de Centrale, met 
inachtnem ing van het in paragraaf 6 te dien 
aanzien bepaalde, verstrekt. 

§ 2. Van de melkvergunninghouders . 
2. Een georganiseerde mag slechts worden 
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toegelaten tot de groep: 
1°. melkvergunninghouders A: indien hij: 
a. hetzij ten genoegen van de Centrale aan

toont, ten minste van 1 Januari 1935 af den 
handel in consumptiemelk te hebben uitge
oefend, tenzij hij in aanmerking komt om te 
worden toegelaten tot een der groepen B of D, 

hetzij met toestemming van de Centrale het 
bedrijf van een melkvergunninghouder A over
neemt of voortzet, de geldelijke verplichtingen 
van zijn voorganger tegenover de Centrale en 
de Vereeniging Crisis-Zuivel-Centrale, geves
tigd te 's-Gravenhage, is nagekomen en ten 
genoegen van de Centrale aantoont, dat hij 
diens geldelijke verplichtingen tegenover diens 
leveranciers van consumptiemelk is nagekomen 
en diens verplichtingen a ls aangeslotene bij 
een melkcontrölestation is nagekomen, dan 
wel te haren genoegen voldoende waarborgen 
heeft gesteld , dat hij die verplichtingen zal 
nakomen; 

b. al zijn geldelijke verplichtingen tegen
over de Centrale en de Vereeniging Crisis
Zuivel-Centrale gevestigd te 's-Gravenh age, en · 
het mel kcontrölestation, waarbij hij is aange
sloten, is nagekomen, dan wel ten genoegen 
van de Centrale voldoende waarborgen heeft 
gesteld, dat hij die zal nakomen; 

2°. melkvergunninghouders B: indien hij 
ten genoegen van de Centrale aantoont, den 
handel in consumptiemelk als nevenbedrijf 
naast den handel in levensmiddelen uit te 
oefenen; 

3°. melkvergunninghouder D: indien hij 
georganiseerde is bij een der Gewestelijken en 
ten genoegen van de Centrale aantoont, ten
mins·e van 1 September 1935 af a ls neven
bedrijf melk van eigen vee te hebben afge
leverd op zijn boerderij aan afnemers voor hun 
eigen huishoudelijk gebruik of indien hij een 
bedrijf van een mei kvergunninghouder D over
neemt of voortzet; 

4°. melkvergunninghouders E: indien hij: 
a. een rechtspersoonlijkheid bezittende ver

een ig ing is en ten genoegen van de Centrale 
aantoont, het houden van melkvèilingen in 
het pub] iek als bedrijf sinds 1 J anuari 1936 
uit te oefenen ; 

b. ten genoegen van de Centrale aantoont, 
dat geen lid van zijn bestuur of personeel op 
eenigerlei andere wijze is betrokken bij den 
handel in consumptiemelk ; 

5°. melkvergunninghouders F: indien hij 
georganiseerde is bij een der Gewestelijken en 
naar het oordeel van de Centrale in aanmer
king komt voor het slui ten van een Regee
ringscontract; 

6°. melkvergunninghouders G: indi en hij 
ten genoegen van de Centrale aantoont in 
zijn bedrijf regelmatig consumptiemelk te ver
voeren of het vervoeren van consumptiemelk 
of van goederen in het algemeen a ls bedrijf 
uit te oe fenen . 

3. In bijzondere door hem te beoordeel en 
gevall en of g roepen van • gevallen kunnen ge
organiseerden bij de Centrale, in afwijking 
van het bepaalde in het vorige artikel , door 
Onzen Minister worden toegelaten tot een of 
meer der in dat art ikel genoemde groepen 
melkvergunninghouders , aan welke toelating 
door hem voorwaarden kunnen worden ver
bonden. 
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§ 3. Van het voorhanden hebb en enz ., van 
comu,nptiemelk. 

4. Het voo1·handen hebben, verhandelen, 
afleveren en vervoeren van consumptiemelk is 
verboden. 

5. Het verbod, gesteld in het vorige artikel, 
geld t niet: 

a. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
alsmede het verhandelen en het afleveren aan 
en het rechtstreeks vervoeren naar een melk
vergunuinghouder A , E of G, indien dat ge
schiedt door een melkveehouder, die georgani
seerd is bij een der Gewestelij ken, en voor 
zoover het betreft consumptiemelk, welke ge
wonnen is van diens eigen vee; 

b. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen afleveren en vervoeren, indien 
dat geschiedt door een melkvergunninghouder 
A of B of een onder diens verantwoordelijk
heid werkenden persoon en die melkvergun
ninghouder, onderscheidenlijk die persoon, in 
het bezit is van een geldige perceels- en/of be
zorgersvergunning, dan wel een geldige re
serve- en/of noodvergunning, met inachtneming 
van de beperkingen ingevolge artikel 22 in de 
vergunning genoemd en betaald is het bedrag, 
a ls bedoeld in artikel 21, en indien is voldaan 
aan het voor hem in of ingevolge paragraaf 8 
bepaalde, of indien dat gesch iedt door een 
houder van een geld ige noodvergunning, niet 
zijnde melkvergunninghouder A of B ; 

c. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen en afleveren, indien dat geschiedt 
door een melkvergunninghouder D , die in het 
bezit is van een geldige perceelsvergunning, 
met inachtneming van de beperkingen inge
volge artikel 22 in de vergunning genoemd, 
en betaald is het bedrag, als bedoeld in arti
kel 21, en indien is voldaan aan het voor 
hem in of ingevolge paragraaf 8 bepaalde; 

d. voor wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandel en en afleveren, indien het betreft 
melk, welke door een georganiseerde bij een 
der Gewestelijken, niet zijnde melkvergun
ninghouder A of D, ingevolge vóór 1 J anuari 
1936 bestaande gewoonten aan ten hoogste 5 
naburige gez innen, voor hun e igen huishoude
lijk gebruik, wordt afgeleverd op zijn bed,·ijf 
tot een gezamenlijke hoeveelhe id van ten 
hoogste 10 li ter per dag, mits die melk niet 
wordt verkocht beneden den in het betrokken 
gebied geldenden minimumprijs; 

e. voor wat betreft het vervoeren, indien 
dit gesch iedt met een openbaar middel van 
vervoer· 

/. vo~r wat betreft het voorhanden hebben, 
verhandelen , afleveren en vervoeren , indien 
dit geschiedt voor gebru ik ter plaatse van 
verkoop in localiteiten, waarvoor krachtens 
de Drankwet (Staatsblad 1931 , n°. 476) ver
gunning of verlof is verleend, of in consumptie
te nten of andere dergelijke verkoopgelegen
heden en voorzoover dit geschiedt door den 
explo itant of een onder diens verantwoordelijk
heid werkend persoon; 

g. voor wat betreft het vervoeren, voorzoo
ver dat vervoer geschiedt door een mel kver
ninghouder G ; 

h . voor wat betreft het verhandelen, voor
zoover dat verhandelen geschiedt door een 
mel kvergunni nghouder E; 
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i. voor wa t betre ft he t voorhanden hebben , 
verhandelen a fl everen en vervoeren in doo r 
Onzen Minister aangewezen gemeente n. 

§ 4. Van de perceel svergunningen . 

6. Onverminderd het overigens in deze pa 
ragraa f te di en aanzi en be paalde word t een 
perceelsver gunn ing slech ts ved eend aan de 
melkvergu nn inghouders A, B en D voor het 
perceel, t en aanzien waarvan zij in het bez it 
zij n van een ver gi.mi ng, voorzoover deze i nge- ' 
volge het M elkbesluit 1929, Staatsblad n°. 
43, ve re isch t is. 

7. Onverminderd het overige n in deze pa 
ragraa f te di en aanzien bepaal de word t een 
perceelsve rgunning slech ts verleend : 

a. aan een mel kve rgunn inghouder B , voor 
het voorha nden hebben, ve rh a nde len e n a f
leveren va n ka rnemelkspa p in fl esschen , als
mede melk en de door Onze n M iniste r a a nge
wezen producten, verkregen door be- o f ver
werking va n melk, voorzoover deze melk en 
producten voorzien zijn van een der aandui
dingen "gepasteurisee rd" of "gester il iseerd" , 
met di en ve rsta nde, d a t voor het voorha nden 
hebben, verha ndelen en a fl everen van genoem
de m ei k slech ts een ve rg unning wordt ver
leend aan di en melkve rgunninghouder B , die 
ten genoegen va n de Cen t ra le a antoont, rééds 
vóór 1 J a nua ri 1935 den ha ndel in zooda nige 
mel k a ls nevenbedrij f te hebben uitgeoefend ; 

b. aan een melkvergunn inghouder D , voor 
he t voorhanden hebben, ve rhandelen en a fle
vere n va n consumpt iemel k, gewonnen va n 
e igen vee, aan a fnemers voor hun e igen hu is
houdelij k gebruik. 

8. A a n m eer dan één melkvergunninghou
der A wordt slech ts da n een perceelsve rgun
ning verleend voor hetzelfde perceel , ind ien 
ieder hunne r ten genoegen va n de Centrale 
aantoont, dat hij in dat perceel reeds op 1 
J uni 1935 zij n bedrij f uitoe fende . 

9. I ndi en na ar het oor deel van de Centrale 
zul ks ter waa rborg ing van de rich t ige uitvoe
ring va n de cri sis-maatregelen betreffe nde de 
consumptiemel k geboden is, worde n voor an
dere perceelen, da n d ie, waa rvoo r perceels
vergu nn inge n zij n verleend aan een m elkve r
gun ninghouder op het tij dst ip, waarop h ij tot 
een de r in a r t ikel 6 genoemde g roepen mei k
vergunni nghouders is toegela ten, geen pe r
ceelsve rgunningen verl eend. 

10 . Onverm inderd het overigens in deze pa
ragraaf te di en aanzien be paalde is een pe r
ceelsve rgunning slechts geldi g voor het per
cee l , w aarvoor zij is a fgegeven, e n voorhs : 

a. voor uitdrukkelijk in de ve rgunn ing ver
melde handelingen , door de Centra le bepaald 
in ve rba nd met aan den m el kvergunn inghou
der krachtens artikel 22 opgelegde ver pli ch
tingen; 

b. voor door de Centra le, indien haar zulks 
gerade n voorkom t, bepaal de, ui tdrukkelijk ,n 
de ver gi.mn ing vermelde soo rten en hoeveel
heden consumpt iem el k ; 

c. voor door de Centrale bepaa lde gedeelte n 
van h et jaar of één of m eer weekdagen. 

ll. 1. D e Centrale kan de door h aar ve r
leende perceelsvergunn ing intrekken: 

a. voor de n duur va n te n hoogste een 
maand, ind ien de betrokke n melkve rg un n ing
houder het bedrag , a ls bedoeld in · artikel 21 , 
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niet heeft betaald of aanmerkelijk ach terstall ig 
is in de beta l ing van, ter zake va n een door 
hem gesloten R egeer ingscont ract, aan een 
melkveehouder versch uldigde gelden ; 

b. indie n de betrokken mei kvergunninghou
de r ni et meer in het bez it is va n een voor 
hem krach tens het Melkbesl u it 1929 (Staats
blad n° . 43) vere isch te geld ige vergunn ing . 

2. De perceelsvergunning, ingetrokken krach 
tens het bepaalde in het vori ge lid , wordt 
wederom verl eend na verloop va n de maand, 
a ls bedoeld in lid 1, onder a, of ind ien de 
grond va n intrekking, hetzij door betal ing 
va n het versch uldigde bedrag, hetzij door het 
wederom verkrijgen va n een krachte ns het 
M el kbeslui t 1929 (Staatsblad n°. 43) ver
e ischte geld ige ver g unn ing, komt te vervall en. 

12. E en perceelsver gunning moet door den
gene, a a n wien zij is verl eend, worden inge
zonden bij de Centrale of a fgegeven aan een 
door h aar daartoe aangewezen pe rsoon of in
steil ing, zood ra: 

a. d iens schors ing is uitgesproken; 
b . diens schra pping als georgan iseerde of 

de intrekk ing va n d iens toel a t ing als zoodan ig 
of van di ens toel a t ing tot een de r g roepen 
mei kvergunninghoude rs onherroepelij k is ge
worden · 

c. di ~ns vergunning, krach tens het bepaalde 
in artikel 11 o f krachtens tuchtrech telijke ui t
spraak , is ingetrokken . 

13. I n a fwijking van h et be paalde in de 
artikelen 7 tot e n met 10 ka n Onze Minister 
in bij zondere door hem te beoordeelen geval
l en aan een melkvergunninghoude r A , B of 
D , di e krachtens genoemde a rtikelen n iet in 
aanmerking komt voor het verkrij gen van een 
perceelsvergunn ing, zoodanige ver gunn ing ver
leenen onde r door dien Minister , indien hem 
zulks geraden voorkomt, te stell en beperkende 
voorwaarden . 

§ 5. Van de bezorgersveryunninyen. 

14. Onverminderd het over igens in deze pa
ragraaf te d ien aanzien bepaalde is een be
zorgersverg unn ing slechts geld ig ten gebruike 
van den daar in a ls bezorger vermelden en 
daarop doo r m iddel va n een goedgelijkende 
pasfoto a fgebeelden persoon, voor door de 
Centrale be paalde, u itdrukkelij k in de ver gun
n ing vermelde h andelingen, voor door de Cen
trale, indien h aar zul ks geraden voor komt, 
bepaalde , ui tdrukkelij k in de ve rgunn ing ve r
melde soorten en hoeveelheden consumptie
mel k, gedeelte (n) van he t j aa r, een of mee r 
weekd agen of gedeel te (n ) daa rvan en gem een
ten of gedeel te (n) daa rvan . 

15 . Onve rminderd het ove rigens in deze pa
r agraaf te di en aanzien bepaalde wo rdt een 
bezorge rsvergunning slechts ve rleend aa n een 
rnelkvergu nninghoude r A of B e n is zij slechts 
geldig, voor zoolang de mel kverg unninghou
de r in het bez it is van ee n geld ige perceels
ve rgunn ing en voor zool a ng de daarin a ls be
zorger ve rmelde persoon onder zijn verant 
woordelijkhe id we rkt. 

16. B ezorge rsve rgunningen , bedoeld in a r
t ikel 14, worden a a n een m el kve rgunn ing
houder slechts ve rleend tot een zooda nig aan
tal a ls overeenstemt met het aantal personen, 
waa rva n hij ten ge noegen va n de Centra le 
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aantoont, dat de bedrijfsomstandigheden het 
daarvan te werk stellen als melkbezorger in 
zijn bedrijf wettigen. 

17. Van iederen melkvergunninghouder kun
nen de hem verleende bezorgersvergunningen 
door de Centrale worden ingetrokken tot een 
zoodanig aantal als haar gewettigd voorkomt 
tengevolge van zijn veranderde bedrijfsomstan
digheden. 

18 . Een bezorgersvergunning moet door den
gene, aan wien zij is verleend, worden inge
zonden bij de Centrale of afgegeven aan een 
door haar daartoe aangewezen persoon of 
instelling, zoodra: 

a. diens schorsing is uitgesproken; 
b. diens schrapping a ls georganiseerde of 

de intrekking van diens toelating als zoodanig 
of van diens toe! ating tot een der groepen 
melkvergunninghouders onherroepelijk is ge
worden; 

c. de persoon, te wiens gebruike de ver
gunning is verleend, niet meer onder diens 
verantwoordelij kheid werkt; 

d. diens vergunning, krachtens het bepaal
de in artikel 17 of krachtens tuchtrechtelijke 
uitspraak, is ingetrokken; 

e. de perceelsvergunning van den betrokken 
melkvergunninghouder krachtens artikel 12 
moet worden ingezonden of afgegeven. 

19 . In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 14 tot en met 16 kan Onze Minister 
in bijzondere door hem te beoordeelen geval
len aan een melkvergunninghouder A of Il, 
die krachtens genoemde artikelen niet in aan
merking komt voor het verkrij gen van een 
bezorgersvergunning, zoodanige vergunning 
verleenen onder door dien Minister, indien 
hem zulks geraden voorkomt, te stellen be
perkende voorwaarden. 

§ 6. Van de reserve- of noodme,·gunningen. 
20 . 1. Door de Centrale kunnen reserve

of noodvergunningen onder daarbij te stellen 
voorwaarden worden verleend, welke vergun
ningen te allen tijde door de Centrale kunnen 
worden ingetrokken. 

2. Een reservevergunning is slechts geldi g, 
indien de houder daarvan tevens in het bezit 
is van een bezorgersvergunn ing. 

3. De houder van een reserve- of nood
vergunning is verplicht na intrekking dier 
vergunning door de Centrale, deze in te zen
den aan de Centrale of af te geven aan een 
door haar daartoe aangewezen persoon of in
stelling. 

§ 7. Van de heff ingen. 
21. Ieder der melkvergunninghouders A, D 

en E is verplicht bij het afleveren, onderschei
denlijk het verhandelen van consumptiemelk 
in of naar de door Onzen Minister aangewezen 
gemeenten aan de Centrale als vertegenwoor
digster van het Fonds te betalen ten behoeve 
van dat Fonds een door dien Minister bepaald 
bedrag per door dien Minister daarbij vast
gestelde eenheid, welk bedrag verschi llend 
kan worden vastgesteld voor de verschillende 
soorten consumptiemelk en naar gelang van 
de hoedanigheid, de herkomst of de bestem
ming daarvan. 

§ 8. Van de verplichtingen. 
22. Iedere melkvergunninghouder is ver
L. & S. 1936-
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pl icht te voldoen aan de voorschriften, hem 
door of vanwege Onzen Minister opgelegd, 
met betrekking tot: 

a. het bij inkoop en/of verkoop van con
sumptiemelk en melk, andere dan consumptie
melk, betalen of bedingen van prijzen; 

b. het aangaan en nakomen van overeen
komsten terzake van koop en verkoop van 
melk; 

c. de in een door of namens Onzen Minister 
vastgesteld tijdvak te verhandelen of af te 
leveren hoeveelheid consumptiemelk, welke 
hoeveelheid verschil! end kan zijn voor de ver
sch il! ende soorten consumptiemelk; 

d. het veranderen van leverancier van de 
door hem regelmatig voor verkoop benoodigde 
hoeveelheid consumptiemelk; 

e. het verhandelen van consumptiemelk of 
van be_paalde soorten van consumptiemelk, het 
afleveren daarvan aan en/of het vervoeren 
daarvan naar door de Centrale aangewezen 
personen, groepen van personen, bedrijven of 
groepen van bedrijven of aan of naar andere 
dan door de Centrale aangewezen personen, 
groepen van personen, bedrijven of groepen 
van bedrijven; 

/. het aangesloten zijn bij een door de 
Centrale als melkcontrólestation erkende in
stelling; 

g. het aanbrengen van opschriften en ver
melden van gegevens op de verpakking van 
consumptiemelk; 

h. de nakoming van de geldelijke verplich
tingen, welke een melkvergunninghouder, 
wiens bedrijf hij overneemt of voortzet, heeft 
tegenover de Centrale, diens leveranciers en 
het melkcontrólestation. 

23. Dit besluit kan worden aangehaald als: 
Crisis-Melkbesluit 1936. 

24. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van den dag 
van zijn inwerkingtreding en eindigende 1 Ja
nuari 1938, treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien van zijn afkondi
ging. 

B. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Deck ers. 
(Uitgeg. 30 December 1936.) 

s. 779 I. 

19 December 1936. BESLIDT tot w1Jz1gmg 
van het Crisis-Varkensbesluit 1936. 

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

Landbouw en Visscherij van 14 November 
1936, n°. 29266, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Crisis-Varkensbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 November 1936, n° . 735); 
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Gehoord den R aad van State (advies van 8 
Decemb r 1936, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1936, n°. 
31410, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en ve ,·staan: 
A . het Crisis-V arken besl ui t 1936 te wij

zigen in dier voege, dat: 
I . a. in artikel 2, lid 2, onder a, 1°, na 

het woord "gewicht" en onder a, 2°, tusschen 
de woorden "gewicht" en "doch beneden" 
worden ingevoegd de woorden: .,hetwelk ver
schill end kan worden vastge teld voor ver
. chili ende deel en des lands,"; 

b. in arti kel 2, lid 2, onder b, 1 ° en onder 
c, 1 °, na de woorden "het voorhanden en in 
voorraad hebben van varkens" worden inge
voegd de woorden: .,boven het door Onzen 
Minister ingevolge het bepaalde onder a, 1°, 
va tgestelde gewicht"; 

c. aan artikel 2 een derde I id wordt toe
gevoegd, luidende : .,onder het in de voor
gaande bepal ing bedoelde_ a_anta l va_r kens, den 
geo,·ganisee rde door de Cris,s-Orga111sat1e over
eenkomstig de door Onzen Minister te ste l Jen 
regelen toegewezen, m ogen zich niet meer fok
zeugen bevinden dan den geo rganiseerde door 
de Cri is-Organisatie overeenkomstig de door 
Onzen Mini ter te stellen rege len zij n toege
wezen."; 

I I. in artikel 4 in plaats van de woo rden 
" krachten artikel 2, lid 2, onder a, 2°" wordt 
gelezen : .,door Onzen M inister"; 

III. a. in artikel 5, 3°, na het woord "aan
gebracht" worden ingevoegd de woorden: 
"tegen betal ing van het onder 1° bedoelde 
bedrag"; 

b. in artikel 5 het bepaalde onder 2° ver
valt en de bepali ngen onder 3° en 4° worden 
g nummerd onderscheidenlij k 2° en 3° ; 

c. in den aanhef van artikel 5 het cijfer 1 
wordt geplaatst en aan dat art ike l een n ie uw 
tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 

" 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid 
onder 1 ° en 2°, kunnen metalen oormerken 
worden aangebracht tegen betali ng van een 
door Onzen Minister vast te stellen bedrag 
per merk, hetwelk kan afwij ken van het in 
het vo rige li d onder 1° bedoelde bedrag."; 

IV. in artikel 6 in plaats van de woorden: 
" heeft plaatsgevonden" wordt gelezen "plaats 
v indt"; 

V. artikel 7 word t gelezen a ls volgt : 
,,H et aanbrengen van het merk, voot·ge

sch reven krach tens a rtikel 16 van de V leesch
keuringswet 1919 (Staatsblad n°. 524) op var
ke nsvl eesch is slech ts toegestaan, indien dat 
vleesch afkomstig is van varkens, wel ke waren 
voorzien van de krach tens het bepaalde in 
artikel 2, lid 2, onder a, 1 ° en 2° voorge
sch reven oormerken naar de daar gemaakte 
onderscheid ing met betrekking tot het gewicht, 
dan wel lichter warE)n, dan het krachtens ar
tikel 2, 1 id 2, onder a, 2° va tgestelde gewicht 
en welke na slachting volgens door Onzen 
Mi nister te stell en voorschriften zij n gewogen 
door den door het bestuur der geme nte, bin
nen welker gebied de slachting heeft plaats 
gevonden , aan te wijzen keuringsdienst van 
vee en vl eesch en nadat is betaald het krach-
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tens het be paalde in arti kel 6 vastgestelde 
verschuldigde bedrag."; 

VI. artikel 11 wordt gelezen a ls volgt: 
.,Van het bepaalde in de artikelen 6, 7 , 8, 

9 en 10 kan door Ons op nader te stellen 
voorwaarden gehee l of gedeel telijk ontheffing 
worden verl eend. "; 

VII. artikel 12 ve rvalt ; 
VIII. a. in artik 1 13 in pl aats van " 1 

J anuari 1937" wordt gelezen: ,.1 J anuari 
1938"; 

b. artikel 13 wordt genummerd artikel 12 ; 
B. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van 31 December 1936. 
Onze Minister van Landbouw en Visscherij 

is belast met de uitvoering van dit besluit. 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaat t 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den D ecember 1936. 
WILHELMJ A. 

De M inister van L andbouw en Visscherij, 
L. N . D ec k e r s. 

(Uitge g. 29 Decem be,· 1936 .) 

s. 779 J. 

19 Deee11iber 1936. BESLUIT tot w1Jz1g111g 
van het Crisis-Akkerbouwgroepenbesluit 
1936. 

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

L andbouw en Vi scherij van 10 November 
1936, 0

• 29156, Afdeeling L andbouw-Crisis
Aangelegenheden ; 

Gelet op het Crisi -Akkerbouwgroepenbesluit 
1936 ; 

Gehoord de Centrale Comm iss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Cr isiswet 1933 
(advies van 6 N ovember 1936, N°. 726); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 1 
December 1936. N °. 46); 

Gez ien het nade r rapport van Onzen voor
noemden Minister va11 16 D ecember 1936 , N° . 
30991, Afdeel ing Landbouw-Cri is-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I . het Crisis-Akkerbouwgroepenbeslu it 1936 

te wijzigen in dier voege, dat: 
A. in artikel 2, onder k, en in artikel 3, 

onder k, alsmede in artikei 2, onder 1, en in 
artikel 3, onder 1 , het achter de woorden " de 
groep van importeurs van" , onderscheidenlijk 
achter de woorden "de g roep van exporteurs 
van" voorkomende woord "griendh out" tel
kenmale wordt vervangen door het woord 
,,griendproducten''; 

B . in artikel 8 h et jaartal ,,1937" wordt 
vervangen door h t jaa rtal " 1938"; 

II. te bepalen, dat di t besluit in werking 
treedt met ingang van 31 December 1936. 

Onze Ministe r van L a nd bouw en Vissche rij 
is belast met cle uitvoering van di t besluit, 
hetwelk zal worden geplaatst in het Staats
blad en in a fschr ift zal worden gezonden aan 
den R aad van tate. 

's-Gravenhage, den 19clen December 1936. 
WILHEL IT A. 

De :Minister van Landbouw en Visscherij, 
L . . D ec k ers. 
(Uitgeg. 29 Decem ber 1936. ) 
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S. 779 K. 

i9 Dcce1nbe1· 1936. BESLUIT tot w1J z1 g ing 
van het Cri sis-Denatura ti ebesl uit 1936. 

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

L a ndbouw en Visscherij van 10 Novem ber 
1936, N °. 29157, Afdeel ing L a ndbouw-Cri sis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Cr isi -Denat uratiebesluit 1936 ; 
Gehoord de Cent ra le Commiss ie, bedoeld in 

a rtikel 27 van de L andbouw-Cri s iswet 1933 
(advies van 6 ovem ber 1936, 0

• 728); 
Gehoord den R aad van State {advies va n 1 

December 1936, N °. 48) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 16 Decembe r 1936, N °. 
30990, Afdee ling L andbouw-Crisis-A a ngelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. het Cr isis-Denaturatiebeslui t 1936 te wij 

zigen in die r voege, dat : 
A . a rt ikel 4, lid 1, na de woorden " deze r 

gedenatureerde producten" w0t·dt ge lezen a ls 
vo lgt: 

" door ve rmeng ing met een ongedenatureerd 
product va n dezelfde soort of op eeni gerl e i 
a ndere wij ze geheel of gedeel telijk verdwij nen 
o f in duide lijkhe id verm inderen." ; 

B . artikel 4, l id 2, voor de woorden "voor
handen of in voorraa d" word t gelezen a ls 
volgt: 

.,H et is verboden gedenat ureerde producten, 
waa rvan de in a rt ikel 1, onder 5°, van d it 
beslu it bedoelde kunstmati ge kenmerken door 
h et ve rmengd zij n met een ongedenatureerd 
product va n dezelfde soort of o p eenige rl e i 
a ndere wijze geheel of gedeel tel ij k verdwenen 
of in duidelijkhe id verminderd zijn,"; 

C. in artikel 5 het jaa rta l " 1937" wordt 
vervangen door het jaa rtal " 1938"; 

II. te bepalen, dat dit beslui t in werking 
t reedt met ingang van 31 December 1936. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de ui tvoering van d it beslui t, 
hetwelk in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en in afschr ift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

' s-Gra ve nJiage, den 19den Decem ber 1936. 
WILHELMINA . 

De M inister van Landbouw en Vissche1'ij , 
L . N. D eck e r s. 
( Uitgeg. 29 Decem be,· 1936.) 

S. 779 L. 

19 December 1936. BESLUIT tot W1J z1g ing 
van het Cr isis-Diermeelbes luit 1935 I. 

Wij W ILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Landbouw en Visscherij van 10 overnbe,· 
1936, n°. 29155, A fdeel ing Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op het Cri sis-Diermeelbeslu it 1935 I; 
Gehoord de Cent rale Comm iss ie, bedoeld in 

a rti kel 27 van de L a ndbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 6 ovember 1936, n°. 721); 

Gehoord den R aad van State (advies van 1 
December 1936, n°. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1936, n°. 
30992, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aangelegen
heden ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan: 
I . het Crisis-Diermeelbes lu it 1935 I te wij 

zigen in d ier voege, da t in artikel 5 het jaa r
tal " 1937" word t ve rvangen door het jaarta l 

1938" · 
" II. t~. bepalen, dat dit beslui t in werking 
treedt met ingang van 31 December 1936. 

Onze Minister van L a ndbouw en Visscherij 
is belast met de u itvoering va n di t beslui t, 
hetwelk zal worden geplaatst in het Staatsblad 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1936. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Landbouw en Visscherij , 
L . N. D ec k e r s. 
(Uitgeg. 29 Decem ber 1936.) 

S. 779 M. 

19 December 1936. BESLUIT tot wij zig ing 
va n het Cris is-Akkerbouwbeslui t 1934. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach ten van Onzen Minister van 

Landbouw en V isscherij van 16 Mei 1936 en 
13 November 1936, respectieve lij k n° . 12351 
en n°. 29273, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aan
gelegenheden; 

Gelet op h et Cr isis-Akkerbouwbeslui t 1934 ; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

a rt ike l 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(adviezen va n 20 Maart 1936 en 6 N ovember 
1936, respect ievelijk n°. 636 en n°. 727); 

Gehoord den R aad van Sta te (adviezen van 
16 Juni 1936 en van 1 December 1936, respec
t ievelij k n°. 30 en n°. 50) ; 

Gezi en het nader 1·apport va n Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1936, n°. 
30984, A fdeeling L a ndbouw-Cri sis-Aa ngelegen
heden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 te wij 

zigen in dier voege, dat : 
A . in a rtikel 1, lid 1, de aandu iding " 11 °" 

wordt vervangen door de aanduidi ng " 12°" en 
wordt ingevoegd een nieuwe bepaling onder 
11 °, 1 uidende a ls volgt : 

,.11 °. ,.veekoeken" : a ll e door of bij bewer
king of verwerking van oliehoudende zaden, 
pi tten en noten ve rkregen producten (met 
inbegrip van bijproducten en a fvallen). we lke 
voor veevoederdoele inden kunnen dienen."; 

B. in a r t ikel 3 in stede va n de woorden 
., tot veevoeder verwerkte oliehoudende zaden, 
pitten en noten" wordt gelezen hot woord 
,, veekoeken" ; 

C. a rtikel 7a, lid 4, vervalt ; 
D. a rtike l 9 wordt gelezen a ls vol gt: 
" Art . 9. 1. H et telen van aa rdappelen is 

verboden. 
2 . H et verbo d in het eerste lid geldt n iet: 
a. ten aa nz ien van v roege aardappelen in 

den zin van het Crisi s-Tu inbouwbeslui t 1937 I 
en a arda ppelen, te telen ingevolge a rt ikel 6, 
lid 4, onder b van evengenoemcl beslu it ; 

b. ten aanzien van andere da n onder a be
doelde aardappelen 

1°. indien de beteel de oppervla kte pe r be
drij f niet meer bedraagt dan een door Onzen 
Minister vast te stellen oppervlakte, welke 
verschi llend kan zij n naar gelang va n de 
grondsoort, waarop en naar gelang van de 
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bestemming, waartoe de aardappelen worden 1 

geteeld ; 
2°. indien de beteelde oppervlakte meer be

draagt dan de onder 1 ° bedoelde oppervlakte, 
met een door of vanwege Onzen Minister te 
verleenen vergunning. . 

3. Onze Minister stelt vast het model der 
vergunning, hetwelk verschillend kan zijn 
naar gelang van de soort der aardappelen, 
naar gelang van de grondsoort, waarop en 
naar gelang van de bestemming waartoe de 
aardappelen worden geteeld. 

4. Aan één bedrij f kan slechts óf een ver
gunning voor het telen van aardappelen met 
bestemming tot levering aan aardappelmeel
fabrieken (uitpootkaart) óf een vergunning 
voor het telen van andere aardappelen (teelt
vergunning) worden verleend. 

5. De vergunning zal alleen worden ver
leend aan hen, die: 

a. a ls georganiseerden zijn toegelaten bij 
een of meer der door Onzen Minister daartoe 
aan te wijzen Crisis-Organisaties; 

b. ten behoeve van het fonds aan een dier 
Crisis-Organisaties, als vertegenwoord igster 
van dat fonds, hebben betaald - of met goed
vinden van de Crisis-Organisaties volgens door 
Onzen M inister te stellen regelen de verpl ich
ting hebben aangegaan om te betalen een be
drag, hetwel k op door Onzen Minister vast te 
stell en grondslag wordt berekend over de bij 
de vergunning toegewezen oppervlakte, voor
zoover deze overschrijdt een door Onzen Mi
n ister te bepalen opervlakte, welke verschil
lend kan zijn naar gelang van de grootte der 
b ij de vergunning toegewezen oppervlakte, en 
naar gel ang van de grondsoort, waarop de 
aardappelen worden geteeld; 

c. voldaan hebben aan, zoo noodig, door 
Onzen M inister te stellen regelen betreffende 
de betaling van het onder b bedoelde bedrag 
over het vorige jaar. 

6. H et bedrag, bedoeld in lid 5, onder b, 
is niet verschuldigd, indien, hoewel meer toe
gewezen, niet meer geteeld wordt dan de in 
Ji d 2, onder b, 1°, bedoelde oppervlakte. 

7. Door of vanwege Onzen Minister kan 
volgens nader door hem te stellen regelen 
van de in lid 5, onder b, genoemde verplich
ting ontheffing worden verleend, dan wel het 
daarin bedoelde bedrag worden gerestitueerd. 

8. De vergunning zal alleen gelden voor 
het bedrij f, vermeld in het bewijs der ver
gunning en tot een oppervlakte aan eiken 
teler volgens door Onzen Minister te stellen 
rege1 e n doo r een der tn lid 5 bedoelde crisis• 
organisaties toe te wijzen in verband met de 
door Onzen M inister te bepalen grootte der 
oppervlakten , die in totaal voor het telen van 
aardappelen afzonderlijk met een teel tvergun
ning dan wel met een uitpootkaart, kunnen 
worden bestemd. 

9. Voorzoover betreft aardappelen, wel ke 
worden geteeld met bestemm ing tot levering 
aan aardappelmeelfabrieken ter verwerking tot 
aardappelmeel, kan Onze Minister bepalen, 
dat vrij steil ing wordt verleend van de beta
ling, in het vij fde l id van dit artikel be
doeld."; 

E. het intitulé van § lla wordt gelezen als 
volgt: 

,,§ lla. Van het bere iden van veekoeken 
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en van het voorhanden of in voorraad hebben 
van tot veevoeder verwerkte ol iehoudende za
den, p itten en noten."; 

F. artikel 28, aanhef, wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. 28. Het bereiden van veekoeken is 
slechts toegestaan:" ; , 

G. in artikel 28, onder b, in stede van de 
woorden " het veevoeder" en -,, dat veevoeder" 
onderscheidenlijk worden gelezen de woorden 
,,de veekoeken" en "veekoeken"; 

H . in artikel 28a, aanhef, in stede van de 
woorden "aan den in a rtikel 28 bedoelde ver
werker en de naar het oordeel van Onzen 
M inister met dezen gel ij k te stellen" worden 
gelezen de woorden "aan de in artikel 28 
bedoelde bereiders en de naar het oordeel van 
Onzen Minister met deze bereiders gel ij k te 
stellen"· 

I . in 'artikel 31, aanhef en onder a, tel ken
male .het jaartal "1937" wordt vervangen door 
het jaartal "1938"; 
. II. te bepalen, dat dit besluit in werking 

treedt met ingang van 31 December 1936. 
Onze Minister van Landbouw en Visscherij 

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

's-Gravenhage, den 19den December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. Dec k e r s. 
(Uitgeg . 29 Dect1nber 1936.) 

S. 779 N. 

21 December 1936. BESLUIT, houdende: 
a. intrekking van het Cris is-Bloemen

teeltbeslu it 1935 I; 
b. toepassing op bloemkweekerijproduc

ten van de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Cris iswet 1933, het Crisis
Organisatiebesl uit 1933, het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933 en het Crisis-Monopol ie
besluit 1933. (Crisis-Bloemkweekerijbesluit 
1937.) 

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

Landbouw en Visscherij van den 13en Novem
ber 1936, N °. 29279, Afdeeling Landbouw
Crisisaangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933 
en het Crisis-Monopol iebesl uit 1933; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6en November 1936, n°. 731) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 1 December 1936, n°. 52); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Visscherij van den 18en 
Deoember 1936, n°. 31296, Afdeel ing Land
bouw-Crisisaangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in te trekken het Crisis-Bloementeel t

beslu it 1935 I ; 
B. vast te stellen voor het t ij dvak, ingaan

de op den dag van het in werking treden 
van dit besluit en eindigende met ingang van 
den eersten J anuari 1938, hetgeen volgt: 
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Art. 1. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel 1 van het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933, van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en van het Cris is-Monopoliebesluit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,bloemkweekerijproducten": siergewas.
sen, die in blad-, bloem-, of vruchtdragenden 
toestand met het oog op de sierwaarde geheel 
of gedeeltelijk worden geleverd met uitzonde-
r ing van: · 

a. winterharde houtgewassen, voor ·zoover 
laatstgenoemde gewassen in hun geheel wor
den geleverd, niet als grondstof voor het 
e igen trekkers- of bloemkweekersbedrijf wor
den gebezigd, noch worden verlaat of ver
vroegd in koel - of trekruimten; 

b. bloemen van hyacinthen, tulpen en nar
cissen, voor zoover deze door een bloembollen
teler rechtmatig van den kouden grond wor
den gesneden. 

2. ,,vergunning": de vergunning, bedoeld 
in artikel 2 onder b van dit besluit; 

3. ,,Centrale": een door Onzen Minister 
aan te wijzen crisisorganisatie; 

4. ,,aangeslotene": dengene, die als geor
ganiseerde bij de Centrale is aangesloten en 
door haar is toegelaten tot de groep kweekers 
van bloemkweekerijproducten. 

2. 1. H et kweeken van bloemkweekerij
producten is verboden, tenzij door den kwee
ker aan de navolgende voorwaarden is vol
daan: 

a. dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning, waarvan het model door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld; 

c. dat hij, indien door Ons als voorwaarde 
voor het kweeken van bloemkweekerijproduc
ten zal worden gesteld het betalen ten behoeve 
van het F onds van een op door Onzen Minis
ter te bepalen wijze vast te stell en, bedrag, de 
betaling van dat bedrag aan de Centrale zal 
hebben gedaan, dan wel terzake van die be
taling met en ten genoegen van de Centrale 
een regeli ng zal hebben getroffen, met dien 
verstande, dat dit bedrag verschillend kan zijn 
voor de verschill ende districten, de verschil 
lende teeltwijzen, de verschillende soorten en 
variëteiten van de te kweeken producten, zoo
mede voor den onderscheiden aard der bedrij 
ven· 

d.' dat hij alle door hem aan de Centrale 
uit welken hoofde ook verschuldigde gelden 
heeft betaald, dan wel terzake van die beta
ling met en ten genoegen van de Centrale een 
regel ing heeft getroffen. 

2. H et in het vorig lid van dit artikel ge
steld verbod geldt niet ten aanzien van een 
persoon, te wiens opzichte aannemelijk is, dat 
hij niet kweekt met het doel de producten 
uiteindelijk geheel of gedeeltelijk te ve,·han
delen. 

3 . 1. Door of vanwege Onzen Minister 
wordt aan een aangeslotene op zijn verzoek 
een vergunning uitgereikt, indien deze kan 
aantoonen, dat hij in het kal enderjaar 1936 
rechtmatig bloemkweekerijproduct.en heeft ge
kweekt, dan wel van iemand, die in genoemd 
kalenderjaar rechtmatig bloemkweekerijpro
ducten heeft gekweekt, onder goedkeuring van 
de Centrale een vergunning heeft overgeno
men. 
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2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgereikt, indien deze aan de in het eerste lid 
van dit artikel gestelde vereischten niet vol -
doet. . 

3. In afwijking van het bepaalde in het. 
eerste lid van dit artikel kan door of vanwege 
Onzen Minister worden bepaald, dat als ver
gunning bedoeld in dat lid zal gelden de over 
het vorig kalenderjaar van kracht geweest 
zijnde vergunning, waarvan de geldi ghe ids
duur wordt verlengd voor ten hoogste den tijd 
van één jaar. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een kalenderjaar ; 
b. voor den persoon van den aangeslotene, 

vermeld in het bewijs der vergunning; 
c. voor de oppervlakte, zoomede voor het 

perceel of de perceelen gronds, vermeld in het 
bewijs der vergunning of in eenig ander door 
of vanwege Onzen Minister uitgereikt bewijs
stuk op grond van ingevolge door of vanwege 
Onzen Minister te stellen regelen door de 
Centrale goedgekeurde opgave van den aan
geslotene ; 

d. voor de teeltwijze en tijdvakken vermeld 
in het bewijs der vergunning, zoomede voor 
de in het bewijs der vergunning dan wel in 
het onder c van dit artikel bedoeld bewijsstuk 
eventueel vermelde soorten en variëteiten. 

5. 1. De vergunning moet inhouden de op
pervlakte gronds, waarop door den in de ver
gunning genoemden aangeslotene bloemkwee
kerijproducten mogen worden gekweekt, welke 
oppervlakte wordt berekend naar een door 
Onzen Minister vast te stell en percentage van 
de oppervlakte, waarop de aangeslotene in het 
kalenderj aar 1936 deze producten mocht kwee
ken met dien verstande: 

a. dat dit percentage verschillend kan zijn 
voor de onderscheidene teeltwijzen zoomede 
voor de onderscheidene soorten of variëteiten 
dezer producten ; 

b. dat de op grond van dit lid vast te stel
len oppervlakte in de vergunning moet wor
den onderverdeeld naar den al dan niet met 
losse ramen bedekten open grond en de al 
dan niet verwarmde bakken, kassen en waren
huizen, onder vermelding voor elk onderdee l 
van de tijdvakken, gedurende welke door den 
in de vergunning genoemden aangeslotene 
bloemlnveekerijproducten mogen worden ge
kweekt, welke tijdvakken gelijk zijn aan de 
tijdvakken, welke voor de betreffende onder
deelen per ultimo December 1936 in de voor 
dat jaar geldende vergunning waren vermeld; 

c. dat de op grond van dit lid vast te stel
len oppervlakte in de vergunning mede kan 
worden onderverdeeld naar de onderscheidene 
soorten of variëteiten der producten met aan
wijzing voor iedere soort of variëteit van de 
hoegroothe id der afzonderlijke oppervlakten 
van de onder b, van dit lid genoemde onder
deelen , welke daarmede mogen worden he
kweekt, zoomede van de onder b. van dit I id 
bedoel de tijdvakken. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorig lid onder b . van dit artikel kan door of 
vanwege Onzen Minister in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen vergunning 
worden verleend tot het kweeken gedurende 
andere dan de daar bedoel de tijdvakken, zoo-
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mede vol gens andere da n de vastgestelde teelt
wijzen. 

6 . 1. In a fwijking van het bepaalde in het 
voorgaand artikel kan door of vanwege Onzen 
Minister ten behoeve van dengene, die a ls 
aangeslotene bij de Centrale is toegelaten: 

a. de oppervl a kte gronds worden vastge
steld , waarop krachtens een op grond van ar
tikel 3, lid 2 uit te re iken vergunning door 
den aangeslotene bloemkweekerijproducten zul
len mogen worden gekweekt; 

b. vergunning worden verleend tot het be
bveeken van een gelijktijdig vast te stell en 
grootere oppervlakte gronds dan die, waarnp 
een bestaande vergunn ing recht geeft . 

2. De op grond van het eerste I id onder a 
of b van dit artikel vast te stell en oppervlak
ten worden Ïn de vergunning onderverdeeld 
vo lgens de voorschriften gesteld in het voor
gaand artikel. 

3. Bij toepa si ng van het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel kunnen aan 
de betrokkenen door de Centrale onder goed
keuring van Onzen l\f inister voorwaarden 
worden gesteld , welke voorwaarden mede kun
nen inhouden het betalen van een geld om 
aan de Centrale ten behoeve van het F ond . 

7. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachten welke ten verzoeke 
van tot den g rond gerechtigde-, cl an wel an
dere belanghebbenden bij het bedrijf va n den 
houder eener vergunning: 

a. de vervanging van perceelen , als bedoeld 
in a rtikel 8, ee rste li d van dit beslui t, voor 
een bepaald tijdsverloop kan worden verboden, 

b. een vergunning geheel of gedee ltelijk 
aan den houder kan wo,·den onthouden cla n 
wel ontnomen , 

indien de houder de belangen van boven
genoemde belanghebbenden heeft geschaad, 
. chaaclt of dre igt te schaden. 

8. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachtens welke onder door 
hem te bepalen voorwaarden: 

a. het pe rceel of de perceelen, venneld in 
het bewijs der vergunning dan wel in het in 
artikel 4 onder c, van dit besluit genoemde 
bewijsstuk kan dan wel kunnen worden ver
vangen door één of meer andere; 

b. de vergunning geheel of gedeeltelijk kan 
worden overgeschreven op naam van één of 
meer andere aangeslotenen. 

2. Bij toepas ing van het bepaalde in het 
vorig I id ond!Jr b van dit artikel kunnen door 
de Centra le onder goedkeuring van Onzen 
M iniste1· voorwaarden worden gesteld a ls om
schreven in het derde lid van artike l 6 van 
dit beslui t. 

9 . Voor de tijdvakken, aanvangende en 
eindigende op nader door Ons te bepal en da
gen , is de in- en uitvoer van bloemkweekerij
producten verboden aan andere dan een door 
Onzen Minister aan te wijzen monopoliehouder. 

10 . De aanvang en het e inde van de in het 
vorig artikel bedoelde tijdvakken ku nnen ver
schill end worden bepaald ten aanzien van 
den in- en uitvoer, de verschill ende in dat ar
tikel bedoelde producten, de verschillende 
soorten, variëteiten, kwaliteiten en maten van 
die producten en de verschill ende la nden van 
in- en uitvoer. 

11. Dit beslui t kan worden aangehaald on-

der den t itel : ,,Cr isis-Bloemkweekerij beslui t 
1937" en treedt in werking met ingang van 
den tweeden dag na dien de r afkond iging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad za l worden geplaa tst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad va n State. 

's-G ravenhage, den 2lsten December 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Landbouw en Visschcrij. 
L. . D ec k e rs. 

(Uitge g. 30 D ecemb e1· 1936, ) 

s. 779 o. 
21 D ece1nbe1· 1936. BESLUiT, houdende toe

pass ing van de a rt ike len 9, 13 en 14 der 
Landbouw-Cris iswet 1933, van het Cr isis
Organisatiebesl uit 1933 en het Crisis-H ef
fingsbesluit 1933 op gewassen van den 
tu inbouw. (C1·isis- Tuinbouwbesluit 1937 l .) 

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

L a ndbouw en Visscherij van den 12den No
vember 1936, n°. 29270, Afdeel ing L a ndbouw
Crisis-Aangelegenheden ; 

Gelet op de arti kelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
a rtikel 27 van de Landbouw-Cri iswet 1933 
(advies van den 6den November 1936 , n° . 
733); 

Gehoord den R aad van State (adv ies van 
den l sten December 1936, n°. 57) ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen voor
noemden Minister van den 18den December 
1936, n°. 30986, Afdeeling Landbouw-Crisis
A angelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
A. te bepalen voor het tijdvak, aanvangen

de met ingang van 1 J anuar i 1937 en e indi 
gende met ingang van 1 J anuari 1938, al 
volgt: 

Art. 1. 1. Di t beslui t neemt over de termi
nologie van artike l 1 van het Cris is-Organisa
tiebesluit 1933 en van artikel 1 van h et Crisis
H effin gsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,[ruit": voor menschelijke conswnptie 
geschikte vruchten, welke zij n gegroeid aan 
houtgewassen en welke in N ederl and plegen 
te worden gekweekt; 

2°. ,,warmoezerijgewassen": kruidachti ge 
gewassen, voor zoover deze zelf dan wel de 
vruchten d aarva n voot· m ensche]ij ke consump
tie geschikt zijn, zoomede de daa raan gegroei
de, voor menschelijke consumptie geschikte 
vruch ten, te weten: aardbei; andijv ie; a rti s
jok ; asperge; augurk; biet; a ll e soorten 
stam- , stok- en Luinboonen, voor zoover de 
peul in groenen toestand wordt geoogst; a ll e 
soorten stam- en rij serwten , voor zoover de 
peul in groenen toestand wordt geoogst, met 
uitzondering van landbouwerwten ; kervel; 
kom kommers; a ll e kool soorten met inbeg ri p 
van koolrab i ; meirapen ; meloen ; a ll e roocle 
bos-, breek- en bewaarpeen: pete rsel ,e; poste
le in· prei · raapstelen· rabarber· radijs· ra
m en~s ; s~horseneer; 'sel derij ; 'sjalot ; 'sla; 
specerijgewassen, zooals kervel , peper en zu
ring; sp inazie ; trnnaten; uien met uitzonde-
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ring van zaa iuien; veldsla; witlof; w itlof-
wortel; . 

3°. ,,vroege aardappelen": die so01•ten aard
appelen, welke door Onzen Minister als zoo
danig worden aangewezen: ,,daarmede gelij k
gestelde soorten aardappelen": die soorten 
van aardappelen, wel ke door Onzen Mi nister 
ingevolge artikel 5, lid 4, onder b, worden 
aangewezen; ,,daarmede gel ij kgestelde aar d
appelen": aardappelen, geteeld overeenkom
stig artikel 5, l id 4, onder b; 

4° . ,, landbouwerwten": alle erwten, -voor 
zoover van deze gewassen de peul in groenen 
toestand wordt geoogst en voor zoover de teelt 
n iet gedekt is door een tu inbouwtee ltvergun
ning; 

5°. ,,gewassen van den tuinbouw": fruit, 
wannoezerijgewassen, vroege en daarmede ge
lij kgestelde aardappelen; 

6°. ,,Centrale": de Stich ting Nederland
sche Groenten- en Fruitcentrale, gevestigd te 
's-Gravenhage; 

7°. ,,aangeslotene A": h ij, d ie als georga
n iseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep telers van warmoe
zerij gewassen, vroege aardappelen , fruit onder 
glas en frambozen (groep A); 

8°. ,,aangeslotene B": hij , d ie als georgani
seerde is aangesloten bij de Centrale en is toe
gelaten tot de groep telers van fruit, anders 
dan fruit onder glas en frambozen (groep B); 

9° . ,,aangeslotene C": hij , d ie a ls georgan i
seerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep oogsters van aardap
pelen, andere dan vroege aardappelen (groep 
C); 

10°. ,,aangeslotene D": hij , d ie als georga
niseerde is aanges loten bij de Centrale en js 
toegelaten tot de groep oogsters van landbouw
erwten (groep D) ; 

11 °. ,,aangeslotene E": h ij , d ie als georga
n iseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot een of meer der groepen van 
markttuinders, kl e inhandelaren, groothandela
ren en pachters van ongeoogst fru it; 

12°. ,,aangeslotene F": hij, die als georga
n iseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep bewerkers en verwer
ke1·s van warmoezerijgewassen (groep F); 

13° . ,,aangeslotene G": hij , die als georga
niseerde is aangesloten bij de Centrale en is 
toegelaten tot de groep vei l inghouders (groep 
G); 

14°. ,,aangeslotene H": h ij , di e als geor
ganiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
is toegelaten tot de groep bewerkers en ver
we rkers van fruit (groep H); 

15° . ,,teeltjaar": ka lenderjaar ; 
16°. ,,na.cultuur": nacul tuur bestaande uit 

warmoezerijgewassen. 
2. Tot de groepen, in di t besluit genoemd, 

worden door de Centrale toegelaten zij, d ie 
voldoen aan de daartoe door Ons te stel I en 
vereischten, welke verschill end kun nen zijn 
voor de verschill ende groepen, en ku n nen 
anderen worden toegelaten . 

2. 1. Het telen van warmoezerijgewassen, 
vl'oege aardappelen, aardappelen te te len in
gevolge artikel 5, l id 4, onder b, fru it onder 
glas en frambozen is verboden, tenzij: 

a. de teler in het bez it is van een daartoe 
strekkende vergunning, a ls bedoeld in het 
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tweede lid van d it artikel , of 
b. ten aanzien van den teler aannemelijk 

is, dat het telen geschiedt voor eigen- en/of 
gezinsverbl'u ik , of 

c. het telen gesch iedt voor zaadwinn ing, 
met inach tnem ing van door Onzen Min ister te 
stell en regelen, of 

d. met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 5, warmoeze rij gewassen, vroege of 
daarmede gelij kgestelde soorten aardappelen 
geteeld worden in kassen, warenhuizen en 
serres, ten aanzien waarvan aan den teler 
vergunn ing tot het telen van fruit is verleend, 
of 

e. i n andere nader door Ons aan te wijzen 
gevall en of groepen van gevallen. 

2. De vergunning, bedoeld in het vor ig lid, 
onder· a, wordt door of vanwege Onzen ~linis
ter verleend overeenkomstig een door of van
wege hem vast te stell en model uitsluitend 
aan een aangeslotene A. 

3. De vergunni ng, bedoeld in d it artikel, 
geldt uitsl u itend·: 

a. voor den persoon van den aangeslotene 
A , vermeld in de vergunn ing ; 

b. voor den duur van een teeltjaar met dien 
verstande, dat een tusschentijds afgegeven ver
gunning geldt van den dag van uitgifte tot 
het e inde van het teeltjaar, tenzij in de ver
gunning een andere aanvangsdatwn is ver
meld; 

c. voor u itoefen ing van de teelt in de pro
vincie (s), vermel d in de vergunning. 

4. Onze Min ister kan bepalen, dat als ver
gunning in dit artikel bedoeld, in bepaalde 
gevall en of groepen van gevallen zal gelden 
de vergunn ing over bet vor ig teel t jaar uitge
reikt, waarvan de geldi gheidsduur volgens 
door Onzen M inister te bepalen regel en is 
verlengd tot een door hem te bepalen tijdstip . 

3. 1. Aan een aangeslotene A, d ie het 
vorig teel t jaar rechtmatig teelde, wordt ver
gunning verleend tot het betelen van een op
pervlakte met: 

a. ondersche idenlij k frambozen, fru it onder 
glas, warmoezerijgewassen in kassen en ser res; 
in warenhu izen en onder platg las, warmoezerij . 
gewassen a nders dan onde r gl as, spruitkool , 
witloofwortel en peen , berekend naar een door 
Onzen M in ister -vast te stell en percentage van 
de oppervlakte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar vergunning 
had voor de genoemde teelten elk a fzonder
lij k; 

b. vroege en daarmede gelij kgestelde soor
ten aardappelen tezamen, met nacultuu r, tot 
een oppervlakte, berekend naar een door On
zen Minister vast te stellen percentage van 
de oppervlakte, waarvoor de aangeslotene aan 
het einde van het vorig teeltjaar vergunning 
had voor vroege aardappelen in den zin van 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1936 I met na
cul tuur; 

c. vroege aardappelen en daarmede ge lij k
gestelde soorten aardappelen tezamen, zonder 
nacultuur, tot een oppervlakte, berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stell en per
centage van de oppervl akte, waarvoor de aan
geslotene aan het einde van het vor ig teel t
jaar vergunning had voor vroege aardappelen 
in den zin van het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1936 I zonder nacultuur; 
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d. nacultuur tot een oppervlakte, bere kend 
naar een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervlakte, waa rvoor de 
aangeslotene aan het e inde van het vorig teelt
iaar vergunning had voor nacultuur. 

2.' Voorwaarden, in vorige jaren aan een 
vergunning verbonden, blijven onverminderd 
van kracht, tenzij degene, die de vergunning 
verleent, anders mocht bepalen . 

3. Aan aangeslotenen A, andere dan in het 
eerste l id van dit artikel bedoeld, kan een 
vergunning worden verleend. 

4. In bijzondere gevallen of groepen van 
gevallen kan aan aangeslotenen A, bedoeld 
in het eerste Jid van dit artikel, op hun ver
zoek een vergunning worden verleend, afwij
kend van die, waarop zij krachtens het be
paalde in het eerste lid van dit arti kel recht 
hebben. 

5. D e percentages, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, kunnen verschillend worden 
vastgesteld: 

a. naar gelang van de grootte van de be
d rijven , voor zoover in 1936 voor tuinbouw, 
l andbouw dan wel tuin- en landbouw benut; 

b. naar gelang geteeld wordt in kassen, 
warenhuize n, serre of onder platglas, dan wel 
niet onder glas ; 

c. voor verschillende gebieden; 
d. voor verschillende groepen van gewas

sen, gewassen, soorten en variëteiten van ge
wassen en voor verschillende teeltwijzen . 

4. In afwij k ing van het bepaalde in artikel 
3, Jid 1, wordt voor clengene, d ie in 1936 
70 % o f meer van de hem krachtens tuin
bouwteeltvergunning toegestane oppervlakte 
grond beteelde met bloemkool , het telen van 
wannoezerij gewassen anders dan onder gl as, 
slechts toegestaan tot een zoodanige opper
vlakte grond als door hem in genoemd jaar 
rechtmatig met warmoezerijgewassen , anders 
clan onder glas en andere dan bloemkool , 
werd beteeld en wordt hem een vergunning 
uitgereikt uit,s]uitend voor bloemkool bere
kend naar de oppervlakte door hem in genoemd 
jaar rechtmatig met bloemkool beteeld, een 
en ander met. inachtneming van het pe rcen
tage in artikel 3 bedoeld. 

5. 1. In kassen, serres en warenhuizen , 
waarin druivenboornen staan, is verboden: 

a. het tel en van kropsla en spi nazie; 
b. het telen van meer clan één soort war

moezerijgewassen ; 
c. het meer dan éénmaal telen van een ig 

warmoezerij gewas. 
2. H et verbod, geteld in het vorig lid , 

gel dt niet indien : 
a . de druivenboomen ter vernieuwing zij n 

afgezaagd en de teel t p laats vindt in de jaren, 
waarin het eerste en tweede schot ont,staat; 

b. nieuwe druivenboomen zij n geplant en 
de teel t plaat.; vindt in één der jaren, waarin 
het eerste tot en met h et vierde schot ont
staat, 

3. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 2 en 3 en de voorgaande leden van dit 
artikel is het telen van kropsl a onder g las, 
al dan niet in combinatie van een ig ander 
warmoezerijgewas : 

a. slecht.; toegestaan tot een door Onzen 
M in ister te bepal en aantal kroppen per één
heid ; 
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b. in het t ij dvak 1 J anuari tot en met 30 
Juni van eenig teel t jaar onder hetzelfde glas 
lecht,s éénmaal toegestaan, zijnde in dat tijd

vak het overleggen van kropsla op kropsla 
verboden. 

4. Een aangeslotene A, in het bezit van 
vergunning tot het telen van vroege of daar
mede gel ijkge telde soorten aardappelen mag: 

a. de hem bij genoemde vergunn ing toege
stane oppervlakte slecht.; met vroege aardap
pelen betelen voor ten hoogste een door Onzen 
Minister te bepalen percentage van die opper
vl akte; 

b. de onder a bedoelde oppervlakte geheel 
of gedeeltelijk betelen m et door Onzen Minis
ter aan te wijzen soorten aardappelen of kwa-
1 iteiten daarvan. 

5. Onze Minister kan bepalen, dat het in 
het vorig lid onder a bepaalde slecht.; van 
toepassing is ten aanz ien van aangeslotenen 
A, die in het bezit zij n van een vergunning, 
welke een door Onzen M inister vast te stell en 
oppervlakte overschrijdt. 

6. Indien een voorziening als in het vorig 
lid bedoeld, wordt getroffen, zal voor aange
slotenen A, in dat lid bedoeld , de u it hoofde 
van het bepaa lde in lid 4, onder a, toe te 
wijzen oppervl a kte niet geringer zij n dan di e, 
welke door Onzen Minister ingevolge het 
vor ig, l id wordt vastgesteld. 

6. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld, krachtens wel ke ten verzoeke 
va n den houder eener vergunning, a ls bedoeld 
in artikel 2, deze vergunn ing geheel of ge
deeltelijk kan worden overgeschreven ten 
name van een of meer andere personen. 

2. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld , krach tens wel ke in afwij k ing 
van het bepaalde in arti kel 3 een vergu nn ing, 
als bedoeld in artikel 2, aan den teler, d ie de 
belangen van bij den door hem beteelden 
grond of zij n bedrijf belanghebbende derden 
heeft geschaad of dre igt te schaden, geheel or 
gedeeltelijk ka n worden onthouden. 

3. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden ge teld, krachtens welke ten verzoeke 
van belanghebbenden bij den door den houder 
eener vergunning, a ls bedoeld in artikel 2, 
beteel den grond of bij dien bedrij f: 

a. dien houder het uitoe fenen van de tee l t 
geheel of gedeeltel ij k, anders da n op d ien 
grond , kan worden verboden; 

b. die vergunning geheel of gedeeltelijk 
kan worden ontnomen; 

een en a nder, ind ien die houder de belan
gen van genoem de belanghebbenden heeft ge
schaad , schaadt, of dre igt te schaden. 

7. 1. H et telen van fruit, ander dan frui t 
onder gl as, en f rambozen, is ve rboden tenzij : 

a. het telen geschied door een aangeslotene 
B, of 

b. ten aanzien van den teler aannemelijk 
is, dat het telen gesch iedt voor e igen- en/of 
gez insverbruik. 

8. 1. H et oogsten van aardappele n, ande re 
dan vroege en daarmede gelijkgestelde aard
a ppele n vóór 1 Augustus 1937 is verboden , 
tenzij : 

a. het oogsten geschiedt door een aange
lotene C, d ie in het bezit is van een daartoe 

strekkende vergunning, en na een door Onze n 
Minister te bepalen datum, of 
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b. aannemelijk is, dat het oogsten ge chiedt 
door den teler voor eigen- en/of gezinsver
bruik. 

2. De vergunning, bedoeld in h et vorig lid, 
onder a, wordt door of vanwege Onzen Minis
ter verleend overeenkomstig een door of van
wege hem vast te stellen model uitsluitend 
aan een aangeslotene C. 

3. Aan een aangeslotene C, die het vorig 
jaar vóór 1 Augustus rechtmatig Eigenheimers 
en/of Bintjes heeft geoogst, wordt vergunning 
verleend voor het oogsten van onderscheiden
lijk Eigenheimers en Bintjes, van eigen teel t 
afkomstig, tot een door Onzen Minister vast 
te stell en percentage van de oppervlakte, 
waarvoor de aangeslotene het vorig jaar ver
gunning had tot het oogsten van ii:enoemde 
soorten aardappelen, elk afzonderliJk. 

4. Aan een aangeslotene C, die aan het 
vereischte in het vorig lid gestel d , niet vol 
doet, kan een vergunning worden verleend. 

5. In bijzondere gevallen kan op verzoek 
aan den aangeslotene C, in lid 3 van di t ar
tikel bedoeld, een vergunning, afwijkend van 
het in dat lid bepaalde, worden verleend. 

6. Het percentage, in I id 3 van dit a rtikel 
bedoeld, a lsmede de datum, in lid 1, onder a, 
van dit artikel bedoeld , kunnen verschillend 
worden gesteld voor Eigenheimers en Bint jes, 
voor verschillende deelen des l ands en naar 
gelang van de grootte van de oppervlakte, 
waarop in 1936 rechtmatig Eigenheimers en/of 
Bintjes gezamenlijk dan wel afzonderl ijk kon
nen worden geoogst. 

7. De vergunning, in dit artikel bedoeld , 
geldt uitsluitend voor den persoon van den 
aangeslotene C, vermeld in de vergunning. 

8. Ten aanz ien van de vergunning, in dit 
artikel bedoeld, is het bepaalde in artikel 2, 
lid 4, van overeenkomstige toepassing. 

9. 1. H et oogsten van landbouwerwten is 
verboden, tenzij : 

a. het geschiedt door een aangeslotene D , 
in het bezi t van een daartoe strekkende ver
gunning, of 

b. aannemelijk is, dat het oogsten geschiedt 
door den teler voor eigen- en/of gezinsverbruik . 

2. De vergunning, in het vori g lid bedoeld, 
wordt door of vanwege Onzen M in ister ver
leend overeenkomstig een door of vanwege 
hem vast te stell en model uitsluitend aan een 
aange lotene D. 

3. Aa n een aangeslotene D , die in het 
vorig jaar rechtmatig landbouwerwten heeft 
geoogst, wordt vergunning verleend tot het 
oogsten van I and bouwerwten, van e igen teelt 
afkomstig, tot een oppervlakte, berekend naar 
een door Onzen Minister vast te stell en per
centage van de oppervlakte, waarvoor de aan
geslotene het vo ri g jaar vergunning had tot 
het oogsten van l andbouwerwten. 

4. Aan een aangeslotene D , die aan het 
vere ischte in het vorig lid gesteld niet vol 
doet, kan een vergunning worden verleend. 

5. Aan een aangeslotene D, bedoeld in lid 
3 van dit a rtikel , kan in bijzondere gevall en 
en niet dan op eigen verzoek een vergunning 
worden verleend, a fwijkend van het bepaalde 
in genoemd I id. 

6. De vergunning, in di t artikel bedoeld , 
geldt uitslui tend voor den persoon van den 
aangeslotene D, ve rmeld in de vergunning. 
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7. T en aanzien van de vergunning, in di t 
a rtikel bedoeld, is het bepaalde in artikel 2, 
lid 4, van overeenkomstige toepass ing. 

10. 1. Onverminderd het daaromtrent be
paal de in de artikelen 2, 3, 4 en 5 is aan een 
aangeslotene A het telen van vroege aard
appelen en aardappelen te telen ingevolge ar
tikel 5, lid 4, onder b, slechts toegestaan, in
dien deze over de hem bij de ve rgunning voor 
vroege en daarmede gel ijkgestelde soorten 
aardappelen toegestane oppervlakte aan de 
Centrale als vertegenwoordigster van het Fonds 
heeft betaald, dan wel met goedvinden vau de 
Centra le de verplichting heeft aangegaan om 
te betalen een door Onzen Minister vast te 
stell en bedrag per eenheid , welk bedrag ver
schill end kan zijn voor ver ch ill ende soorten 
aardappelen en voor verschillende tijdvakken. 

2. Indien door een aangeslotene A ten ge
noegen van de Centrale wordt aangetoond, dat 
door hem slechts een gedeelte van de hem 
bij vergunning voor vroege en daarmede ge
lijkgestelde soorten aardappelen toegestane 
oppervlakte wordt beteeld, wordt het bedrag 
per eenheid, in het vorig lid bedoeld , berekend 
over de door di en aangeslotene werkelijk be
teelde oppervlakte. 
ll. 1. H et , anders dan voor verbruik ter 

plaatse, voorhanden of in voorraad hebben, 
bewerken of doen bewerken, verwerken of 
doen verwerken, verhandelen of doen verhan
delen, a fl everen of doen afleveren van gewas
sen van den tuinbouw, anders dan bewerkt of 
verwerkt, met uitzondering voor zoover be
treft vroege en daarmede gelijkgestelde aard
appelen vanaf 1 Augustus 1937, in gezamen
lijke hoeveelheid boven een door Onzen Mi
nister te bepalen aantal kilogrammen, het
welk verschillend kan zijn voor verschillende 
soorten van die gewassen, voor ondersche idene 
deelen des jaars en voor verschillende deelen 
des lands, is verboden. 

2. Behoudens het bepaalde in lid 3 en ,J 
van dit artikel geldt het verbod, gesteld in hel 
ee rste Jid van dit artikel , niet, voor zoover 
betreft: 

a. het voorhanden of in voorraad hebben: 
1 °. voor aangeslott)nen A, niet tevens aan

ge lotene E , uitsluitend voor van eigen teelt 
afkomstige gewassen van den tuinbouw en 
voor aangeslotenen B, niet tevens aangeslotene 
E, ui tsluitend voor van e igen teelt afkomstig 
fruit; 

2° . voor aangeslotenen E en aangeslotenen 
G, a lsmede voor aangeslotenen F en aange
slotenen H uitsluitend voor die gewassen al s 
bewerker of verwerker waarvan zij zij n aan
gesloten; 

b. het bewerken of doen bewerken, verwer
ken of doen verwerken voor aangeslotenen F 
on aangeslotenen H uitsluitend voor die ge
wassen als bewerker of verwerker waarvan zij 
zijn aangesloten; 

c. het verhandelen of doen verhandelen, a f
leveren of doen afleveren: 

1 °. voor aangeslotenen A, n iet tevens aan
geslotene E, uitsluitend voor van e igen teelt 
a fkomstige gewassen van den tu inbouw en 
voor aangeslotenen B , niet tevens aangeslo
tene E , uitsluitend voor van e igen teelt a f
komstig fruit, een en ander ind ien zulks 
geschiedt overeenkomstig de door Onzen Mi
ni ste r vast te stell en afzetregel ing; 
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2°. voor aangeslotenen E, voor zoo ver be- , 
treft fruit verkregen middels het pachten van 
ongeoogst fruit, uitsluitend, indien de aange
slotene E is toegelaten tot de g roep pachter 
van ongeoogst fruit en indien zulks geschiedt 
overeenkomst ig de door Onzen Minister inge
volge dit artikel, lid 2, onder c, 1°., vast
gestelde afzetregeling; 

3°. voor aangeslotenen E, a ndere dan g root
handelaren, voor zoover betreft gewassen van 
den tuinbouw, verkregen anders cl an middels 
het pachten van ongeoogst fruit, indi en de 
aangeslotene E is toegelaten tot de groep 
markttuinders en/of tot de groep kleinhande
laren en uitslui tend voor dien handel , waa rtoe 
zij krachtens hun indeel ing in di e g roep of 
groepen bevoegd zijn; 

4°. voor aangeslotenen E , toegelaten tot de 
g roep groothandelaren, voor zoover betreft niet 
van eigen teelt afkomstige gewassen van den 
tuinbouw, verkregen anders dan middel s het 
pachten van ongeoogst fruit, uitsluitend voor 
den handel, waartoe zij krachtens hun indee
l ing in laatstgenoemde groep bevoegd zijn en 
voo r zoove r betreft van e igen teelt afkomstige 
gewassen indien zulks geschiedt overeenkom
st ig de door Onzen Minister ingevolge dit 
artikel , 1 iel 2, onder c, 1 ° ., vastgestelde afzet
regeling ; 

5°. voor aangeslotenen G, indien zu lks ge
schiedt overeenkomstig de door Onzen Minis
ter vast te stellen aanvoerregeling, alsmede 
voor aangeslotenen F en aangeslotenen H uit
slu itend voor d ie gewassen als bewerker o[ 
verwerker waal'van zij zijn aangesloten. 

3. Het in voorraad of voorhanden hebben 
van te r veiling aangevoerde gewassen van den 
tuinbouw, zoowel a ls aardappelen, geoogst met 
oogstvergunn ing en landbouwerwten, welke 
hetzij a ldaar zij n afgeketll'd, hetzij den door 
Onzen Ministe r te stell en minimumprijs, a ls 
bedoel d in 1 iel 2 van artikel 12 , niet opbren
gen is ·verboden aa n anderen dan aangeslo
tenen G, of door hen met toestemming der 
Centrale aangewezen personen. 

4. H et verhandelen of doen verhandelen, 
afleveren of doen afleveren van de in het vo
r ig lid bedoelde gewassen is aan aangeslotenen 
G of door hen aangewezen personen slech ts 
toegestaan na bekomen goedkeuring de r Cen-
trale. . 

5. Aan een aangeslotene C is het verhan
delen of doen verhandelen van door hem in 
1937 vóór 1 Augustus geoogste aardappelen 
vóór 1 Augustus 1937 slechts toegestaan, in
d ien zulks geschiedt overeenkomstig de door 
Onzen Min iste r krach tens h et tweede lid van 
d it artikel vast te stell en afzetregeling. 

6. Aan een aangeslotene D is het verhan
delen of doen verh andelen van door hem ge
oogste landbouwerwten slechts toegestaan, in
dien zulks geschiedt overeenkomstig de doo r 
Onzen Ministe r krachtens het tweede lid van 
dit artike l vast te stell en a fzett-ege\ing. 

12. 1. Onverm inderd het bepaalde in ar
t ikel 11, is het aan een aangeslotene G ver
boden gewassen van den tuinbouw, zoowel a ls 
aardappelen, geoogst met oogstvergunning en 
landbouwerwten te veilen, indien die gewassen 
niet : 

a. voldoen aan door of vanwege Onzen 
M inister vast te stellen lnvalitei tseischen, 
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welke versch illend kunnen worden gesteld voor 
de verschi ll ende gewassen; 

b. zijn ge orteercl naar kwal iteit, verzorgd 
en verpakt volgens goed ha ndelsgebru ik. 

Door of vanwege Onzen M inister kun nen 
nadere regel en worden gestel cl ten aanz ien 
van het in dit lid onder b bepaalde. 

2. Onverminderd het bepaa lde in artikel 11 
en het vor ig 1 id van d it artikel , is het aan een 
aangeslotene G verboden fruit, warmoezerij 
gewassen en la ndbouwerwten en vóór ·16 J u l i 
1937 aardappelen te veil en beneden een door 
of vanwege Onzen Minister te bepalen prij s 
per éénheid, welke pl'ijs verschillend kan zij n 
voor verschillende soorten, variëteiten, kwa
li teiten, maten en verpakk ingen van die ge
wassen, alsmede voo r verschi l lende tijdvakken. 

3. H et bepaalde in het vo"i g l id geld t n iet 
voor de aldaar bedoelde gewassen, welke in 
opdracht van de Centrale worden geveild . 

13 . 1. Onverm inderd het bepaalde in ar
t ikel 12 is voor het t ijdvak, aanvangende met 
ingang van een door Ons vastgeste lden dag en 
e indigende met ingang van een door Ons vast
geste lden dag, welke dagen versch illend kun
nen worden bepaald voor ve rschill ende deelen 
des lands en voor verschillende soorten van 
variëteiten van het na te noemen gewàs aan 
een aangeslotene G het ve il en van druiven 
en aan een aangeslotene A , tevens aange
slotene E, het verhandelen van door hem ge
teel de druiven slechts toegestaan, indien on
de rsche idenlijk door den aangeslotene G, wordt 
en den aangeslotene A , tevens aangeslotene E, 
is betaald over de gevei lde onderschei denlij k 
de te verhandelen hoeveelheden aan de Cen
trale als vertegenwoordigster van het F onds, 
een doo" Onzen M inister va t te stel len bedrag 
per éénhei cl , welk bedrag ver chi ll end kan 
zij n voor verschill ende soorten en kwali te iten 
van druiven en voor verschil lende tijdvakken. 

2. Onverm inderd het bepaalde in artikel 
12 is voor he t t ijdvak, aanvangende met in
gang van een door Ons vastgestelden dag en 
e indigende met ingang van een door Ons vast
ge telden dag, welke dagen ver chill end kun
nen worden bepaald voor vel' chi llende deelen 
des I ands en voor versch i Il ende soorten en 
var iëte iten van het na te noemen gewas : 

a. voor een aangeslotene G het ve il en van 
kool , 

b. aan een aangeslotene A , tevens aangeslo
tene E , het verhandelen van door hem geteel
de kool , en 

c. aan een aangeslotene A, tevens aange
slotene F , he t bewerken of verwerken van 
door hem geteelde kool slech ts toegestaan, in
d ien onderscheidenlijk: 

a. door den aangeslotene G wordt betaald; 
b. door den aangeslotene A, tevens aange

slotene E , is betaald en 
c. door den aangeslotene A , tevens aange

slotene F is betaald onderscheidenlijk over de 
geveilde, de te verha ndelen en de te bewerken 
of te verwerken hoeveelheden aan de Cen
trale als vertegenwoordi gste r van het Fonds 
ten behoeve van het Fonds een doo r Onzen 
Minister vast te stellen bedrag pe r éénhe icl , 
welk bedrag vel'sch ill end kan zijn voor ver
schi ll ende tijdvakken, voor versch ill ende dee
len des lands en voor ver ch ill ende soorten en 
va riëteiten van genoemd product. 
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3. Het bepaalde in de vorige leden van dit 
artikel geldt niet: 

a. ten aanz ien van aangeslotenen G, voor 
zoover betreft druiven en kool, welke den in
gevolge artikel 12, 1 id 2, vastgestelden prijs 
niet opbrengen; 

b. ten aanzien van aangeslotenen G, indien 
in opdracht van de Centrale wordt geveild;· 

r. indien ten genoegen van de Centrale of 
een door h aar aangewezen persoon of lichaam 
wordt aangetoond , dat de verschuldigde hef
fing reeds is betaald. 

14. 1. Aan aangeslotenen F en aangeslo
tenen H is het verhandelen of doen verhande
len, a fl everen of doen afleveren en aan an
deren dan aangeslotenen F en aangeslotenen 
H het, anders dan voor gebruik ter plaatse 
voorhanden of in voorraad hebben, verhan
delen of doen verhandelen, a fl everen of doen 
a fl eve ren van bewerkte of ve rwerkte gewassen 
van den tuinbouw en landbouwerwten, met 
uitzondering van die, welke hier te lande zijn 
ingevoerd, slechts toegestaan. indien de ver
pakking dier gewassen op duide lij k .kenbare 
wijze is voorzien van een of meer door Onzen 
Minister vastgestelde merken of kenteekenen , 
welke merken of kenteekenen verschil !end 
kunnen zijn naar gelang van de herkomst, de 
soort, variëteit of kwal ite it van die gewassen 
of de soort van de verpakking. 

2. H et opweeken van droge erwten, als
mede het voorhanden en in voorraad hebben, 
verhandelen of doen verhandelen van opge
weekte droge e rwten is verboden . 

3. Het verbod, gesteld in het vot' ig lid , 
geldt niet: 

a.. voor verbruik ter plaatse; 
b. voor verwerk ing tot doOL· Onzen Ministe r 

aan te wijzen producten ; 
c. voor door Onzen Minister aan te wijzen 

-soorten van droge e rw ten . 
B. te bepalen, dat dit bes! uit kan wörden 

aangehaald onder den titel: ,,Cr isis-Tuinbouw. 
besluit 1937 I " en in werk ing treedt met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van di t besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten December 1936. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· van Landbouw en Visscher-ij, 
L . N. Decke r s. 

(Uitgeg. 30 D ecernbe,· 1936.) 

S. 779 P. 

21 D ecember 1936. BESLUIT tot w1Jz1g 1ng 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Landbouw en Visscherij van 13 November 
1936, n°. 29280, Afdeeling Landbou\v-Crisi s
Aangelegenheden; 

Gelet op de artt. 9, 1.3 en 14 de r Landbouw
Crisiswet 1933; 

Gelet op het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I, zoo
als dit laatstelijk gewijzi gd is bij Koninklijk 
besluit van den 27sten December 1935, Staats
blad n°. 790; 
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Gehoord de Centra le Commiss ie, bedoeld in 
a rt ikel 27 der L andbouw-Cri siswet 1935 (ad
vies van den 6en November 1936, n°. 734); 

Gehoord den R aad van State (advies van den 
len December 1936, 11°. 58); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 1936, n°. 
31138, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

H ebben · goedgevonden en verstaan: 
A. Het Cri s is-Zuivelbeslui t 1935 I te wij

zigen en aan te vullen als volgt: 
I. In het bepaalde onder B het jaa rta l 1937 

te wijzigen in 1938; 
I I. In het bepaalde onder 1 °. van artikel 1 

vervalt de zinsnede: ,, , met uitzondering van 
schapenboter en ge itenboter"; · 

III. Aan het slot van het bepaalde onder 
2°. van artikel 1 wordt toegevoegd het na
volgende : ,, , met uitzondering van schapen
en gei ten kaas"; 

IV. H et bepaalde onder b van arti kel 2 
word t gelezen als vo lgt: 

"b . nadat zijn toelat ing tot die groep op 
zijn vei-zoek is ingetrokken; "; 

na b wordt ingevoegd: 
,,c. indien hij het bedrijf van een georgani

seerde overneemt of kennelijk voortzet, zonder 
diens verpl ichtingen tegenover de Centrale te 
zijn nagekomen of te haren genoegen voldoen
de waarborgen te hebben gesteld, dat hij die 
verplichtingen sa! nakomen ;"; 

V. Het bepaalde onder a van artikel 3 
wordt gelezen als volgt: 

,,a. de hem door de Centrale voorgeschre
ven administratie te voeren overeenkomstig de 
door haar gegeven voorschriften, a lsmede zijn 
administratie zoodanig in te richten , dat naar 
het oordeel van de Centrale de mogelijkheid 
eener richtige control e op de naleving van de 
bij of krachtens de wet gegeven voorsch riften 
is verzekerd ; " ; 

VI. A . Het bepaalde in het eerste I id van 
artikel 4 wordt gelezen als volgt: 

,,1. H et bereiden van boter, met uitzonde
ring van schapen- en ge itenboter is slechts toe
gestaan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de Centrale en hetzij door On
zen Minister, hetzij door de Centrale tot de 
groep boterproducenten zijn toegelaten."; 

VI. B. In het bepaalde onder a van het 
.tweede lid van artikel 4 worden achter het 
woord " boterproducent" toegevoegd de woor
den "of kaasproducent"; 

VI. C. In het bepaalde onder c van het 
tweede lid van artikel 4 wordt het woord 
,,persoon" vervangen door de woorden "toege-
1 aten boterproducent" , terwijl voorts de woor
den ,,of b" vervallen; 

VII. In het bepaalde in het eerste lid van 
a rtikel 5 vervalt het navolgende: ,, , aan toe
ge]aten kaasproducenten tot het bere iden van 
we iboter"; 

VIII. A . In het bepaalde onder c van 
het tweede I id van artikel 6 wordt tusschen 
de woorden "afl everen" en "niet gesch iedt" 
ingevoegd de woorden ,, , tenzij met schrifte
lijke vergunning door of vanwege de Cen
t l'a:l e,"; 

VIII. B. H et bepaalde onder d van het 
tweede lid van artikel 6 wordt als volgt ge
lezen: 



1936 

"d. indien wordt aangetoond, da t de waar 
schapen- of gei ten boter is."; 

VIII. C. H et derde lid van a rtikel 6 ver
valt; 

IX. A . H et bepaalde in het eerste en 
·tweede lid van a rtikel 7 wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. H et is verboden boter , welke niet over
eenkomsti g de door Onzen Minister vast te 
stell en voorschriften is voorz ien van een merk, 
al s in het tweede lid, onder a, van h et vorige 
artikel bedoeld , voorhanden te hebben: 

a. in bere idpl aatsen van boter of bewaar
plaa tsen bij een boterproducent of een toege
la tene tot de groep boterompa kkers in ge
bruik; 

b. in gebieden of op pl aa tsen, door Onzen 
Minister aan te wij zen, a l dan niet op door 
hem vast te stellen dagen, a l dan niet boven 
door hem te bepalen hoeveelheden. 

2. Het ve rbod , gesteld in het eerste lid, 
geldt niet: 

a. voor een toegelaten boterproducent ge
durende een door Onzen Minister te bepalen 
termijn na het karnen, welke termijn ve rschil 
lend kan zijn voor verschillende groepen van 
bedrijven en voor verschill ende gebieden, voor 
zoover de boter niet reeds eerder voor ve rkoop 
of aflevering gereed is; 

b. ten aanzi en van die boter , welke gedekt 
is door een schr iftelijk bewijs van vergunning, 
afgegeven door of vanwege de Centrale; 

c. indien het betreft de hoeveel heid boter , 
waarvoor ingevol ge artikel 34, 1 id 3, geen hef
fing is verschuldigd; 

d. indien wordt aangetoond, da t de waar 
schapen- of geitenboter is. " ; 

IX. B. h et bepaalde in het derde lid van 
a rt ikel 7 vervalt· 

X. H et bepaalde in lid 3, onder e, van a r
tikel 13 wordt gelezen a ls volgt: 

,,e . uit zijn bedrijf margarine a f te leveren , 
behoudens voor rech tstreekschen ui t voer , an
ders dan in door Onzen Mi nister te bepalen 
eenheden en verpakking, welke eenheden of 
verpakking verschill end kunnen zijn voor mar
garine A en voor margarine B ."; 

XI. A. H et bepaalde in lid 3, onder e, 
van a rtikel 14 wordt gelezen als volgt: 

"e . uit de ruimte, waar in hij m argarine B 
tot margarine A verwerkt of margar ine A 
verpakt, marga r ine af te leveren, anders dan. 
in door Onzen Minister te bepalen eenheden 
en verpakking, welke eenheden of verpa kking 
verschill end kunnen zijn voor margarine A en 
voor margarine B , tenzij het betreft m argarine 
B , bedoeld in a r t ikel 20 , l id 3." ; 

XI. B . In het bepaalde in lid 3, onder / , 
van art ikel 14 in plaats van de woorden 
"zijn m englokaal" te lezen: ,,de ruimte, a ls 
bedoeld onder e" ; 

XII. H e t bepaalde in a rt ikel 15 te lezen 
als volgt : 

" 1. H et voorh anden o f in voo rraad hebben 
van een niet onbruikbaar gemaakte inr ich t ing 
of werktuig tot het vervaardigen van marga
rine is verboden. 

2. H et verbod, gesteld in het eerste lid , 
geldt niet: 

a. ten aanzien van de toegelaten menger , 
gedurende den t ijd, dat hij doende is marga
rine B tot m argarine A te verwerken ; 
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b. ten aanzien van den toegelaten ma rga
r inefabri kant ; 

c. ten aanzi en van dengene, die aantoont, 
da t hij e r zijn be roep va n maakt, die inrich
t ingen of di e werktuigen te vervaardigen , te 
herstell en of te verh andelen en dat het voor
handen of in voor raad hebben der betreffende 
inrichtingen of werktuigen geschiedt met hot 
uitslui tend doel die af te leveren , te herste l
len of te verhandelen ."; 

XIII. In het bepaalde in het tweede lid 
van de art ikelen 19 en 20 in pi aats van de 
zinsnede: 

,, , indi en het gewicht der vervoerde, ver
handelde of afgeleverde eenheden tezamen 3 
kilogram of ·meer bedraagt" , wordt gelezen : 
,,in door hem te bepalen gevallen" ; 

XIV. H et bepaalcle in h et zesde I id va n 
a rtikel 19 wordt gelezen a ls vol gt: 

,, 6. Onverminderd het bepaalde in deze pa
ragraa f geldt dit ve rbod niet: 

a. indien de waar voldoet aan de krachtens 
het tweede lid te stell en eischen betreffende 
de samenstelling, het gewicht der ve rkoops
eenheden, de verpakking en het voorzi en zijn 
van een merk ; 

b. indi en de waar , voor zoover het gewich t 
daarvan minder dan ¼ kg bedraagt, voldoet 
aan de krach tens het tweede I id gestelde 
e isdtien betreffende de samenstelling. " ; 

XV. In het bepaalde onder b van het zesde 
lid van art ikel 20, wordt het leesteeken aan 
het slot vervangen door een kommapunt en 
wordt toegevoegd het navolgende : 

"c . indien de waar, voor zoover het gewich t 
daarvan minder dan ¼ kg bedraagt , voldoet 
a an de krachtens het tweede lid gestel de 
eischen betreffende de samenstelling."; 

XVI. Na artikel 21 wor den twee ar t ikelen 
ingevoegd, luidende als volgt : 

A rt. 21a. 1. Voor een tijdvak, ingaande 
en eindigende met ingang van nader door On 
te bepalen t ijdstippen , is het den toegelatene 
tot de groep, bedoeld in het vorige a rtikel , 
den toegela ten vetsmelter A, wi ens spijsvet
productie grooter is da n een door Onzen Mi
nister te bepalen hoeveelhe id, den toegelaten 
vetsmelter B , den toe gel aten vetsmel ter C, den 
toegelaten ma rgarinefab r ika nt, a lsmede het 
toegelaten technische bed r ijf verboden voor 
elke door Onzen Minister te bepalen pe riode, 
welke versch illend kan zijn voor de verschil 
lende soorten spij svet , af te leveren een hoe
veelheid spijsvet, welke grooter is dan die, 
welke door Onzen Minister wordt vastgesteld. 

D eze hoeveelhe id wordt berek e nd door sa
menstell ing van door Onzen Mi nister te bepa
len percentage van de hoeveelheden spijsvet , 
welke door genoemde toegelatenen in door 
Onzen Minister te bepalen bas isja ren anders 
dan aan de in het tweede lid genoemde be
drij ven of anders dan tot de in dat I id ge
noemde doele inden zijn a fgeleverd. 

Deze percentages kunnen verschill end wor
den bepaald voor de versch ill ende bas isjaren , 
a lsmede voor ve rschill ende soor ten spijsvet. 

2. H et verbod , gesteld in het vorige lid , 
geldt niet, voor zoover het betre ft afleverin
gen, welke geschieden aan toegelaten marga
rinefabrikanten, aari toegela tenen tot de g roep, 
bedoeld in het vori ge artikel , a an de in het 

1 eerste lid bedoelde vetsmel ters A , aan toege-
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laten vetsmelters B, aan toegelaten vetsmel 
ters C, aan toegelaten importeurs van spijsvet, 
aan toegelaten technische bedrijven, alsmede 
voor export en voor proviandeering van aan 
uitklaring onderworpen zeeschepen. 

3. Voor een tijdvak, ingaande en eindigen
de met ingang ·van nader door Ons te bepalen 
t ijdstippen, is het aan importeurs van spij svet 
verboden spijsvet af te leveren. 

4. Het verbod, gesteld in het derde lid, 
geldt niet, voor zoover het betreft afleverin
gen, welke geschieden aan toegelaten marga
rinefabrikanten, aan toegelatenen tot de 
groep, bedoeld in het vorige artikel, aan toe
gelaten vetsmelters B, aan toegelaten vet
smel ters C, aan toegelaten importeurs van 
spijsvet, aan toegelaten technische bedrijven, 
alsmede voor export en voor proviandeering 
van aan uitklaring onderworpen zeeschepen. 

5. Onverminderd het bepaalde in het vierde 
lid geldt het verbod, gesteld in het derde lid, 
niet voor dengene, di e als georganiseerde bij 
de Centrale is aangesloten en, hetzij door 
Onzen Minister, hetzij door de Centrale, is 
toegelaten tot de groep importeurs van spijs
vet, voor andere afleveringen dan bedoeld in 
het vierde lid tot een hoeveelheid , welke voor 
elke door Onzen Minister te bepalen periode, 
welke verschillend k1m zij n voor versch ill ende 
soorten spijsvet, niet overschrijdt de hoeveel
heid. overeenkomende met een door Onzen 
Minister te bepalen percentage van de door 
hem uit zijn import aan spijsvetten in een 
door Onzen Minister te bepalen basisperiode, 
anders dan aan de in het tweede lid genoemde 
bedrijven of anders dan tot de in dat lid ge
noemde doeleinden afgeleverde hoeveelheden. 

6. Tot de groep importeurs van spijsvet 
kunnen door <le Centrale slechts worden tqege
laten degenen, die sinds 1 J anuari 1933 spij s
vet invoerden met andere bestemmingen dan 
bedoeld in het vierde lid. 

7. Indien een toegelaten importeur van 
spijsvet tevens behoort tot de in het eerste lid 
bedoelde en genoemde groepen van toegela
tenen, zal voor hem uitsluitend van toepass ing 
zijn het bepaalde in het eerste lid. 

8. Wij behouden Ons voor, op voordracht 
van Onzen Minister, voor een door Ons te be
palen tijdvak, ontheffing te verleenen van het 
verbod, gesteld in het eerste lid , aan een 
groep of groepen van in het eerste lid bedoel
de vetsmelters A, van toegelaten vetsmelters 
B, van toegelaten vetsmelters C en van toe
gelatenen tot de groep, bedoeld in het vorige 
artikel, indien zij door onderlinge afspraak 
voorzien in de verdeeling van het totaal der 
ingevolge het in het eerste I id bepaalde aan 
de tot die groep of groepen behoorende toe 
te ·wijzen hoe v eel hedeti.. 

9. Onze Minister is bevoegd in naar zijn 
oordeel hiervoor in aanmerking komende ge
vallen of groepen van gevall en de hoeveelheid 
spijsvet, welke krachtens het bepaalde in het 
eerste en vijfde lid maximaal mag worden 
afgeleverd, te verhoogen met een zoodanige 
hoeveelheid , als door hem billijk wordt ge
acht - of een zoodanige hoeveelheid toe te 
kennen." 

"Art. 21b. 1. Voor een tijdvak, ingaande 
en eindigende met ingang van nader door Ons 
te bepalen tijdstippen, is het den toegelatene 

1936 

tot de groep, bedoeld in artikel 21, lid 1, den 
toegelaten vetsmelter B, den toegelaten vet
smelter C, den toegelaten margarinefabrikant, 
alsmede het toegelaten techn isch bedrijf ver
boden voor elke door Onzen Minister te be
palen periode, welke verschi llend kan zijn voor 
verschillende soorten spijsoliën, af te leveren 
een grootere hoeveelheid spijsolie dan overeen
komt met een door Onzen Minister te bepalen 
percentage van de hoeveelheid van door dezen 
aan te wijzen soorten spijsolie·, welke door dien 
toegelatene in een door Onzen Minister te be
palen basisperiode is afgeleverd; anders dan 
aan de in het derde lid genoemde bedrijven 
of anders dan tot de in dat lid genoemde 
doel einden, welk percentage verschill end kan 
zijn voor verschillende soorten spij solie. 

2. Voor een tijdvak, ingaande en eind igen
de met ingang van nader door Ons te bepalen 
tijdstippen, is het aan importeurs van spij s
olie verboden spijsol ie af te leveren. 

3. Het verbod, gesteld in het eerste en het 
tweede lid, geldt niet voor zoover het betreft 
afleveringen, welke geschieden aan toegelaten 
margarinefabrikanten, aan toegelatenen tot de 
groep, bedoeld in artikel 21, 1 id 1, aan toe
gelaten vetsmelters B, aan toegelaten vet
smelters C, aan toegelaten importeurs van 
spijsolie, aan toegelaten technische bedrijven, 
alsmede voor export en voor proviandeering 
van aan uitklaring onderworpen zeeschepen. 

4. Onverminderd het bepaalde in het derde 
lid geldt het verbod, gesteld in het tweede lid , 
niet voor dengene, die a ls georganiseerde bij 
de Centrale is aangesloten en, hetzij door 
Onzen Minister, hetzij door de Centrale, is 
toegelaten tot de groep importeurs van spijs
olie, voor andere aflever ingen dan bedoeld in 
het derde lid tot een hoeveelheid, welke voor 
elke door Onzen Minister te bepalen periode, 
welke verschillend kan zijn voor de verschil
lende soorten spijsolie, niet overschrijdt de 
hoeveelheid, overeenkomende met een door 
Onzen Minister te bepalen percentage van de 
door hem uit zijn import aan spijsolie in een 
door Onzen Minister te bepalen basisperiode, 
anders dan aan de in het derde lid genoemde 
bedrijven of anders dan tot de in dat 1 id ge
noemde doeleinden afgeleverde hoeveelheden. 

5. Tot de groep importeurs van spijsolie 
kunnen door de Centrale slechts worden toe
gel aten degenen, die sinds 1 Januari 1933 
spijsolie invoerden met andere bestemming dan 
bedoeld in het derde I id. 

6. Indien een toegelaten importeur van 
spijsolie tevens behoort tot de in het eerste 
lid genoemde en bedoelde groepen van toege
latenen, zal voor hem uitsluitend van toepas
sing zijn het bepaalde in het eerste lid. 

7. Wij behouden Ons voor, op voordracht 
van Onzen Minister, voor een door Ons te be
palen tijdvak, ontheffing te verleenen van het 
verbod, gesteld in het eerste 1 id, aan een 
groep of groepen van in het eerste I id be
doel de toegelatenen, indien zij door onderlinge 
afspraak voorzien in de verdeeling van het 
totaal der ingevolge het in het eerste 1 id be
paal de aan de tot die groep of groepen be
hoorenden toe te wijzen hoeveelheden. 

8. Onze Minister is bevoegd in naar zijn 
oordeel hiervoor in aanmerking komende ge
vallen of groepen van gevallen de hoeveelheid 
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spijsol ie, welke krachtens het bepaalde in het 
eerste en het vierde lid maximaal mag worden 
afgeleverd, te verhoogen met een zoodanige 
hoeveelheid, als door hem billijk wordt geacht 
of een zoodanige hoeveelheid toe te kennen." 

XVII. Aan het slot van het bepaalde on
der b van het eerste lid van artikel 23 wordt 
toegevoegd het navolgende: ,, , van een toe
gelatene tot de groep, bedoeld in artikel 21 
of van een toegelaten importeur van spijs
vetten."; 

XVIII. In het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 27 vervalt het navolgende: ,, , te 
verhandel en" ; 

XIX. Na artikel 27 wordt een nieuw arti
kel ingevoegd, hetwelk luidt als volgt: 

"Art. 27a. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 27, lid 2, onder a, en lid 4, onder 
a, geldt met ingang van een nader door Ons 
te bepalen t ijdstip het verbod, gesteld in ar
tikel 27, lid 1 en 3, niet ten aanzien van vet
smelters A, wier spijsvetproductie kleiner i 
dan een door Onzen Minister te bepalen hoe
veelheid , indien de waar voldoet aan door 
di en M ini ter te stellen bijzondere eischen be
treffende het gewicht pe r verkoopseenheid en 
de verpakking en bovendien voorzien is van 
een door hem vast te stellen bijzonder merk." ; 

XX. A. Het eerste lid van artikel 28 
wordt gelezen als volgt: 

"1. Het is verboden spij solie, al dan niet 
verwerkt of bewerkt, te vervoeren of af te 
leveren." ; 

XX. B. Aan het slot van het bepaalde in 
artikel 28, lid 2, wordt het leesteeken ver
vangen door een kommapunt en wordt toege
voegd het navolgende: 

"e . voor in het eerste lid van artikel 25 
bedoelde producten, indien deze voldoen aan 
door Onzen Minister te stell en eischen betref
fende de samenstelling en de verpakking; 

f. voor andere door Onzen Minister aan te 
wijzen producten" ; 

XX. C. Aan het slot van het bepaalde in 
artikel 28, l iel 4, wordt het leesteeken ver
vangen door een kommapunt en wordt toege
voegd het navolgende : 

"d. indien de waar gedekt is door een 
schriftelijk bewijs van vergunning, afgegeven 
door of vanwege de Centrale; 

e. voor in het eerste lid van artike l 25 be
doelde producten, indi en deze voldoen aan cl 
door Onzen Minister te stellen eischen betref
fende de samenstelling en de verpakking of, 
indien deze zich bevinden in bakkerijen, al
waar zij vervaardigd zijn voor eigen gebruik; 

/. voor andere dan door Onzen Minister 
aan te wijzen producten." ; 

XXI. A. Het bepaalde in het tweede lid 
van arti kei 34 wordt gelezen als volgt: 

,,2. H et bedrag, bedoeld in het vorige lid, 
is niet verschuldigd, indien wordt aangetoond, 
dat de bereide boter schapen- of geitenboter 
is"· 

·xx.1. B. In het bepaalde in het derde lid 
van artikel 34 worden tusschen de woorden 
,,hoeveelhe id boter" en " bestemd voor" inge
voegd de woorden "bereid uit melk van eigen 
vee en"· 

X,"CII.' In het bepaalde in artikel 36 wordt 
achter het woord "vetgehalte" toegevoegd "en 
de soort''; 
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XXIII. A. Aan het bepaalde in artike l 
37 worden twee nieuwe leden toegevoegd, lui 
dende als volgt: 

,,4. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste l iel, is de margarinefabrikant over de hoe
veelheid margarine A , door hem gedurende 
een kal endenveek bere id boven de hoevee l
heid, welke overeenkomt met de hoeveelhe id 
boter, waarmede zij volgens het gewicht, aan
gegeven door de van de boter afkomstige 
merken, als bedoeld in artikel 6, tweede I id , 
onder a, gemengd is en het krachtens artikel 
13, lid 3, sub c, in die periode geldende per
centage bote r , aan de Centrale ten behoeve 
van het Fonds per kg een bedrag verschuldigd, 
hetwelk wordt berekend op de wijze, als vast
gesteld in het volgende lid. 

5. H et in het vorige lid bedoelde bedrag 
wordt per kalenderweek berekend en is pe r 
kg gelijk aan het ingevolge het eerste lid van 
artikel 34 vastgestelde bedrag, vermenigvul 
digd met 1/100 van het in die week geldende 
percentage, a ls bedoeld in artikel 13, 3de lid 
onder c."; 

XXIII. B. Achter artikel 37 wordt toege
voegd een nieuw artikel , hetwelk luid t als 
volgt: 

,,1lrt . 37a. 1. Over de hoeveelhe id marga
rine A , door een menge_r gedurende een ka
lenderweek bereid boven de hoeveelheid , welke 
overeenkomt met de hoeveelhe id boter, waar
mede zij volgens het gewicht, aangegeven 
door de van de boter afkomstige merken, a ls 
bedoeld in artikel 6, 2de lid onder a, gemengd 
is en het krachtens artikel 13, 1 id 3 sub c, 
in die periode geldende percentage boter, is 
hij aan de Centrale ten behoeve van het Fonds 
per kg een bedrag verschuldigd, hetwelk wordt 
berekend op de wijze, als vastgesteld in het 
volgende lid. 

2. H et in het vorige lid bedoelde bedrag 
wordt per kalenderweek berekend en is per kg 
gelijk aan het ingevolge het eerste lid van 
artikel 34 vastgestelde bedrag, vermenigvul 
digd met 1/100 van het in die week geldende 
percentage, a ls bedoeld in artikel 13, 3de lid 
onder c." 

XXIV. Aan het slot van het bepaalde in 
artikel 38 wordt toegevoegd: ,,en naar ge
lang van het vetgehalte". 

B. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1937. 

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

' s-G ravenhage, den 21sten December 1936. 
WILHELM! A. 

De Minister van Landbouw en V isscherij, 
L. . D ec k ers. 

(Uitgeg . 30 D ecember 1936.) 

s. 779 Q. 

21 Decem ber 1936. BESLUIT, houdende: 
-a. intrekking van het Crisis-Boomkwee

kerijbesluit 1935 ; 
b. toepassing op boomkweeker ijproduc

ten van de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933, het Crisis-
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Heffingsbesluit 1933 en het Crisis-Mono
poliebesluit 1933. (Crisis-Boonikweekerij
besluit 1987.) 

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

Landbouw en Visscherij van den 13 November 
f936, n°. 29278, Afdeel ing Landbouw-Crisis
Aangclegenheden; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de L!1ndbouw-Cris iswet 1933, het Crisis-Orga
rnsat1ebeslu1t 1933, het Cri sis-H effingsbesluit 
1933 en het Cr isis-Monopoliebes luit 1933 · 

Gehoord de Centrale Commissie bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 6 November 1936, n°. 730); 

Gehoord den Raad van State (aclvie van 
den 1 December 1936, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Landbouw en Vi scherij van den 18 
December 1936, n°. 30982, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Crisis-Boomkweekerij

besluit 1935; 
B. vast te stell en voor het tijdvak, ingaan

de op den dag van het in werk ing treden van 
dit besluit en e indi gende met ingang van 1 
Januari 1938, hetgeen volgt: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de te rmino
logie. van artikel 1 van het Crisis-Organi atie
beslu,t 1933, van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en van het Crisis-Monopoliebesluit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,boomkweekerijproducten": winterhar
de houtgewassen, die in hun geheel, in leven
d~n staat,_ al clan niet in pot of kuip, a l dan 
rnet lil wlllterrust, doch niet in trek- of koel
ruimten vervroegd of verlaat, worden ge le
verd; 
. 2° . _,,vergunni ng'. ': de ve1·gunning, bedoeld 
lil artikel 2 van dit besluit; 

3°. ,,Centrale": een door Onzen i\'linister 
aan., te wijzen Crisis;?rgan isatie; 

4 . ,,aange lotene : dengene, die a ls ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale en 
door haar is toe gel a ten tot de groep kwee kers 
van boomkweekerijproducten. 

2. 1. Het kweeken van boomkweekerijpro
duc' en is verboden, tenzij door den kweeker 
aan de navolgende voorwaarden is voldaan: 

a. dat hij is aangeslotene; 
b. dat hij in het bezit is van een door of 

vanwege Onzen Minister te verleenen vergun
ning waarvan het model door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld; 

e. dat hij , ind ien door Ons a ls voorwaarde 
voor het kweeken van boomkweekerijproducten 
zal worden gesteld het betalen ten behoeve 
van het Fonds van een op door Onzen Minister 
te bepalen wij ze vast te stellen bedrag, d e be
taling van dat bedrag aan de Centrale zal 
hebben gedaa n, dan wel terzake van die be
taling met en ten genoegen van de Centrale 
een regeling zal hebben getroffen, met dien 
verstande, dat dit bedrag verschillend kan 
zijn voor de ve rschill ende soorten en variëtei
ten. zoowel als voo1· de verschillende districten· 

d. dat hij all e door hem aan de Centra!~ 
uit welken hoofde ook verschuldigde gelden 
heeft betaald , clan wel terzake van die beta-
1 ing me ' en ten genoegen van de Centrale 
een regeling heeft getroffen. 
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2. H et in het vorig lid van dit artikel ge
stelde verbod geldt niet ten aanz ien van een 
p~_rso_on, te wi ens opzichte aannemelijk is, dat 
hIJ rnet kweekt met het doel de producten uit
e indelijk geheel of gedeeltelijk te verhandelen. 

3. 1. Door of vanwege Onzen Minister 
wordt aan een aangeslotene op zijn verzoek 
een vergunning uitgereikt, indien deze kan 
aantoonen, dat hij in het kalenderjaar 1936 
rechtmatig boomkweekel'ijproducten heeft ge
kweekt, ~an wel van iemand, di e in genoemd 
kal enderi aar rechtmatig boomkweekerijproduc
ten heeft ge1.--weekt, onder goedkeuring van de 
Centrale een vergunning heeft overgenomen. 

2. Door of vanwege Onzen Minister kan 
aan een aangeslotene een vergunning worden 
uitgere ikt, indien deze aan de in het eerste 
lid van dit a r t ikel gestelde vereischten niet 
voldoet. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel kan door of van
wege Onzen Minister worden bepaald, dat a ls 
vergunning bedoeld in dat lid zal geleien de 
over h~~ vorig kale'?derjaar van kracht ge
weest ztJnde vergunnlllg, waarvan de geldig
heidsduur wordt verlengd voor ten hoogste 
den tijd van één jaa r. 

4. De vergunning geldt uitsluitend: 
a. voor den duur van een kalenderjaar; 
b. vo01: den pe1-so?.n van den aanges lotene, 

vermeld lil het bewtJs der vergunning ; 
c. voor de oppervlakte, zoomecle voor het 

perc_~el of de perceelen gronds, vermeld in het 
bew1Js der vergunning of in eeni g ander door 
of vanwege Onzen Minister uitgereikt bewijs
stuk op grond van ingevolge door of vanwege 
Onzen Minister te stell en regelen door de Cen
trale goedgekeurde opgave van den aange
slotene; 

d . voor de soorten of variëteiten vermeid 
in het bewij der vergunning, dan ,~el in het 
onder c. van dit arti kel bedoeld bewijsstuk. 

5. 1. De vergunning moet inhouden de 
oppervlakte gronds, waarop door den in de 
vergunning genoemden aangeslotene boom
kweekerijproducten mogen worden gekweekt, 
welke oppervlakte wordt berekend naar een 
door Onzen Minister vast te stell en percen
tage van de door den betrokken kweeker op 1 
Juni 1934 met deze producten bekweekte op
pervlakte. met dien verstande, dat dit percen
tage verschill end kan zijn voor de verschi ll en
de soorten en variëteiten dezer producten. 

2. Ingeval van toepassing van verschillende 
percentages voor één of meer der ondersche i
dene soorten of variëteiten van boomhveeke
rijproducten wordt de in de vergunning te 
vermelden totale oppervlakte gespli tst in af
zo_r:iderlijk aan te duiden gedeelten, met aan
wtJzlllg voor elk gedeelte van de daarop te 
kweeken soo rten of va t·iëte iten. 

3. Ingeval slech ts 6én percen tage voor de 
in het eerste lid bedoelde berekening wordt 
toegepast, kan de totale oppervlakte in de 
vergunning eveneens worden gesp li tst in af
zo_r:i de rlijk aan te duiden gedeel ten, met aan
w1Jzmg voor elk gedeelte van de daarop te 
kweeken soorten of varië~eiten. 

6 . 1. In afwijking van het bepaalde in het 
voor/l'aand artikel kan door of vanwege Onzen 
M,rnster ten behoeve van dengene die a ls aan
geslotene bij de Centrale is toegelaten 
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a. de oppervlakt.e gronds worden vastge
steld, waarop krachtens een op grond van 
arti kel 3, lid 2 uit t.e reiken vergunning door 
den aangeslotene boomkweekerijproducten zul
le n mogen worden gekweekt; 

b. vergunning worden verleend tot het be
kwee ken van een gel ijktij d ig vast te ste ll en 
groot.ere oppervlakte gronds dan di e, waarop 
de bestaande vergunning recht geeft. 

2. D e op grond van het eerste lid onder 
a. of b. van dit artikel vast te stell en opper
vlakten worden in de vergunning gesplitst 
volgens de voorschriften gesteld in het tweede 
en derde lid van het voorgaand artikel. 

3. Bij toepassing van het bepaalde in de 
voorgaande leden van dit artikel kunnen aan 
de betrokkenen door de Centrale onder goed
keuring van Onzen Minister voorwaarden 
worden gesteld, welke voorwaarden mede kun
nen inhouden het betalen van een geldsom 
aan de Centrale ten behoeve van het Fonds. 

7. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krachtens welke ten verzoeke 
van tot den grond gerechtigde-, dan wel a n
dere bel an ghebbenden bij het bedrijf van den 
houder eener vergunning: 

a. de vervanging van perceelen als b doeld 
in artikel 8, eerste lid van d it bes! ui t voor 
een bepaald t ijdsverloop kan worden verbo
den; 

b. een vergunning geheel of gedeeltel ij k 
aan den houder kan worden onthouden dan 
wel ontnomen ; 

indien de houder de belangen van bovenge
noemde belanghebbenden heeft geschaad, 
chaadt of dreigt te schaden. 

8. 1. Door Onzen Minister kunnen regelen 
worden gesteld krach tens welke onder door 
hem te bepalen voorwaarden: 

a. het perceel of de perceelen, vermeld in 
het bewijs der vergunning dan wel in het in 
artikel 4 onder c. van dit besluit genoemde 
bewijsstuk ka n dan wel kunnen worden ver
vangen door één of meer andere; 

b. de vergunning geheel of gedeeltelijk kan 
worden overgeschreven op naam van éé n of 
meer andere aangeslotenen. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in het 
vori g lid onder b. van dit artikel kunnen door 
de Centrale onder goedkeuring van Onzen 
Minister voorwaarden worden gesteld a ls om
schreven in het derde lid van artike l 6 van di t 
beslui t. 

9 . Voor de tijdvakken, aanvangende en e in
digende op nader door Ons te bepalen dagen, 
is de in- en uitvoe r van boomkweekerij produc
ten verboden aan andere dan een door Onzen 
Minister aan te wijzen monopoliehouder. 

10 . De aanvang en het e inde van de in het 
vori g art ikel bedóelde tijdvakken kunnen ver
schi ll e nd worden bepaald ten aanz ien van 
den in- en uitvoer, de verschi ll ende in dat 
a rtikel bedoelde producten, de verschi llende 
soorten, variëteiten, kwali teiten en maten van 
die producten en de verschillende landen van 
in- of uitvoer. 

11. Dit beslui t kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Crisis-Boom kweekerij beslui t 
1937" en treedt in werk ing met ingang van 
den 2den dag na dien de r afkond iging. 

Onze Minister van Landbouw en Visscherij 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
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hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten D ecember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van L andbouw en V isscherij, 
L . N . De c k e r s. . 

( Uitgeg. 30 D ece1nber 1936. ) 

s. 803. 

31 D ecem ûer 1936. WET tot verl enging van 
den geldigheidsduur van t ijdelijke bepa-
1 ingen betreffende de vaccinatie, vervat in 
de wet van den llden F ebniari 1928 
(Staatsblad N °. 29) zooals zij zijn gewij
zigd bij de wetten van 29 D ecember 1928 
(Staatsblad ·N°. 523), van 30 December 
1929 (Staatsblad N °. 589), van 31 D ecem
ber 1930 (Staatsblad N°. 518) , van 29 
December 1932 (Staatsblad N°. 659) en 
van 29 D ecember 1934 (Staats blad N °. 
725 ) . 

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

dat de omstandigheden het noodzakelij k ma
ken, dat de t ij del ijke bepalingen betreffende 
de vaccinatie, die vervat zijn in de wet van 
den llden F ebruari 1928 (Staatsblad N °. 29) , 
zooals di e zijn gewijzigd bij de wetten van 29 
D ecember 1928 (Staatsb lad N °. 523), van 30 
D ecember 19 29 (Staatsblad N °. 589) , van 31 
December 1930 (Staatsblad 0

• 518), van 29 
December 1932 (Staatsblad N°. 659) en van 
29 December 1934 ( taatsblad N °. 725) , ook 
na 1 J a nuari 1937 blijven gelden; 

Zoo i het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 'l. I n artikel 3 van de wet van den 

llden Februari 1928 (Staatsblq,d N°. 29) , zoo
als zij is gewij zigd bij de wette n van 29 D e
cember 1928 (Staatsblad N °. 523), va n 30 
D ecember 1929 (Staatsblad N°. 589) van 31 
December 1930 (Staatsblad N °. 518) van 29 
December 1932 (Staatsblad N °. 659) en van 29 
D ecember 1934 (Staatsblad N°. 725) wordt in 
plaats van " 1937" , voorkomende onder 1 van 
de " Tijdelij ke Bepal ingen", gelezen " 1938". 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien van haar af
kondiging. 

Lasten e n bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten D e

cember 1936. 

s. 863. 

WILHELMINA. 
D e Minis ter van Sociale Zaken, 

M. S I i n ge n be r g. 
( Uitgeg . 8 Janua,-i 1937.) 

9 Nove1nber 1936. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het tij dstip van inwerkingtreden van 
het Koninklijk besluit van 3 Maart 1936 
(Staatsblad n°. 845) , houdende aanvulling 
van het Eieren bes! uit (Staatsblad 1931, 
n°. 375). 

D e inwerkingtreding wordt nader vastgesteld 
op 1 Januari 1938. 
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S. 99F. 

20 Novembe,· 1936. WET, houdende goed
keuring van de overeenkomst nopens het 
goederenverkeer tusschen N ederlandsch
l ndië en Duitschland, alsmede van het 
Tweede verdrag tot wijziging van het Ne
derlandsch-Duitsche Douane- en Crediet
verdrag van 26 November 1925, beide op 
6 J uni 1934 te B erlijn tusschen Nederland 
en Duitschland gesloten. 1 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Aizoo \Vij in overweging genomen hebben, 

dat de Overeenkomst nopens het goederenver
keer tusschen N ederlandsch-lndië en Duitsch
land, en het Tweede verdrag tot wijziging van 
het N ederlandsch-Duitsche Douane- en Crediet
verdrag van 26 ovember 1925, welke beide 
verdragen op 6 Juni 1934 te B e,·lijn tusschen 
Nederland en Duitschland zijn ges loten, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeur ing 
der Staten-Generaal behoeven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. worden goedgekeurd: 
a. de in afdruk bij deze wet gevoegde over

eenkomst nopens het goederenverkeer tusschen 
Nederlandsch-l ndië en Duitschland; 

b. het in afdruk bij deze wet gevoegde 
tweede verdrag tot wijziging van het N eder
landsch-D uitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 November 1925 ; 

welke beide verdragen op 6 Juni 1934 te 
B erlijn tusschen Nederland en Duitschland zijn 
gesloten. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, na dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

November 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
Ministe,r van Koloniën, 

H. Colijn. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De M iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg . 24 Nov. 1936.) 

Overeenkom'st nopens het g·oederenverkeer 
tusschen Nederlan<lsch-Indlë en 

Du ltschland. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkspresident, 
geleid door den wensch het goederenverkeer 

l . DP mf:'t vreemde mog·endheden g·es loten 
verdrag·en en oTereenkoms ten zullen voor
taan, voorzoover zij, behalve In 1le Neder
lan<l~che, ook In een of meer vreemde 
talen Iullleu, allééu In de Nederlandsehe 
taal worden opgenomen. Van verdragen 
en overeenkomsten, 1lle alleen In vreemde 
talen lulden, wordt slechts de tekst In één 
vreem1le taal 011genomen. Voor de teksten 
in an1ler11 talen wordt naar het offlcleele 
St.aatslJlad verwezen. RED. 

L. & S. 1936. 
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tusschen Nederland-Indië en Duitschland op 
den grondslag van het Handels- Scheepvaart
verdrag t.usschen Nederland eenerzijds en de 
Staten van het Duitsche Tol- en Handelsver
bond a nderzijds van 31 December 1851 naar 
mogelijkheid te vermeerderen en te ontwi k
kelen, hebben tot hun gevolmachtigden be
noemd: 
Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden: 

Mr. Johan Paul Graaf van Limburg -Stinuu, 
Haar buitengewoon Gezant en gevolmachtigd 
Minister te Berlijn; 

de Dui tsche Rijkspresident: 
den administrateur aan het Departement van 

Buitenlandsche Zaken Dr. Karl Ritter, en 
den referendaris aan het Rijksm inisterie voor 

Economische Zaken Hans Flach, ,,Geheimer 
Oberregierungsrat", 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het 
navolgende overeengekomen zijn . 

Art. I . De Duitsche R egeering zal ten aan
zien van de, aan een bijwndere, van over
heidswege vastgestelde, regeling van den 
invoer onderworpen voortbrengselen , wel ke 
invoer in Duitschland van bijzonder belang 
voor ederlandsch-Indi ë is, op passende wijze 
met dit belang reken ing houden. 

De beide Regeeringen gaan van het stand
punt uit, dat de verhouding tusschen den 
Nederlandsch-Indischen uitvoer naar Duitsch
land tot den Duitschen uitvoer naar Neder
landsch-Indië in de laatste jaren, door buiten
gewone omstandighenen op abnormale wijze 
veranderd is. Zij zullen zich daarom toeleggen 
op het herstel van een . normale verhouding, 
met inachtneming van de ontwikkelingsmoge
lijkheden van den Duitschen uitvoer. Tot dit 
doel zal, in het bij zonder bij het geven van 
Regeeringsopdrachten en soortgelijke zaken in 
Nederlandsch-Indië, met de Duitsche belangen 
op passende wijze rekening gehouden worden. 

Voor het geval dat de Nederlandsch-Indische 
of de Duitsche Regeering zich genoodzaakt zal 
zien den in- of uitvoer van goederen te ver
bieden of te beperken, verplichten zij zich met 
de belangen van het andere gebied op passende 
wijze rekening te houden. 

Art. II. Bij den invoer der hieronder aan
geduide Duitsche voortbrengselen in het Ne
derlandsch-Indische tolgebied zu ll en geen 
hoogere dan de volgende l'echtcn geheven 
worden: 

No. van het 
Nede1·landsch

Indische 
douanetarief. 

167 II Neosalvarsan 6 % van ne waarde 
Antimalariamid-
delen 6 % 

181 Tee,·,·edstoffen, 
droog of in deeg-
vorm 6 % ,, 

188 Afrido lzeep 12 % ,, 

Op deze tariefposten zull en geen andere dan 
de, uit hoofde van wettel ijke bepalingen voor 
a lle invoerrechten geldende, toeslagen gelegd 
worden. 

De Nederlandsche R egeering zal Duitsche 
ve rzoeken om voor goederen, die voor den 

42 



1936 

Duitschen uitvoer van belang zijn, specifieke 
rechten of noteer ingen in de douane-prijscou
rant vast · te stellen, welwill end behandelen. 

Art. III. Artikel 32 a l. 2 van het H andels
en Scheepvaa rtverdrag tusschen N ederl and 
eenerzijds en de Staten van het Dui tsche Tol 
en H andelsverbond anderzijds, van 31 Decem
ber 1851, wordt opgeheven. 

Art. IV. I edere Regeering zal een R egee
ringscommissie, bestaande uit ambtenaren van 
de betrokken Ministeries, instell en. Deze com
missies hebben tot taak in voortdurend recht
streeksch contact de vraagstukken te behan
delen, di e met de toepassing van deze overeen
komst samenhangen. De beide Regeeringen 
zu llen el kan der in kennis stell en van de samen
stelling der Regeeringscommissies. 

Art. V. Deze overeenkomst zal worden 
bekrach t igd. Zij treedt den 15en dag na de 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, die 
te 's-Gravenhage zal plaats v inden, in werking 
en geld t tot 30 Juni 1937. De beide R egeerin
gen zull en het verdrag nochtans met ingang 
van 1 Juli l934 voorloopig toepassen. 

Indien echter de econom ische voorwaarden, 
waarvan beide partijen bij het si uiten van deze 
overeenkomst uitgaan, een diepgaande wijzi
ging ondergaan, kan de partij, di e zich door 
deze verandering benadeeld acht, van de 
ande re partij het openen van onderha ndelingen 
over een wijzi g ing van deze overeenkomst en 
een nieuwe regel ing van de econom ische be
trekkingen verl angen. 

Geschied in tweevoud in de N ederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 6 J uni 1934. 

(get. ) van Limburg Stirum (get. ) Karl R itter. 
H a ns Flach. 

Tweede -verdrag· tot wijziging van het 
Nederlandsch-Dultsche Douane- en Cre

dletverdrag van 26 November 1925. 

H are Majeste it de Koningin der Nederlan
den en de Duitsche Rijkspresi dent, overwegen
de dat het wenschelijk is ze kere bepalingen 
va:, het N ederl andsch-Dui tsche Douane- en 
Cred ietverdrag van 26 November 1925 , di e op 
het crediet betrekking hebben, te wijzigen, 
hebben tot hunne gevolmachtigden benoemd: 
Hare Ma jesteit de Koningin der Nederlanden: 
Mr. J ohan P au l Graaf van Limburg Stirum, 

Haar buitengewoon Gezant en gevolm achtigd 
Ministe r te Berlijn; 

en 
de Duitsche Rijkspresident: 
den adm ini strateur aan he t Departem e nt va n 

Buitenlandsche Zaken Dr. K arl Ritter, en 
den referendari s aan het Rijksm inister ie voor 

E conomische Zaken H ans Flach, ,,Geheimer 
Oberregierungsrat". · 

die, na onderzoek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het 
navol gende overeengekomen zijn. 

Art. l. De in artikel 3 sub 1 van het Ne
derlandsch-Duitsche Douane- en Credietverdrag 
van 26 November 1925 bepaalde looptijd van 
het crediet van 140 millioen gulden aan 
Duitschland voor den aankoop van grond
stoffen (rekening B) wordt met drie jaren 
verlengd. 

Art. 2. In a rt ikel 3 van genoemd verdrag 
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worden de nummers 2- 4 door den volgenden 
tekst vervangen: 

2°. de rentevoet voor deze 140 millioen 
gulden blijft op 4 % bepaald ; 

3° . uiterlijk op 31 December 1939 zullen 
70 millioen gulden door Duitschla nd worden 
a fgelost; 

4°. uiterlijk op 31 December 1940 za l de 
aflossing van het nog ui tstaande bedrag plaats 
vinden. 

Art. 3. Dit verdrag vormt een integreerend 
bestanddeel van het Douane- Credietverdrag. 
H et zal worden geratificeerd en t reedt een 
maand na de ui tw isseling van de ratificatie
oorkonden, die te 's-Gravenhage za l p laats 
vinden , in werking. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Dui tsche taal. 

B erlijn, 6 Juni 19 34 . 

(get. ) Limburg Stirum (Get. ) K arl Ritter. 
(get. ) H ans Flach . 

S. 99 G. 

21 No ven,ber 1936. WET, houdende goed
keuring van het op 9 April 1936 te 's-Gra,
venhage tusschen het Koninkrijk der N e
derl anden en de Republiek P olen ges loten 
Tariefverdrag: 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alwo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het op 9 April 1936 te 's-G,wvenhage tus
schen he t Koninkrijk der ederlanden en de 
R epubliek P olen ges loten T ari efverdrag a lvo
rens te wo rden bekrachtigd, ingevolge a r t ikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft, en dat het voe>rts wenschel ij k 
is om de bevoegdheid voor te behouden d it 
verd rag op te zeggen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. H et bij deze wet in afdruk gevoegde, 

op 9 April 1936 te 's-Gravenhage tusschen het 
Koninkrijk der N ederlanden en de R epub liek 
Polen gesloten Tariefverdrag wordt goedge
keurd . 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
het in artikel 1 genoemde verdrag op te zeggen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer a fkondig ing . 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 21sten 

November 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inis t er van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken , 

D e Gr a eff. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

D e M inister van Lanà,bouw en V isscherij, 
L . N . De c k e rs. 

(Uitgeg. 8 D ec. 1936. ) 

CONVENTION TARIFAI RE 
entre Ie Royaume des Pays -Bas et la 

Républlque de Pologne. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Ie Pré
sident de la R épublique de Pologne, an imés 
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du désir de favoriser l'éch ange de marchan
dises entre Leurs pays respectifs, ont résolu 
de remplacer l' accord tarifaire, signé à L a 
Haye Ie 11 décembre 1933, par de nouvelles 
di spos itions et ont nommé à eet effet pour 
Leurs pl énipotentia ires, •savoir : 

Sa M ajesté la R eine des Pays-Bas: 
Jonkheer Andries Corneli s Dirk de Graeff , 

Son Ministre des Affaires E trangères; 
Ie Président de la R épubl ique de Pologne: 
Monsieur Waclaw Babinski , Envoyé Extra

ordinaire et Ministre Plénipoten t ia ire de la 
R épublique de· P ologne près Sa Majesté la 
R eine des Pays-Bas ; 

lesquels, après s'être communiqué leurs pi eins 
pouvoirs, t rouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants: 

Article premier . Il ne sera appliqué aux 
prod uits origina ires et en provenance des P ays
B as visés à la li ste A , a nnexée à la présente 
convention, à leur entrée en ter ritoire douanier 
polonais des droits plus élevés que ceux indi 
qués à lad ite liste. 

Art. 2. Il ne sera appliqué aux produits 
or iginai res et en provenance du territo ire 
douanier polonais visés à la liste B , annexée 
à la présente convention, à leur en t rée aux 
Pays-Bas des droits p lus élevés que ceux 
indiqués à lad ite liste. 

Art. 3. S i l'une des H autes P arties con
tractantes éta it amenée à établ ir des droits ou 
à augmenter un ou plus ieurs des droits sur 
les produits indiqués respectivement aux li stes 
A et B , elle en avisera it l 'autre P artie contrac
tante au moins quinze jours avant de procéder 
audit établissement ou à ladite augmentation. 

Dans l'imposs ibilité d'obteni r des concess ions 
équivalentes, la Partie qui se considérera it 
comme lésée serait fondée à rntirer une partie 
des concessions aocordées par elle dans la 
présente convention. 

A rt. 4. L'application pa r l 'une des H autes 
P arties contractantes de charges grevant les 
produits importés et constitua.nt une compen
sation ou un équivalent d'un impót ou taxe 
intér ieure ne sera cons idérée comme contra ire 
aux stipul ations de la p résen te convent ion. 

Art. 5. La présente convention sera rat if iée 
et les instruments de rati fication en seront 
échangés à V arsovie aussitót que faire se 
pourra. E lle entrera en vigueur le trent ième 
jour après la date de !'échange des instruments 
de ratification. 

L a présente convention sort_ira ses effets 
jusqu'au 31 mars 1937. Si aucune des H autes 
Parties contractantes ne ! 'aura dénoncée avant 
le l er février 1937 ell e sera prnl ongée par 
tacite reconduction. Toutefo is elle pourra être 
dénoncée à partir du l er avr il 1937 à tout 
temps avec un préavis de tro is mois. 

En foi de quoi les P lénipotentiaires susnom
més ont signé la présente convention et y ont 
apposé leurs cachets . 

F a it à La Haye, en double, le 9 avr il 1936. 

(L.S.) DE GRAEFF. 
(L.S.) W. BABINSKI. 

., 
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LISTE A. 

"' " D ésignation des marchandises 
"Cl " "' o·a 
z~ 

0 
"Cl 

21 Semences de légumes, les dénommées 
a illeurs exceptées, semences de fl eurs, 
en emballage: 

p. 2 au-dessus de 25 gr. jusqu' à 2,5 
K g. . 800 

ex 32 p. 1 Amidon de maïs en em
ball age au-dessus de 2 Kg . 

41 Choux-fl eurs fra is: 
65 

ex p. 1 importés du 1 m ai au 30 juin 70 
p. 2 importés du 1 juill et au 30 no

vembre . 10 
42 Tomates fraîches: 

ex p. 1 importés du 15 m ai au 4 juillet 75 
43 Concombres frais: 

ex p . 1 importés du 15 m a rs au 14 
juin 

44 Choux frai s, les dénommés a illeurs 
exceptés: 

35 

ex p. 1 importés du 1 décembre jus
qu'à la fin du mois de février exemptes 

importés du 1 m ars au 15 mai 2 
57 R a isins fra is en emballage: 

ex p. 1 au-dessus de 5 Kg. : 
importés du 15 juillet au 14 août 
importés du 15 août a u 31 aoû t . 
importés du 15 octobre au 31 décem-

bre . 
80 p . 3 Cacao en poudre sans sucre, en 

emball age: 

35 
45 

35 

a. au-dessus de 2 K g. . . 180 
b. 2 Kg. et moins, y compris Ie con-

ditionnement immédiat . . 220 
ex 83 Plantes vivantes: 
p. 1 à racines en mot tes: 
a. tous conifères; lauriers . . 
b. autres, sans fleurs ni boutons visi

blement colorés, importés durant la 
pér iode : 

30 

I. du 1 juin au 30 novembre . 30 
II. du 1 décembre au 31 mai . 120 
ex II. rhododendrons importés du 1 

décembre jusqu' au 31 m ai . . 100 
c. en fl eurs ou avec des boutons co-

lorés 340 
p. 2 pl antes à racines nues même si 

leurs racines sont endui tes de glaise: 
a. arbres et arbustes fruitiers . 75 
b. rosiers . 100 
c. tous arbres, arbustes et autres plan-

tes, les dénommés a ill eurs exceptés 60 
ex 85 p . 1 Oignons à fl eurs des hya

cinthes, tulipes et narcisses, en em
ball age au-dessus de 5 K g. 60 

200 p. 8 V aseline: 
a. pudifiée, en emballage: 

I. au-dessus de 20 Kg .. 
II. a u-dessus de 5 K g. 

jusqu' à 20 K g. 
III. 5 K g. et moins 

ex 219 Stéarine 
ex 221 ex p. 2 Ol éine 

40 
56 

75 
60 
47 
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ex 266 Bonbons hollandais "Hopjes" 
con tenant du café et de Ia crème, en 
emballage: 

p. 1 au-dessus de 2 Kg. . 482 
p. 2 2 Kg. et moins, y compris Ie con-

ditionnement immédiat . 582 
276 p. 1 Arac, rhum en fût ou en 

wagons-citernes, t itrant: 
a . 45° et moins . . 550 
b. au-dessus de 45° . 650 

429 Hui les éthériques odoriférantes sans 
a loool: 

p . 2 autres . 250 
431 p. 1 Vaniline . 500 
497 Cuir dur, tanné, pour semelle , cour

roies, semelles intérieures: 
p. 4. b en croupons obtenu par tan-

nage minéral . . 380 
ex 510 p. 1 Peaux vernies entière , de-

m ipeaux . . 990 
572 p. 1. a. Fils de oie artificielle simple , 

non te ints . . . . . . . 700 
636 p. 1. b Tapis, tapis d' escalier, pail 

la sons en f ils de 0000 et en tissus 
de coco, teints, a insi que toutes espè-
ces façonnées . . 170 

ex 663 Linoléum unicolore, uni . 140 
ex 1101 p. 11 Bobines à superinduc

tance d'une carcasse en verre, im
prégnées dans une matière isolante 
non hydroscop ique à faible coeff i
cient d'amortissement, pratiquement 
an différence dans la valeur d'in

duction entre les diffé rentes bobines 
(au des ous de 1/16 % ) . . 1200 

1107 ex p. 1. / Potentiomètre , pesant par 
pièce au-dessus de 10 g. j usqu'à 
100 g. . . 2300 

1107 ex p. 1. g R ésistances pe ant par 
p ièce 10 g. et moins . . 3500 

1108 Conrlensateurs: 
ex p. 1 f ixes éleotroli tiques pesant par 

pièce : 
/. au-dessus de 50 g. jusqu'à 200 g. 840 
g. 50 g . et moins . 1000 
p. 2 rotati fs, pesant par pièce: 
a.. au-de sus de 100 g . . 1200 
b. 100 g . et moins 1500 

1113 ex p. 4 Tubes d'éclairage contenant 
du odium métallique, remplie de 
gaz i nertes, a vee de éleotrodes à 
oxyde . 2500 

1118 Appare ils radioélectrique , leur par
ties: 

ex p. 1. c Chassis d'apparnils récep-
teurs de I uxe sans lampes . . 1400 

ex p. 2. b Systèmes m agnétiques de 
haut-parleurs électrodynamiques . 1100 
ote. Les d roits de douane insorits 
dans les pos it ions 1101, p. 11; 1107, 
p. 1. /, g; 1108, p. 1. / et 1. g; 
1108, p . 2. a. et 2. b ; 1118, p. 1. c et 
1118, p. 2. b, ne seront appl icables 
qu'aux produits importés par Ie 
usines dûment établies en Pologne à 
condition toutefois que ces u iues ne 
s'occupent pas du simple montage, 
o'est-à-dire qu'elles em ploi ent dans 
leur fabrication plus de 50 % de 
matériel national et à condition que 
ces produits soient en provenance des 
usi nes étrangères qui se trouvent avec 
les usines polonaises susmentionnées 
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dans une communauté de raison so
ciale et qui ont un inté rêt dans ces 
usines. Il est entendu que ces pro
duits seront accompagnés à leur im
portation en Pologne d' un oertificat 
délivré par l 'Union des E ntreprises 
I ndustrielles Electrotechniques P o
lonaises . 

1159 p. 1. ex c. III Balances automatiques 
pour comptoirs, pesant par pièce 
au-dessus de 5 jusqu'à 50 K g. . 400 

LISTE B. 

:u 
,g ;i Désign&tion des m&rcb&ndises 

_;::: 

~-! 
59-I -A-2 a.. Bois de chêne scié, 

n'ayant ubi d' a utre travail que 
Ie sciage rectangu la ire des ex
trémités (594) . 

b. Bois de chêne raboté ou 
ayant subi un trava il plus 
avancé que a.. (594) 

59-I-A-1 a. Bois de con ifè res sc1e, 
n'ayant subi d'autre trava il que 
Ie sciage rectangulaire des ex
trémités (596): 

Id. a D'une longueur inférieure à 43 
cm . . 

I d. b D 'une longueur supérieure à 43 
cm. mais de 2 m . au m ax imum, 
et d'une épaisseur maximale, en 
quelque endroit, de 12 mm . . 

Id. c D'une épais eur upérieure, en 
quelque endroit, à 76,2 mm, (3 
pouces anglais) 

I d. d D 'une largeur supérieure, en 
quelque endroit, à 279,4 mm. 
(11 pouoes a ngla is) . 

Id. e D'une longueur supérieure à 
7,01 m. (23 pieds a ng la is) 

59-I-A-2 Autres (595) . 
59-I-B b. Bois de conifères soié, ayant 

subi un travail plu avance 
que a. (596) 

59-I-B Bois de oonifères, raboté 
(597) 

59-I-A-2 a.. Bois de hêtre soié, n'ayant 
subi d'autre travail que Ie oiage 
reotangulaire des extrém ités 
{603) 

59-I-B b. Bois de hê tre raboté ou 
ayant subi un trava il p i us 
avanoé que a. {603) . . 

59-II I Bois "triplex" et " multiplex" 
d'okoumé ou de gabon, cl ' une 
épaisseur supórieure à 11 mm. 
{626.3) . . . . 

59-III Bois "triplex" et "multiplex", 
d'aulne ou de bouleau, d'une 
épaisseur inférieure à 11 mm. 
(626.4) . . . . . . . . 

59-IlI Bois "triplex" et "multiplex", 
d'aulne ou de bouleau, d'une 
épaisseur supérieure à 11 mm. 
{626.5) 

59-III Bois "triplex" et " multiplex" 
de ohêne d'une épa isseur infé
rieure à 11 mm. (626 .6) . 

Droit 
d'entrée 

3 % ad 
valorem 

6 % id. 

6 % id. 

6 % id. 

. 6 % id . 

6%id. 

6% id. 
3 % id. 

6%id. 

6 % id. 

3 % id. 

6%id. 

6 % id . 

6 % id. 

6 % id . 

6 % id. 
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59-III Bois "triplex" et "multiplex" 
de chêne d'une épaisseur supé
rieure à 11 mm. (626.7) . 

59-III Bois "triplex" et "multiplex", 
autre; ,,pantsertriplex" ; d'une 
épaisseur inférieure à 11 mm. 
(626.8) . . . . . . . . . 

59-III Bois "triplex" et "multiplex", 
autre; ,,pantsertriplex" ; d'une 
épaisseur supérieure à 11 mm. 
(626.9) . . . . . . . 

59-IV Traverses et bois pour aigui l
les (618) . 

59-VII ou 121-II-D-4-b Douves et 
fonds en bois ( 620) . 

59-VII Planchettes pour parquets 
(627) . . 

59.B.B.2.a Bois de chêne; bois rond 
ou équarri à la hache ou à la 
scie (593) 

Id. Bois de conifères; bois rond ou 
équarri à la hache ou à la scie 
(mats pour navires) (595) . 

Id. Bois de hêtre; bois rond ou 
équarri à la hache ou à la scie 
(602) 

Id. Bois de peuplier; bois rond ou 
équari-i à la hache ou à la scie 
(611) 

Id. Bois de mines 
(615) 

Id. Bois pour la fa
brication du papier 
(616) 

bois rond 
satisfai
sant aux 
conditions 
de la note 
B.B.2.A 

6 % id. 

6 % id. 

6 %id. 

3 % id. 

6%id. 

6% id. 

exempt 

Id. Pilotis, ·mats pour 
échafaudages, po
teaux télcgraphi
ques (617) 

105 Chevaux de trait ( 3,5) . 121ihf1. 
par tête 

145-III A.1 Esprots (clupeus sprat
tus ) conservés comme des sardi
nes, tombant sous la position 
145, alinéa III, lettre A, n°. 1, 
du tarif, annexe à la loi de 
1934 sur Ie tarif douanier 
(1 297) . 

148-I-24 Sarrasin (134) 
Sarrasin, emballé par quantités 

25%ad 
valo1·em 
exempt 

de 1.200 g . au maximum (134) 10 % id. 
148-I-24 Grains de moutarde (153) exempt 

Grains de moutarde par quan-
tités de 1.200 g. au maximum 
(153) . 10 % id. 

148 Seigle (128 , 129) exempt 
Seigle en emballage de 1200 g. 
ou moins (1 28, 129) 10 % id. 
Orge (130, 131) . exempt 
Orge en emball age de 1200 g . 
ou mains (130, 131) . 10 % id. 
Avoine (132, 133) . . exempt 
Avoine en emball age de 1200 
g. ou moins (132, 133) . . . 10 % id. 
Semences (145/6/9/151/4/5/6/160, 
161) 
Semences en emball age de 1200 
g. ou moins . 

95 B B d Rails en métal profilé, à 
condition qu'ils ne soient ni 
perforés ni courbés, ni autre
ment transformés (ex 368) . 

33 III Chlorure d'ammonium (501) 

exempt 

10% id. 

exempt 

33 III Chlorure d'ammonium en em
ballage de 1200 g. ou moins ou 
en forme de tablettes ou autres 
formes déterm i nées y cornpl"ises 
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ne dépassant pas 200 g. (501) 10 % id. 
Carbonate d' ammonium, non 
dénommé ailleurs (ex 521) . exempt 
Carbonate d'ammonium en em-
·ballage de 1200 g. on moins ou 
en forme de tablettes ou autres 
formes déterminées y comprises 
ne dépassant pas 200 g. ( ex 
521) 10 % id. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses indiquent 
les positions correspondentes de la sta
tistique néerlandaise. 

S. 99H. 

21 November 1936. WET tot goedkeuring 
van het ontwerp-verdrag betreffende den 
arbeid van vrouwen bij ondergrondsche 
werken in a ll e soorten mijnen ( Genève 
1935) . 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toe
treedt tot het in de negentiende, van 4-25 
Juni 1935 te Genève gehouden, zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende den 
arbeid van vrouwen bij ondergrondsche werken 
in alle soorten mijnen en daarbij gelet op àe 
wet van den 6den Maart 1920 (Staatsblad n°. 
108), tot voorbehoud der bevoegdheid tot 
toetreding tot het Vol kenbondverdrag en 
het Koninklijk besluit van den 26sten Maart 
1920 (Staatsblad n°. 127), houdende bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Nederland tot het Volkenbondverdrag, op 
artikel 1 van het Volkenbondverdrag, de ar
tikelen 387 en 405 van het Vredesverdrag van 
Versailles van 28 Juni 1919, zoomede op ar
tikel 58 der Grondwet; 

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

Wordt goedgekeurd het nevens deze wet in 
afdruk gevoegde in de negentiende zitting der 
Algemeene Conferentie van de vertegenwoor
digers der Leden van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid van den Volkenbond 
aangenomen ontwerp-verdrag betreffende den 
arbeid van vrouwen bij ondergrondsche werken 
in alle soorten mijnen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

November 1936. WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
M. S I i n ge n b erg. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

De Mini.sle1· van Staat, 
Ministe,· van K oloniën, 

H . Co I ij n . 
De Ministe,· van Waterstaat, 
van Lidth de J e ud e. 

(Uitgeg. 11 December 1936.) 
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Fransche tekst . 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL. 

P ro.let de conveutlon concernant l'emJllol 
des femm es aux travaux souterrains dan s 

les mines de tontes catégo rles. 

La Conférence générale de l'Organisation 
interna tionale du Trava il, 

Convoquée à Genève p a r Ie Con e il d' admi 
nistra tion du Bureau internationa l d u Trava il , 
et s'y étant réunie Ie 4 juin 1935 en sa dix
neuvième sess ion, 

Après avoi r décidé d' adopter di ve rses pro
pos it ions relatives à l 'em ploi des femmes aux 
travaux souterr a ins dans les m ines de toutes 
catégories, question qu i constitue Ie deuxième 
point à l 'ordre du jour de la sess ion, 

Aprè avoir décidé que ces propositions p ren
dra ient la fo rme d'un projet de convention in
te rna tiona le, 

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil 
neuf cent trente-c inq, Ie projet de convention 
e i-après qui sera dénommé Convent ion des 
travaux souterra ins (femmes ), 1935: 

Art. 1. P our l' application de la présente 
convention , Ie terme " mi ne" s'entend de to ute 
entreprise, so it publique soit privée, pour l 'ex
traction de substances s ituées en-dessous du 
sol. 

Art. 2. Aucune personne du sexe fém inin, 
que! que soit son age , ne peut être employée 
aux t ravaux souterra ins da ns Ie m ines . 

Art. 3. L a législation nat ionale pour ra 
exempter de l ' in terdiction susment ionnée: 

a. les personnes occupant un poste de di rec
tion qui n' e ffectuent pas un t ra va il ma nuel ; 

b. les personnes occupées clans les ser vices 
sani ta ires e t sociaux; 

c. les personnes en cou rs d'études admises 
,, e ffectuer un stage dans les pa rt ies soute r
raines d' une mi ne en vue de leur fo rmation 
profess ionnelle; 

d. toutes a utres personnes appelées occa
s ionnell ement à clescend re dans les parties sou
terra ines d'une mine pour l'exerc ice d' une 
p rofess ion de caractère no n manuel. 

Art. 4. Les ratifications officie ll es de la 
présente convent ion seront communiquées au 
Secréta i re général de Ia Société des ations 
et par lu i enregistrées. 

Art. 5. 1. L a présente conven t ion ne l iera 
que les Membres de l 'Organisation inte rna
t ionale du Trava il don t la rati fication aura 
été c nreg istrée p ar Ie Secré ta ire génóral. 

2. Ell e entrera en vigueur clouze mois après 
que les ratifications de deux Membres a uront 
été cnregi trées par Ie Secréta ir0 général. 

3. Par la sui te, cette convention entrera en 
v igueur pour chaque Membre douze mois a près 
la C.:ate oi.t sa ratification aura été enregistrée. 

Art. 6. A uss itót que les ratificat ions de 
deux Membres de l 'Organisation inten,a tio
nale du T ravai l auront été enregistrées, Ie 
Secréta i re général de la Société des N at.ions 
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Orga
nisation in ternationale du T rava il. Il leu r no
t ifiera également l' enregistrement des ra tifi
cations qui lui seront ulté ri eurement commu
niquées pa r tous autres Membres de l 'Organ i
sation . 
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Art. 7. 1. Tout Membre aya nt ra tifié la 
présente convention peut la dénoncer à l 'ex
piration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initial e de la 
convent ion, par un acte communiqué au Se
crétaire généra l de Ia Société des N ations, et 
pa r lui enregistré . La dénoncia t ion ne prendra 
effet qu'une année après a voir été enregistrée. 

2. T out M embre aya nt ratifi é la presente 
convent ion qui, dans Ie délai d'une année 
a près l' expi ration de la pé riocl e de di x années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera 
pas usage de la fac ul té de dénoncia tion prévue 
par Ie présent article sera l ié pour une nou
velle période de d ix années, et, par la sui te, 
pour ra dénoncer la présente convention à 
l'expiration de chaque période de d ix a nnées 
dans les condi t ions prév ues au présent a rticle. 

Art. 8 . A l 'ex pi ration de chaque période de 
d ix années à com pter de l'entrée en vigueur de 
la présente convention, Ie Conse il d' admini 
stra tion du B ureau in te rna tional du Trava il 
devra présenter à la Confé rence générale un 
rapport sur l' a pplication de la présente con
vention e t décidera s'il y a lieu d'inscrire à 
l 'ordre du jour de la Conférence la question 
de sa revision totale ou p a rt iell e. 

Art . 9. 1. Au cas oi.t la Confé rence adopte
ra it une nouvell e convent ion po rtant revision 
totale ou partiell e de la présente convention, 
et à moins que la nouvell e convention ne dis
pose autrement: 

a. l a ratification pa r un Membre de la 
nouvelle convent ion po rtant rev is ion entraîne
ra it de ple in dro it , nonobstant l'article 7 ci
dessus, dénonciation immédiate de la p ré
sente convent ion, sous ré erve que la nouvelle 
convention portant rev ision so it entrée en 
vig ueur ; 

b. à parti r de la date de l 'ent rée en vi 
gueur de la nouvell e convent ion portant revi
sion, la présente convention cessera it d'être 
ouverte à l a ra tification des Membres . 

2. L a présente convention demeurera it en 
tout cas en vigueu r dans se form e et teneur 
pour les Mernbres qui l'aura ient rat ifiée et 
qui ne ratifieraient pas la convention porta nt 
rev ision. 

Art. 10. Les textes français et angla is de la 
présente convention fe ront foi l 'un et l 'autre. 

s. 99 I. 

21 N ovem ber 1936. WET tot voo rbehoud de,· 
bevoegdheid t.ot t.oetred ing tot het ontwerp
verdrag betreffende het instell en van een 
interna tionaal stelsel van behoud van aa n
spraken en verkregen rechten, voortv loe ien
de ui t de ouderdoms- en inva lidi teits- en 
de weduwen- en weezenverzekering ( Gen ève 
1935). 

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

dat het wenschelij k is, dat N ederland toetreedt 
tot het in de negentiende, van 4-25 Jun i 
1935 te Genève gehouden, zitting der Alge
meene Conferent ie va n de ve rtegenwoordi gers 
der Leden van de Internationa le Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aange
nomen ontwerp-verd rag betre ffende het in-
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ste llen van een internationaal stelsel van 
behoud van aanspraken en verkregen rechten, 
voortvloeiende uit de ouderdoms- en inva lidi
teits- en de weduwen- en weezenverzekering 
en daarbij gelet op de wet van den 6den 
Maart 1920, Staatsblad n°. 108, tot voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding tot h et 
Volkenbondverdrag en het Koninklijk bes luit 
van den 26sten Maart 1920, Staatsblad n° . 
127, houdende bekendmaking in het Staatsb lad 
van de toétreding van Nederland, tot het Vol 
kenbondverdrag, op artikel 1 van het Volken
bondverdrag, de a rtikelen 387 en 405 van het 
Vredesverdrag van Ve,·saill es van 28 Juni 
1919, zoomede op a rtikel 58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E en i g artikel. 

Wij behouden Ons de bevoegdhe id voor toe 
te treden tot het nevens deze wet in afdruk 
gevoegde in de negentiende zitting der Alge
m eene Conferentie van de vertegenwoordigers 
der L eden van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid van den Volkenbond aangeno
m en ontwerp-verdrag betreffende het instellen 
van een internationaal stelsel van behoud van 
aanspraken en verkregen rechten voortvloeien
de uit de ouderdoms- en inval idi teits- en de 
weduwen- en weezenverzekering. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 21sten 

N ovember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

De M inister van Buitenlandse/te Zaken, 
D e Grae ff. 

De :Minister van Staat , 
11'.linister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 11 Dece,nbe,· 1936.) 

Fransche tekst. 

CONFERENCE INTERNATIONALE ·DU 
TRAVAIJ,. 

Projet de conventlon co11cernant l'établls 
sement 11'1111 rég·lme International de con

~ervatlon il.es drolts dans l'ass urance 
lnvalld.lté-vlelllesse-décès. 

La Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par Ie Conse il d'admi
nistration du Bureau international du Travai l, 
et s'y étant réunie Ie 4 juin 1935 en sa di x
neuvième sess ion, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions re latives à l a conservation, au profit 
des travailleurs qui transfèrent leur rés idence 
d'un pays à un autre , des droits en cours d 'ac
qu isition et des droits acquis dans l 'assurance 
invalid ité-v ieillesse-décès, question qui consti
tue Ie premie1, point à l'ordre du jour de l a 
session, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d' un projet de conven
t ion internationale, 

adopte, ce v ingt--deux ièm e jour de juin mil 
neuf cent tren te-c inq, Ie projet de convention 
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ei-après qui sera dénommé Convention sur la 
conservation des droits à pension des migrants, 
1935 : 

PARTJE I . 

Etablissement d'un réglme lnternatloual. 

Art. 1. 1. Il est établi entre Membres de 
l'Organisation internationale du Trava i] un 
régime de conservation des d roits en cours 
d' acquis ition et des droits acquis auprès des 
institu t ions d' assurance-inva l idi té obligato ire, 
d' assurance-v ie ill esse obligatoire, ou d'assu
rance-décès obligatoire (appelées dans la suite: 
institutions d' assu ra nce). 

2. Chaque fois que, da ns les parti es II, 
III, IV et V de la présente conven t ion, il est 
fait mention des Membres, cette expression ne 
vise que les Membres de l'Organisation inter
nationale du T rava il liés par l a présente con
vention. 

PARTIE II. 

Con servatf.on des drolts en cours 
d'acqnlsltlon. 

Art. 2. 1 . Pour l es personnes, quelle que 
soit leur nationa li té, qui ont été affi li ées à des 
institutions d' ass urance de deux ou pl usieurs 
Membres, les pér iodes d'assurance sont totali 
sêes par chacune des institutions intéressées, 
comme il est dit e i-après. 

2. Pour Ie maintien des droits en cours 
d'acqui sition, sont total,sées: 

a. les périodes de cotisation ; 
b. les pêriodes qui, sans avoir donné 1 ieu 

à cotisation, maint iennent les droits selon la 
législation sous laquelle ell es ont été accom
pl ies; 

c. les périodes pendant lesquell es une pres
tation en espèces est servie par l ' assurance 
invalidité-v ie ill esse d'un autre Membre ; 

d. les périodes pendan t lesquell es une pres
tation en espèces est service par une autre 
branche d' assurance sociale d'un autre Mem
bre, pou r autant qu'une prestat ion correspon
dante m a intiendrait les droits en cours d'ac
quisition, selon la lêgislation propre de l ' in
stitution qui procède à l a total isation . 

3. En ce qui concerne: 
I . l'accomplissement du stage (déla i mm1-

mum d'assujettissement) ou la justification du 
nombre de cotisations ex igé pour avo ir droit 
aux avantages pa rti culi ers (minim a garanti s ) ; 

II . Ie recouvrement des droits; 
III. Ie droit à l'assurance facultative; 
IV. Ie dro it aux traitements et so ins mé

dicaux; 
sont total isêes: 

a. les périodes de cotisation; 
b. Jes périodes qui , sans avo ir donné lieu à 

cotisation 1 e ntren t en compte pour 1'accom
p]issement du stage tant selon la lég is lation 
sous l aquelle elles ont été accomplies que 
selon l a législation propre de l'institution qui 
procède à 1 a total isation. 

4. Toutefois, ]orsque l a législation de l'un 
des Membres subordonne certains avantages à 
l a condi tion que les périodes a ien t étê accom
plies dans une profession soumise à un régime 
d'assuranoe spécial , ne sont total isées, aux 
effets indiquês aux paragraphes 2 et 3, que 
les périodes accomplies sous Je ré&-ime d' assu.-
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rance spécial correspondant d'autres Membres. 
Si l'un des Membres ne possède pas, pour la 
profession, de régime d'assurance spécia l, sont 
totalisées les périodes accornplies dans ladite 
profession, sous Ie régirne d'assurance qui lui 
est appl icable. 

5. Les périodes de cotisation et les pér iodes 
assimilées, accomplies simul tanérnent auprès 
des institutions de deux ou plusieurs Mernbres, 
ne comptent qu'une fois en vue de la totali
sation. 

Art. 3. 1. Chaque institution d'assurance 
au regard de laquelle Ie requérant remplit les 
conditions d'attribution, compte tenu de la 
totalité des périodes d'assurance, calcul e 
d'après la Iégislation qui lui est applicable Ie 
montant de Ia prestation. 

2. Les prestation ou élérnents de prestations 
variables avec Ie temps passé en assurance, et 
qui sont fixés exclusivement en fonction des 
périodes accomplies sous la législation propre 
de l'institution débitrice, ne subissent pas de 
réduction. 

3. Les prestations ou é léments de presta
tions fixés indépendamment du temps passé en 
assurance et con istant en une somme fixe ou 
en un pourcentage du sala ire assuré ou en un 
multiple de la cotisation moyenne, peuvent 
être réduits au prorata de la durée des pé
riodes entrant en compte pour Ie calcul des 
prestations d' après la lég(slation de l'institu
tion débitrice, par rapport à la durée totale 
des périodes entrant en compte pour Ie calcul 
des prestations d'après les législation de toutes 
les institutions intéressées. 

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 
s' appliquent aux subsides, majorations ou frac
tions de pensions paya.bles sur les fonds pu
bl ics. 

5. La répartition des frais de traitements 
et de soins médicaux n'est pas régie par la 
présente convention. 

Art. 4. Lorsque les périodes d'as urance ac
complies auprès des institutions d'assurance 
d'un Membre n'atteignent pas, dans !'en
semble, vingt-six semaines de cotisation, elles 
peuvent ne pas donner l ieu à prestations de 
la part de l'institution ou des institutions 
auprès desquelles elles ont été accomplies. Les 
périodes qui n'ont pas donné lieu à presta
tions n'irnpliquent de réduction, au sens de 
l'article 3, paragraphe 3, de la part d'auoune 
des autres institutions in téressées. 

Art. 5. 1. Si Ie bénéficiaire admis à pres
tations par les institutions d'assurance d'au 
moins de ux Membres peut, à défaut de la. pré. 
senoo convention, prétendre pour les seules 
périodes accomplies auprès d'une même in
stitution, à une prestation supérieure au total 
des prestations résul tant de 1 'appl ioation de 
l 'article 3, il a droit, de la part de cette 
institution, à un complément égal à la diffé
renoe. 

2. Lorsqu'un cornplément est dû par plu
sieurs institutions, Ie bénéficiaire a droit au 
complérnent Ie plus élevé, la charge dudit 
complément étant répartie entre les institu
tions proportionnellement au complément que 
chacune d'elles aurait dû serv ir. 

Art. 6. Il pourra être prévu, pat· accord 
entre les Mem bres intéressés: 

a. un mode de oaloul des prestations qui 
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diffère des règles de l'articl e 3, mais qui 
donne un résultat au moins équiva lent, dans 
!'ensemble, à celui qui serait obtenu par l'ap
plication dudit article, pourvu qu' il soit ga
ranti, dans ohaque cas, un total de prestations 
égal à la prestation la pi us élevée qui résul 
terait des seules périodes accomplies auprès 
d'une même institution d'assuranoe; 

b. la faoulté, pour l'institution d'assuranoe 
de l'un des Membres, de se libé rer envers l'as
suré et ses ayants droit, par Ie versement à 
l'institution de l'autre Membre à laquell e 
l'assuré est désormais affil ié, du capita! re
présentatif des droits en cours d'acquisition au 
moment du départ de l'assuré, si toutefoi 
oette dernière institution y consent et s'engage 
à affecter Ie capita] à la couverture des droits; 

c. l a limitation du total des prestations ac
cordées par les institutions d'assurance des 
Membres au montant de la prestation qui 
serait due, sur la base de la totalité des pé
riodes entrant en compte, par l'institution 
dont la législation est la plus favorable. 

Art. 7. Le requérant peut ne présenter sa 
demande de prestations qu'à une seule des in
titutions d'assuranoe auxquell es il a été affi-

1 ié. Cette dernière saisit les au tres institu
tions indiquées dans la demande. 

Art. 8. Pour convertir une somme expr imée 
dans la monnaie d'un a utre Membre, l'institu
tion d'assurance sa isie d'une demande de pres
tations adopte Ie rapport existant entre les 
deux monnaies au premier jour du trimestre 
civi l au cours duque] la demande a été pré
sentée, à l a Bourse principa le du Membre 
dans l a monnaie duquel la somme est expri
mée. Toutefois, une autre méthode de con
version pourra être prévue par accord entre 
les Membres intéressés. 

Art. 9. Tout Membre peut ne pas appl i
quer les dispositions de cette partie de la pré
sente convention dans ses rapports avec un 
Membre dont la législation ne couvre pas Ie 
risque au titre duquel une prestation e t de
mandée. 

PARTIE III. 

ConserYatlon des drolts acc1uls. 

Art. 10. 1. Les personnes qui ont été aff i-
1 iées à une institution d'assurance de l'un des 
Membres, a insi que leurs ayants drnit, béné
ficient de l'intégralité des prestations acquises 
en vertu de leur assurance: 

a. si ell es résident sur Ie territoire d'un 
Membre, quelle que soit leur nationalité; 

b. si ell es sont des res ortissants d'un Mem
bre, que! que soit Ie lieu de leur rés idenoe. 

2. Toutefo i , les subsi des, majorations ou 
fractions de pensions, payables sur les fond 
publics, peuvent ne pas être versós lorsqu' il 
s'agit de personnes qui ne sont pas des res
sortissants d'un Membre. 

3. D'autre part, pendant une pór iode de 
c inq ans à partir de l'entrée en vigueur ini 
tiale de la présente convention, tout Membre 
pourra réserver Ie versement des subsides, 
majorations ou fraotions de pensions, payabl es 
sur les fonds publ ics, at1x ressortissants des 
1viembres avec lesquels il en aura convenu par 
accord complémentaire. 
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Art. ll. 1. Ne peuvent être rachetées, par 
Ie versement d'une somme infér ieure à leur 
capita! constitutif, les pensions dont Ie béné
fice est conservé par application de l'article 
10. 

2. Toutefoi s, l ' institution d'assurance débi
trice peut racheter, moyennant paiement d'une 
somme déterminée par la législation qui lui 
est appl icable, les pensions dont Ie rriontant 
mensuel est de faible importance. L a somme 
versée ne peut être réduite du fait de la rési
dence à l'étranger. 

Art. 12. 1. Les clauses de réduction ou de 
suspension prévues par la législation d'un 
Membre, en cas de cumul avec d' aut res pres
tations d' assurance sociale ou du fait de l'exer
cice d'un emploi impliquant l'obligation d'as
surance, sont opposables aux bénéficiaires de 
la présente convention, même s' il s'agit de 
prestations acquises sous un régime d'assurance 
d'un autre Membre, ou d'un emploi exercé sur 
Ie territoire d'un autre Membre. 

2. Toutefo is, les clauses de réduction ou de 
suspens ion prévues en cas de cumul des presta
tions attribuables au titre du même risque ne 
sont pas appl icables aux prestations acqu ises 
conformément à la deuxième partie de la 
présente convention. 

Art. 13 . L'institution d'assurance débitrice 
de prestations, en application de la présente 
convention, peut se I ibére r dans la monna ie 
de son pays envers les bénéfic ia ires des presta. 
tions. 

PARTIE IV. 

Entr'alde admlnlstratlve. 

Art. 14. 1. Les autorités ai nsi que les in
stitutions d'assurance des Mernbres se prêtent 
mutuellement leurs bons offices, dans la même 
mesure que s' il s'agissait de l'application de 
leur propre législation d'assu rance socia le. 
Elles procèdent notamment aux vérifications 
et enquêtes a insi qu' aux expertises médicales 
nécessa ires en vue d' établir, sur demanêle 
d'une institution de tout Membre, si les béné
fi ciaires de prestations à l a charge de cette 
institution rem pi issent les condiditons y don
nant droit. 

2. T ant que les Membres intéressés n'en 
conviennent pas autrement, les frais de 
l' entr'aide à rembourser sont déterm inés par 
Ie tarif de l ' institution ou autori té qui a prêté 
ses bons offices ; à défant de tari f, les dépen
ses effectives sont à rembourser. 

Art. 15. Le bénéfice des exemptions de 
taxes, prévu par la législation de l'un des 
Membres pour les pièces à produire aux auto
rités ou institutions d'assurance, est étendu 
aux pièces correspondan tes à produire, e n ap
pl ication de la présente convention, aux auto
ri tés ou institutions d'assurance de tout autre 
Membre. 

Art. 16. Avec l'assentiment des auto ri tés 
centrales compétentes des Membres intéressés, 
l'institution d'assurance débitrice des presta- . 
tions peut, lorsque le bénéfi ciaire rés ide sur Ie 
territoire d'un autre Membre, charger du ser
vice des prestations l 'institution d'assurance 
compétente selon Ie li eu de résidence du bé
néficiaire, dans les condi t ions fixées par en
tente avec elle. 
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PARTJE V . 

Effets du réglme International. 
Art. 17. Tout Membre qui, à l a date de sa 

ratification de la présente convention , n'aurait 
pas encore institué un des régimes ei-après, 
s'engage à établir dans les douze mois su ivant 
sa ratification: 

a. soit, pour la plus grande partie des sa
lariés des entreprises industrielles et commer
ciales, une assurance obligatoire donnant droit 
à pension à so ixante-cinq ans au pi us tard; 

b. soit, pour une partie substantiell e des 
salariés des entre prises i ndustr ielles et com
mercial es, une assurance obligatoire couvrant 
les risques invalidi té-vieillesse-décès. 

Art. 18. 1. Tout M embre ass im ile á ses 
propres nationaux les ressortissants de tout 
autre Membre, tant pour l 'assujettissement à 
l'assura nce obligatoire que pour les presta
t ions d' assurance, y compris les subsides, ma
joi-ations ou fractions de pensions, payables 
sur les fonds publics. 

2. Toutefoi s, tout Membre peut réserver à 
ses nationaux Ie bénéfice des subsides, rna jo
rations ou fractions de pensions, payables sur 
les fonds publics et attribuables exclusivement 
aux assurés ayant dépassé un certain àge au 
moment de la mise en vigueur de la législa
tion d'assur ance obligatoire. 

Art. 19. L es M embres peuvent déroger à la 
présente convention par voie de tra ité parti
culier, sans affecter les droits et obligatiorn, 
des Membres étrangers au traité, et sous ré
serve de régler d'une manière positive la con
servation des droits en cours d'acquisition et 
des droits acquis, et cela dans des conditions, 
da ns ! ' ensemble, au moins aussi favorables que 
celles prévues par la présente convention. 

Art. 20. 1. P our ass ister les Membres dans 
l'application de la présente convention, il est 
créé, auprès du Bureau international du 
Trava il, une Commission composée d'un 
dél égué par Membre ainsi que de trois per
sonnes dés ignées respectivernent par les repró
sentants au Conseil d'administration du Bu
reau des gouvernements, des employeurs et 
des travai ll eurs. L a Commiss ion établit son 
règlement. 

2. Sur demande d 'un ou de plusieurs Mem
bres intéressés, l a Commission recommande, en 
s'inspirant des principes et du hut de la pré
sente convention, les modali tés d'application 
de celle-c i. 

Art. 21. 1. L es pensions non I iquidées ou 
suspendues antérieurement à l 'entrée en vi
gueur de Ia présente convention , en raison de 
la rés idence des intéressés à l' étranger, doi 
vent être liquidées ou Ie service de telles pen
sions repris en application de la présente con
vention, et cel a à partir de son e ntl'ée en 
vigueur pour Ie Membre intéressé. 

2. Pour l' applicat ion de la présente con
vention, il doit être tenu compte des périodes 
d'assurance antérieures à son entrée en vi 
gueur , s'i l eût été ten u compte de ces périodes 
au aas ou la présente convention aura it été en 
vigueur au cours de leur accompl issement. 

3. Les droi ts I iquidés antér ieurement à l'en
trée en vigueur de Ia présente convention 
doivent être rev isés sur demande de l ' intéressé, 
à moins que ces dro its n'aient fait l'objet 
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d'un règlement en capita!. La rev1s10n ne 
donna lieu au paiement d' aucun rappel ou 
remboursement d' arré rages pour la pé riode an
térieure à l' entt·ée en v igueur de la présente 
convention pour Ie Membre intéres é. 

Art. 22. 1. La dénonciation par un Mem
bre de la présente convention n'affecte pas les 
obligations des institut ions d'assurance qui 
relèvent de ce Membre, tant que ces obliga
tions proviennent de risques réal isés a vant que 
la dénonc iation ait pris effet. 

2. Les d roits en cours d'acquisition, main
tenus en vertu de la présente convention, ne 
s'éteignent pas par l'effet de sa dénonciation; 
leur ma intien ultérieur est déterminé, pour la 
pér iocle postérieure à la date à laquelle la 
présente convention cesse cl'être en v igueur, 
par la législation propre de l'institution inté
ressée. 

PARTIE VI. 

J)lsposltlons finales . 
Art. 23. Les ratifications officielles de la 

présente convention seront commu niq uées au 
Secrétaire général de la Société des N ations 
et par lui enregistrées. 

Art. 24. 1. La présente convention ne I iera 
que les Membres de l 'Organisation interna
tionale du T ravail dont la ratification aura été 
enregistrée par Ie Secréta ire général. 

2. Elle entrera en v igueur douze mois après 
que les ratifications de deux M embres a uront 
été enregistrées par Ie Secrétaire général. 

3. P ar la su ite, cette convention entrera 
en vigueur pour chaque Membre douze mais 
après la date ou sa ratification aura été 
enregistrée. 

Art. 25. Aussitót que les ratifi ca tions de 
deux Membres de l 'Organ isation internatio
nale du Travai l auront été enregistrées, Ie 
Secrétai re général de Ia Société des N ations 
notifiera ce fait à tous les Membrns de l 'Or
ganisation internationale du Travai l. Il leu_r 
notifiera également l 'enregistrement des rat,
fi cations qui I ui seront ui térieurement com
muniquées par tous autres Membres de l'Or
ganisation. 

Art. 26. 1. 'l'out Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'u ne période de cinq années après 
la date de la m ise en vigueur initial e de la 
convention, par un acte com muniqué a.u Se
créta ire généra l de la Société des ations, et 
par lu i enregistré. L a dénonciation ne prendra 
e ffet qu' une année après avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, da ns Ie délai d'une année 
a près l 'expiration de la pé riode de cinq an nées 
ment ionnée au paragraphe précédent, ne fera 
pas usage de la faculté de dénonciatio11 prévue 
par Ie présent articl e sera lié pour une nou
vell e pé riode de cinq a nnées, et, par la suite, 
pourra dénoncer la présente convention à l'ex
pi ration de chaque période de cinq années 
clans les conditions prévue au présent articl e. 

Art. 27. A l 'expiration de chaque période 
de cinq années à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente convention, Ie Conseil 
d'administration du Bureau inte rnational du 
Travail devra présenter à l a Confé rence gé
nérale un r apport sur l 'application de la pré
sente convention et décidera s' il y a lieu 
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d'inscrire à l 'ordre du jour de la Conférence 
la question de sa revision tota le ou partielle. 

Art. 28. 1. Au cas ou la Confé rence a dop
terait une nouvell e convention portant revi
s ion totale ou partielle de la présente conven
tion, et à moins que la nouvell e convention 
ne dis pose -autrement : 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvell e convent ion portant rev ision entraîne 
rait de p le in droit, nonobstant l 'articl e 26 c i
dessus, dénonciation immédiate de la présente 
convention, sous réserve que la nouvell e con
vention portant revision soit entrée en vigueur; 

b . à partir de la da te de l' entrée en vi gueur 
de la nouvell e convention portant revision, la 
présente conven t ion cessera it d 'être ouverte à 
l a ratification des Membres. 

2. L a p résente convention clemeurera it en 
tont cas en v igueur cl ans sa forme et teneur 
pour les M embres qui l 'auraient ratifiée et 
qui ne ratif ieraient pas la convention portant 
revision. 

Art. 29. Les textes français et anglais de 
la présente convention feront foi l'un et 
l' a ut re . 

s. 99J. 

26 November 1936. BESLUIT, bepal ende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den N ederlandschen Gezant te 
Londen en den Britschen Staatssecretar is 
voor Bui tenl andsche Zaken gewi se lde no
ta's dd . 27 Augustus 1936, houdende eene 
overeenkomst tusschen Nede,·land en het 
V ereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en N oorà,. l ei·land betreffende wederzijclsche 
vrij stelling van bepaalde belastingen in 
verband met het luchtvervoerbedrijf. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Londen 

en den Britschen Staatssecretaris voor Bui ten
landsche Zaken gewisselde nota's del. 27 Au
gustus 1936, houdende eene overeenkomst tus
schen Nederland en het V ereenigd K oninkt-ijk 
van G1·oot-B1·itannië en N oord-l erland betref
fende wederzijdsche vrij stel I ing van bepaa lde 
belastingen in verband met het luchtvervoer
bedrijf, van welke nota's een afdruk en eene 
verta ling bij dit Be lui t zijn gevoegd; 

Overwegende, dat ve1melde overeenkomst op 
27 Augustus 1936 voor het Rijk in Europa is 
in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Novem
ber 1936, Directie van het Protocol , n°. 39286; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
bovengenoemde nota's, al smede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Min i ters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, iede r voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoer ing van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 26sten November 1936. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van B uitenlandse/t e Zaken, 
D e Gr ae ff. 
(Uitg eg . 8 December 1936.) 
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Ver t a I ing. 

MINISTERIE VAN BUITEN
LANDSCHE ZAKEN, S. W.I. 

N°. W 7896/265/29 . 
27 Augustus 1936. 

Mijnheer, 

Ik h eb de eer U mede te deelen , dat Zijner 
M ajesteits Regeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britann ië en Noord-Ier
land bereid is met de Nederlandsche Regee
ring een overeenkomst in de volgende bewoor
dingen te slui ten tot wederzijdsche vrij steil ing 
van bepaalde belastingen, in verba nd m et het 
1 uch tvervoerbed rijf. 

1. Zijne r Majesteits Regeer ing in het Ver
eenigd Koninkrijk verbind t zich ertoe, dat alle 
winsten en baten, voortvloe iende uit het lucht
vervoerbedrijf, gedreven door een persoon, die 
gevestigd is in Neder land en niet gevestigd 
is in het Vereenigd Koninkrijk, zoolang de 
vrijstellingen vermeld in onderparagraaf 2 
dezer overeenkomst van kracht blijven, vrij 
gesteld zullen zij n van Inkomstenbelasting 
(inclusief verhoogingen), welke in het Ver
eenigd Koninkrijk verschuldi gd zijn over het 
belastingjaar, beginnende den zesden Apr il 
1935 en over elk volgend belastingjaar en dat 
zij de noodi ge stappen zal doen ingevolge Af
deeling 18 van de P arlementswet, bekend a ls 
"Finance Act, 1923" , zooals deze is uitgebre id 
bij Afdeeling 9 van de Parlementswet van het 
Vereenigd Koninkrijk, bekend als "Finance 
Act, 1931" , ten aanz ien van winsten of baten, 
voortvloe iende uit het luchtvervoerbedrijf, ten
einde vorengenoemde vrijstelli ngen kracht van 
wet te geven. 

2. D e Nederlandsche Regeering verklaart, 
dat ingevolge de wetten van Nederland, in
zake de inkomstenbelasting en gemeentefonds
belasting, geen bela ting wordt geheven van 
een ige winst of bate voortvloeiend uit het 
luchtvervoerbedrijf, uitgeoefend door een per
soon, gevestigd in het Ve reenigd Koninkrijk 
en niet gevestigd in N ederl a nd , en dat inge
volge de wetten van N ederland inzake Divi
dend- en Tantièmebelasting geen belasting is 
verschuldigd op dividenden of andere bedra
gen, welke uit hoofde van winsten worden 
verdeeld door een maatschappij , welke een 
luchtvervoerbedrijf uitoefent en gevestigd is 
in het V er eenigd Koninkrijk, en verb ind t zich 
ertoe, dat zoolang de vrij stellingen vermeld in 
onderparagraaf 1 dezer overeenkomst van 
kracht blijven, zoodanige winsten of baten en 
dividenden en andere bedragen a ls vorenbe
doeld aldus vrijgesteld zullen blijven . 

De N ederlandsche R egeer ing verbindt zich 
verder ertoe, dat van zes April 1935 a f en 
daarna , zoolang de vr ij stellingen, vermeld in 
onderparagraaf 1 dezer overeenkomst van 
kracht blijven, all e goederen, welke het eigen
dom of in het bezit zijn van en in Nederland 
gebruikt worden door personen gevestigd in 
het Vereenig d Koninkrijk en niet gevestigd in 
N ederland , dienende voor het maken van win
sten en het verkr ijgen van baten u it het lucht
vervoerbedrijf, voor zoover zij voor dat doel 
worden gebruikt, zu ll en zijn vrij gesteld van 
Vermogens- en V erdedigingsbelasting I en dat 
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zij ingevolge de wet van 14 Juni 1930 (Staats
blad 1930 n°. 244) de noodige stappen zal 
ondernemen teneinde aan vorenstaande vrij
stellingen kracht van wet te geven. 

3. De vrij stellingen ingevolge de voorgaan
de onderparagrafen verleend, zu ll en zich niet 
uitstrekken tot Inkomstenbelasting, welke in 
het V ereenigd Koninkrijk verschuldigd is in
gevolge Bij l age A of tot de Vermogensbelas
ting of Verdedigingsbelasting 1, welke in 
Nederl a nd verschuldigd is met betrekking tot 
onroerende goederen in Nederland. 

4. D e uitdrukking " luch tvervoerbedrij f" be
teekent het bedrijf, uitgeoefend door een e ige
naar van luchtvaartu igen, en met het oog op 
de strekking dezer omschrijving omvat "eige
naar" iederen bevrachter. 

Voor het doel van deze overeenkomst om
vat het woord "persoon" elke groep van per
sonen, a l of niet rechtspersoonlijkhe id bez it
tend , en een rechtspersoonlijkhe id bezittend 
1 ichaam zal worden beschouwd te zijn geves
tigd in het Vereenigd Koninkrijk, indien zijn 
bedrij f wordt geleid e n gecontroleerd in het 
Vereenigd Koninkrijk en zal worden be
schouwd te zijn gevestigd in Nede rl a nd, indien 
zijn bedrijf wordt gelei d en gecontroleerd in 
Nederland. 

5. Deze overeenkomst kan door elk van de 
contracteerende R egeeringen te a llen t ijde 
worden opgezegd doo r een schriftelijke kennis
geving, gedaan langs den diplomatieken weg, 
en zij zal ophouden van kracht te zijn zes 
maanden na den datum, waarop de kenn is
geving van opzegging is ontvangen. 

2. Indien de Nederlandsche R egeering zich 
met de vorenstaande bepalingen kan vereeni 
gen, heb ik de eer in overweging te geven, 
dat deze nota en Uw antwoord in gel ijkluiden
de bewoordingen worden beschouwd een for
meele ove reenkomst tusschen de twee Regee
ri ngen te vormen, welke in werking zal treden 
met ingang van den datum van de beide 
nota's. 

Ik heb de eer te zijn 
met de meeste hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame Dienaar, 

Anthony Eden. 

Jonkheer R . de Marees van Swinderen, 
G.C.V.O., enz., enz., enz. 

GEZANTSCHAP mm 
NEDERLANDEN. 

N°. 1530. 

Londen, 27 Augustus 1936. 

Mijnheer, 

Ik heb de ee r de ontvangst te bevestigen 
van de nota, welke U zoo goed is geweest 
heden aan mij te richten en waarin U mij 
mededee lt, dat Zijner M a jeste its Regeering 
in het V e reenigd Koninkrijk van Groot-Bri
tannië en Noord-Ierland bei-e id is met de 
N ede rlandsche R egeering een overeen komst in 
de volgende bewoordingen te sluiten inzake 
wederzijdsche vrijstelling van bepaa lde belas
t ingen, in verband met het luchtver voerbe
drijf. 
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1. Zij ner M ajeste its R egeering in het Ver
eenig cl Koninkrijk verbindt zich ertoe, dat a lle 
winsten en baten, voortvloeiende uit het lucht
vervoerbedrij f, gedreven door een persoon , di e 
gevestigd is in N ederl and en niet geves ti gd 
is in het Ver"enigd K oninkrijk, z()l)lang de 
vrij teil ingen vermeid in onderparagraaf 2 
dezer overeenkomst van kracht blijven, vrij
gesteld zullen zij n van Inkomstenbelasting 
(inclusief verhoogingen), welke in het Ver
eenigd Koninkrijk verschu ldigd zij n over· het 
belastingjaar, beginnende den 6den April 1935 
en over e lk volgend belastingjaar en dat zij 
de nood ige stappen zal doen ingevolge Afdee
li ng 18 van de Parlementswet, bekend als 
" Finance Act, 1923", zooals deze is uitgebreid 
bij Afdeeling 9 van de P arlementswet van het 
Vereenigd Koninkrijk, bekend a ls " Finance 
Act, 1931", ten aanz ien van winsten o f ba ten, 
voortvloe iende uit het luchtvervoerbedrijf, ten
e inde vorengenoemde vrijstel! ingen krach t van 
wet te geven. 

2. De ederlandsche R egeering verklaart, 
da t ingevolge de wetten van N ederl and, in
zake de inkomstenbelasting en gemeentefonds
belasting, geen belasting wordt geheven van 
eenige winst of bate voortvloeiend uit het 
luchtvervoerbed rijf, uitgeoefend door een per
soon, gevestigd in het Vereenigd Koninkrij k 
en niet gevestigd in ede rl a nd , en dat inge
volge de wetten van N ederland inzake Divi
dend- en Tantièmebelasting geen belasting is 
verschuldi gd op dividenden of andere bedra
gen, welke uit hoofde van winsten worden 
verdeeld door een m aat chappij , welke een 
luchtvervoerbedrijf uitoefent en gevestigd is 
in het Vereen igd K oninkrijk, en ve rbindt zich 
ertoe, da t zool ang de vrij stelli ngen ve11nel d 
in onderparagraaf 1 dezer overeenkomst van 
kracht blijven, zoodanige winsten o f baten en 
dividenden en a ndere bedragen a ls vorenbe
doeld aldus vrijgesteld zullen blijven. 

De ederlandsche R egeering verb indt zich 
verder ertoe, dat van 6 April 1935 af en 
daarna, zoolang de vrijstellingen, vermeld in 
onderparagraaf 1 deze r overeenkomst van 
kracl1t bl ijven, a ll e goederen, welke het e igen
dom of in het bezit zij n van en in N ederland 
gebrui kt worden door personen gevestigd in 
het Vereenigd K oninkrijk en niet geve tigd in 
N ederl and , dienende voor het maken van win
sten en het verkrijgen van baten uit het lucht
vervoerbedrij f, voor zoover zij voor dat doel 
worden gebruikt, zull en zij n vrijgesteld van 
Vermogens- en Verdedigingsbelasting I en dat 
zij ingevolge de wet van 14 Juni 1930 (Staats
blad 1930 n°. 244) de noodige stappen zal on
de rnemen tene inde aan vorenstaande v rijstel
lingen kracht va n wet te geven. 

3. De vrijstellingen ingevolge de voorgaan
de onderparagrafen verleend, zullen zich niet 
uitst rekken tot Inkomstenbelasting, welke in 
het Vereeni gd K oninkrijk verschuldigd is in
gevolge Bijl age A of tot de Vermogensbelas
t ing of Verdedigingsbela t ing I , we lke in 
N ederland verschuldi gd is met betrekking tot 
onroerende goederen in N ederland. 

4. De ui tdrukking " luchtvervoerbedrijf" be
tee kent het bedrijf, uitgeoefend door een e ige
naar van luchtvaartu igen, en met het oog op 
de strekking dezer omschrij ving omvat " e ige
naal'" iederen bevrachter. 
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Voor het doel van deze overeenlwmst om
vat het woord "persoon" elke groep van per
sonen, a l of n iet rechtspersoonlijkheid bez it
tend, en een rech tspersoonlijkhe id bez ittend 
lichaam zal worden beschouwd te zij n geves
tigd in het Vereenigd Koninkrijk, indien zijn 
bedrij f wordt gele id en gecontroleerd in het 
Vereenigd K oninkrijk en zal worden be
schouwd te zij n gevest igd in N ederl a nd , in
dien zijn bedrijf wo1·dt gelei d en gecontro lee rd 
in ederl and. 

5. Deze overeenkomst kan door elk van de 
contracteerende Regeer ingen te a ll en tijde 
worden opgezegd door een sch r iftelij ke ken
nisgeving, gedaan la ngs den diplomatieken 
weg, en zij zal ophouden van kracht te zijn 
zes maanden na den datum, waarop de ken
nisgev ing van opzegging is ontvangen. 

2. Ik ben gemacht igd te verk la ren, dat de 
Nederlandsche R egeer ing zich kan vereenigen 
met de vorenstaande bepalingen en met het 
voorstel , dat Uw nota en dit antwoord zull en 
worden be chouwd een formeele overeenkomst 
tussch en de twee R egeeringen te vormen, 
welke in werking zal t reden met ingang van 
den datum van de be ide nota' s. 

Ik heb de ee r te verblij ven 
met de meeste hoogachting, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame Dienaar, 

R. de Ma rees van Swinderen. 

The Ri ght Honourable Anthony Eden, 
M . C., l\lf. P. , enz., enz., enz. 

S. 99K. 

27 Nove1nber 1936. BESLU IT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag van Genève betreffende de invoe
ring of de handhav ing van methodes tot 
vaststelling van minimum-loonen, dat op 
16 J un i 1928 door de Al gemeene Confe
rentie van de Internationale Organisatie 
van den Arbeid in hare llde zitting a ls 
ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gezien de Wet van 19 J anuar i 1934 (Staats

blad n° . 6) tot voorbehoud der bevoegdheid 
tot toetred ing tot het ontwerp-verdrag betref
fende de invoering of de ha ndhaving van 
methodes tot vaststelling van m inimum-loonen 
(Genève 1928). van welk ontwerp-verdrag een 
a fdruk en eene vertaling b ij dit Be luit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat Onze bekrach t ig ing van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 6 
aan den Secretar is-Generaal van den Volken
bond is medegedeeld en door hem op 10 o
vember 1936 is ingeschreven ; 

Overwegende mede, dat de bekrach t igingen 
van Australië, B ,dgarije, Canada, Chili , China, 
ColU?n bia, Cuba, Duitschland, Fran krijk, Groot
B ritannië en Noord- I erland, H ongarije, den 
l erschen Vrijstaat , I talië, M exico , Nicaragua, 
Noorwegen, Spanje, Uruguay en de Unie van 
Z uül,.Afrika reeds tevo ren door voornoemden 
Secretar is-Generaal zijn ingeschreven ; 

Overwegende wijders, dat het verdrag, over
eenkomstig a rtikel 7, op 10 ovember 1937 
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voor Nederland zal in werking treden en dat, 
voor zoover Nederlandsch-Indië, Surina11,e en 
Curaçao betreft, de toepassing van het ver
dr,ag is gebleken niet we l mogelijk te zijn, 
zoodat in overeenstemming met artikel 421, 
Deel XIII (Arbeid) van , het Vredesverdrag 
van V ersaill es van 28 Juni 1919 (Staatsblad 
1920, n °, 127, en 1934, n°, 357) , die toepas
sing achterwege zal blijven; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 23sten Novem
ber 1936, Directie van het Protocol , n°. 
38594· 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, a lsmede de verta ling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad, 

Onze Ministers, Hoofden va n Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
va n hetgeen ten deze wordt vereischt, 

H et Loo, den 27sten November 1936. 
WILHELMINA. 

De 1lf inis te,· van Buitenlandsche Z aken, 
De GraefL 

( Uit geg. 15 Decem.b e,· 1936, ) 

V er t a I in g. 

VOLKENBOND. 

INTERN ATION ALE AUBEIDS
CO.NF.ERENTIE 

Verdrag betreffende 1l e lnv.oerlng of de 
balltlha,·ln g van metho1l en tot vaststelling· 

van mlnlmumloonen. 

De Al gemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroe
pen te Genève en aldaar bijeengekomen op 30 
Mei 1928 , in hare elfde zitting, besloten heb
bende verschil] ende voorstell en aan te nemen 
betreffende methoden van vaststelling van 
minimumloonen, welk onderwerp het eerste 
punt van de agenda der zitting is, en be
sloten hebbende, dat deze voorstel I en den 
vorm zullen aannemen va n een ontwe rp van 
een internationaal ve rdrag, 

neemt heden, den 16en J un i 1928, het vol 
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachti g ing 
door de leden van de Internationale Organi 
satie van den Arbeid, zulks overeenkomstig de 
bepalingen van deel XIII van het Verdrag 
van Versa illes en van de overeenkomstige dee
l en der andern Vredesverdragen: 

Art. L Elk lid van de Internationale Or
ganisatie van den Arbeid, dat dit verdrag be
kt·achtigt , verbind t zich om in te voeren of 
te handhaven methoden, welke het mogelijk 
maken om min imumloonen vast te stellen voor 
de arbe iders, werkzaam in industrieën of tak
ken van industrie (en in h et bij zonder in de 
huisindustrie), waar geen doeltreffend stelsel 
voor de vaststelling van loonen door coll ectief 
contract of anderszins bestaat, en waar in de 
loonen buitengewoon laag zijn. 

Onder "industrieën" worden voor de toe
pass ing van dit vet·drag verstaan zoowel de 
industrie als de handel, 
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Art, 2, Elk lid , dat dit verdrag bekrach
tigt, is vrij om na raadpleg ing van de werk
gevers- en arbeidersorganisaties, indien die 
voor de betrokken industri e of tak van in
dustrie bestaan, te bes! issen, op welke indus
trieën of takken van industrie en in 't bijzon
der op welke huis industrieën of welke takken 
van huisindustrie de methoden tot vaststelling 
van minimumloonen, als bedoeld bij a rti kel 1, 
toegepast zu ll en worden, 

Art, 3. Elk lid , dat dit verdrag bekrach
tigt, is vrij in het bepalen van de methode van 
vaststelling van min imumloonen, zoo ook in 
de wijze van toepass ing daa rvan, behoudens 
dat : 

1 °. voordat tot toepass ing dier methoden 
op eene industri e of een bepaalden tak van 
eene industrie wordt overgegaan, de vertegen
woordigers van de betrokken werkgevers en 
arbeiders geraadpl eegd moeten worden, daar
onder begrepen de vertegenwoordi gers van 
hunne onderschei dene organisaties, indi en 
zulke organisaties bestaan, zoomede a lle an
dere personen, di e in het bijzonder op di t punt 
deskundig zijn door bun beroep of hunne 
werkzaamheden en tot wie de bevoegde auto
rite it het wenschel ijk ach t zich te wenden; 

2°, de betrokken werkgevers en a rbe iders 
deel moeten hebben a an de toepass ing van 
d ie methoden op de wijze en in de mate, 
welke de nat ionale wet za l bepal en, ech ter 111 

elk geval in gelijken getale en op voet van 
gelijkheid ; 

3°, de vastgestelde minimumloonen zoowel 
voor de betrokken werkgevers al s voor de a r
beiders bindend zijn; zij zullen noch bij indivi
dueele overeenkomsten door hen kunnen wor
den verlaagd, noch bij collectieve overeen
komsten, tenzij krach tens algemeene of bij
zondere machti g ing van de bevoegde a utori
teit, 

Art. 4. Elk lid , dat dit verdrag bekrach
t igt, moet de noodi ge maatregelen nemen, door 
middel van de instelling van een systeem van 
controle en waarborgen, opdat eenerzijds de 
betrokken werkgevers en arbe iders kennis 
kr ij gen van de geldende minimumloonen en 
anderzijds de loonen, di e inderdaad betaald 
worden, niet lager zijn da n de minimumloo
nen , di e van toepassing zijn . 

Elke a rbe ide r, voor wien de vastgestelde 
minimumloonen gelden en die loon ontvangen 
heeft lager dan het vastgestelde minimum , 
moet het rech t hebben, om langs gerechtelij ken 
of anderen wettelijken weg het bedrag van 
het loon, dat hem nog verschuldigd is, in te 
vorderen binnen een termij n, di e vastgesteld 
kan worden door de nationale wet, 

Art, 5. Elk lid , dat dit verdrag bekrach
t igt , moet elk jaar aan het Internationaal 
Arbeidsbureau eene algemeene opgave doen 
van de industrieën of takken van industri e, 
waarop de methoden van vastste lling van mi
n imumloonen toegepast zijn , en moet aan
geven de wij zen van toepassing van de me
thoden, zoo ook de resultaten, Die opgave 
moet summiere gegevens bevatten omtrent het 
aantal arbeiders , dat bij benadering val t onder 
de regeling, de hoogte van de vastgeste lde 
loonen en - zoo noodi g - de a ndere belang
rijkste maatregelen betreffende de minimum
loonen, 
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Art. 6. De officieele bekrach tigingen van 
di t verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
deel XIII van het Verdrag van Versa illes en 
de overeenkomstige deelen van de andere 
Vredesverdragen, zullen worden medegedeeld 
aan den Secreta ri s-Generaal van den Volken
bond en door hem worden ingeschreven. 

Art. 7. Dit verdrag za l slechts verb indend 
zijn voor de leden van de I nternationale Or
ganisatie van den Arbeid , di e hunne bekrach
tiging door den Secretaris-Generaa l hebben 
doen inschrijven. 

Het zal van kracht worden twaalf maa nden, 
nadat de bekrachtigingen van twee leden door 
den Secretar is-Generaal zull en zijn ingeschre
ven. 

Vervol gens zal dit verdrag voor iede r der 
andere leden in werking t reden twaalf maan
nen na den datum, waarop de bekrachti g ing 
van dat 1 id do01, het Secretar iaat zal zijn in
geschreven. 

Art. 8. Zoodra de bekrachtigingen van twee 
leden der Internationale Organisatie van den 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschreven, 
zal de Secretaris-Generaal van den Volken
bond van di t feit mededeeling doen aan a ll e 
leden van de Internationale Orga nisatie van 
den Arbeid. Hij za l hen eveneens in kennis 
stellen met de inschrijvingen van de bekrach
tigingen, di e hem later door andere leden der 
Organisa ti e zullen worden medegedeeld . 

Art. 9. Ieder lid , dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van 
een termijn van ti en ja ren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te wor
den, zulks bij eene verklaring, toegezonden 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door dezen in te schrijven. De opzeg
g ing wordt eerst van k racht een jaar, nadat 
zij door het Secretar iaat is ingeschreven. 

Ieder I id, da t dit verdrag heeft bekrach
t igd , dat binnen deu termijn van een jaar na 
verloop van den termijn van t ien jaa r , bedoeld 
in h et vorig lid, geen gebruik maakt van ' de 
bevoegdheid tot opzegging, voorzien in dit ar
tikel, zal voor een nieuwen termijn van vijf 
j a ren gebonden zijn en zal in het vervolg dit 
verdrag kunnen opzeggen na verloop van 
eiken termijn van vijf jaren onder de voor
waa rde, bedoeld in dit artikel. 

Art. 10. De R aad van Beheer van het In
ternationaal Arbeidsbureau moet, ten minste 
eenmaal in de t ien ja ren, aan de Algemeene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepass ing van dit verdrag en za l vaststell en, 
of het wenschelijk is de herziening of wijzi 
g ing van dit verdrag op de agenda der Con
ferentie te plaatsen. 

Art. ll. Zoowe] de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 

s. 991. 

9 December 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het N ederlandsch-Dui tsch ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaar 1936 met bijl age en 
bijbehoorend slotprotocol, op 23 December 
1935 te Berlijn gesloten. 

Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het Nederlandsch-Duitsch verdrag nopens 
de regeling van het goederenverkeer voor het 
jaa r 1936 met bijl age en bijbehoorend slot
protocol , op 23 December 1935 te B erlijn ge
sloten, alvorens te worden bekrachtigd, inge
volge artikel 58 der Grondwet de goedkeu
r ing der Staten-Generaal behoeft en dat het 
voorts wenschelijk is om de bevoegdheid voor 
te behouden dit verdrag op te zeggen ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. I. H et in afdruk bij deze wet gevoegde 

N ederlandsch-Duitsch verdrag nopens de rege
ling van het goederenverkeer voor het jaa r 
1936 met bijl age en bijbehoorend slotprotocol , 
op 23 December 1935 te B erlijn ges loten, 
wordt voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor het in Artikel I genoemde verdrag op te 
zeggen. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 'den dag na dien harer afkondi
ging, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 9den Decem

bèr 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van B uitenlandsche Zaken, 

De G r a. e f f. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

De :Minister van Waterstaat, 
van Lid t h de Jeude. 

De M inis te1· van Landbouw en Visscherij, 
L . N. D e c k e r s. 

{Uitgeg. 10 Decernb er 1936.) 

Nederland sch-Dultsch Verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het 

jaar 1936 van 23 December 1935. 

H a.re M ajesteit de Koningin der N ederlanden 
en 

De Duitsche Rijkskanselier, 
geleid door den wensch, de economische be

trekkingen tusschen Nederl and en Duitschland 
ook gedurende het jaar 1936 te bevorderen 
en nauwer aan te knoopen, hebben tot hunne 
gevolmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den: 

Hoogstderzelver Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister te Berlijn , Mr. Johan 
Paul Graaf van Limburg Stirum 

en 
Dr. Hans Max Hirschfeld, Directeu r-Gene

raal van H andel en Nijverheid bij het Depar
tement van H andel, Nijverheid en Scheep
vaart; 

De Duitsche Rijkskanselier: 
Dr. K a rl Ritter , Di recteur aan het Depar

tement van Bui tenl andsche Zaken 
en 

den Vortragenden Legationsrat aan het De
partement van Buitenl andsche Zaken Felix 
Benzler, 

die, na onderzoek ·hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden· volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn. 
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Art. I. Van de in de bijlage vermelde 
voortbrengselen van den Nederlandschen bo
dem en de Nederlandsche nijverheid zullen 
bij hun invoer in het Duitsche douanegebied 
geen andere of hoogere invoerrechten geheven 
worden dan die, welke in de bijlage bepaald 
zijn. 

A rt. II. Voorzoover de Nederlandsche Re
geering den invoer van goederen in Nederland 
beperkt of in de toekomst beperken zal , zal 
zij daarbij met de Duitsche uitvoerbelangen op 
passende wijze rekening houden. 

Art. III. De Nederlandsche en de Duitsche 
Regeering zullen den invoer van Nederland
sche en Duitsche kolen van all e soorten even
als tot dusverre welwillend behandelen. 

De invoer van steenkolen, steenkoolbriket
ten en cokes uit Duitschland wordt voor het 
jaar 1936 gecontingenteerd, en wel volgens de 
navolgende groepenverdeel ing: huisbrandko
len, industriekolen, steenkoolbriketten en cokes. 

Art. IV. Iedere Regeering zal een Regee
ringscommissie insteîlen, gevormd· door amb
tenaren dèr betrokken ministeries. Deze com
missies hebben tot taak in doorloopend onmid
dellijk contact de met de uitvoering van dit 
verdrag samenhangende vraagstukken te be
handelen. Over de samenstell ing der Regee
r ingscommissies zullen beide Regeeringen el
kander mededeeling doen. 

Art. V. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. Het treedt den vijftienden dag na de uit
wisseli ng der bekrachtigingsoorkonden, welke 
te 's-Gravenhage zal plaats vinden, in wer
king en zal gelden tot den 31sten December 
1936. 

Ingeval zich ingrijpende wijzigingen in de 
economische verhoudingen tusschen de bei de 
landen moch ten voordoen, kan di t verdrag 
vóórdien worden opgezegd. Een ingrijpende 
verandering in de economische verhoudingen 
tusschen de beide la nden moet geacht worden 
zich eveneens voo r te doen, indien één van de 
beide R egeer ingen, in het a lgemeen of door 
afzonderl ijke maatregelen, van de tot dusverre 
geldende richtsnoeren harer douane-politiek af
wijkt en daardoor een niet onbelangrijke be
nadeeling voor den uitvoer van het andere 
land ·moet worden gevreesd. 

I s volgens de opvatting van één van de ver
d ragslu itende partijen de voorwaarde van de 
vorige a l inea aanwezig, dan zal deze partij -
in den regel nochtans na voorafgaande be
spreking der Regeeringscommissies - de an
dere partij allereerst het voornemen tot op
zegging mededeelen. 

Is dit het geval, dan moeten de Regeerings
commissies bijeenkomen en trachten het door 
de wijzigingen van de economische verhou
dingen verstoorde evenwicht van het verdrag 
door een daarvoor in aanmerking komende 
verevening weer te herstellen. Brengen deze 
besprekingen geenerle i uitkomst, dan moet 
zulks jn een door de beide voorzitters der 
Regeeringscommiss ies onderteekend zittings
protocol worden vastgestel d. In dit geval kan 
ieder van de be ide verdragsl uitende Partijen 
het verdrag met een termijn van 14 dagen 
tegen het einde van een kalendermaand op
zeggen. 

Geschied in tweevoud in de N ederlandsche 
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en de Duitsche taal te Berlijn, den 23sten De-
cember 1935. 

(w. g.) 
{w. g.) 
(w.g.) 
(w.g.) 

Limburg Stirum. 
H. M. Hirschfeld. 
Karl Ritter. 
Felix Benzler. 
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22 
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28 

33 

Uechten bij den Invoer In het Dultsche 
douaneg·ebled. 

Benaming der goe<leren. 

Koolzaad : 
bloemkoolzaad ... .......... ..... .. .. .. ... . . 
boerekoolzaad, spruitkool zaad . ... .. 
andere ... ..... ... .... ... ...... ... .. .. .... ... .. . . 

Bloemzaden ........ .. ... .... .. ... .. ... ........ . 
Komkommer- en augurkenzaad .... .. . . 
Koolrabizaad ..... ..... .. ................. ..... . 
Kool raapzaad ................................. . 
Preizaad ... ....... .. .. .............. ... ... ....... . 
P een (wortel ) zaad ........ ...... ...... ... ... .. . 
P etersel iezaad .... .. .. ..... .. ... ........ .. .. ... . 
R adijszaad ... ...... .. ... .... .... ... ... .. ......... . 
Ramenaszaad ................... .. .. .. .. .. ..... . 
Slazaad .. .. ...... ..... ... ... .. ... .. .. .. ... ........ . 
Schorseneerenzaad ........ ......... .. .. .... . . 
Se! de rij zaad .. ... ............................... . 
Zaad van andere consumptie-wortel-

gewassen dan bovengenoemd en 

100 
20 
40 
50 · 
50 
30 
10 
50 • 
60 
10 • 
50 
50 · 
50 • 
50 
40 • 

herfstknollen . ..... ........ .. .... ...... ...... 10 
Spinaziezaad .... . . ... .... .... ..... .. . 
Uienzaad ................. ........ .. ...... ...... .. . 

Opmerking. De verdragsrechten gel
den slechts, wanneer zij in het 
Duitsche douanegebied worden in
gevoerd met certificaten van zui- 
verheid, erkend door de Duitsche · 
R egeering, en op grond van over- · 
eenkomsten met Duitsche telers 
ingevolge nadere overeenkomst 
tusschen de beide Regeeringen. 

K arwij , versch of gedroogd ..... .. .... . 
Aardappelen, versch: 

goedgekeurd pootgoed in den tijd 
van 1 J anuari tot 31 M aart en 
van 1 September tot 31 Decem-
ber .... ...... .. ........................ ........ . 

Kapok, onbewerkt, ook gezuiverd, in 
andere verpakking dan in geperste 
balen .... ................................. ...... . . 

Groenten, versch : 
Witte kool in den tijd van 1 J a-

nuar; tot 31 Mei ... ... ........ ......... . 
Roode kool en savoyekool, in den 

tijd van l J anuari tot 31 Mei ... 
Opmerking. De verdragsrechten gel

den slechts voor een hoeveelheid, 
overeenkomende met 60 % van de 
hoeveelheden der afzonderlijke · 
bovengenoemde goederen, ,ve lke 
volgens de ambtelijke Duitsche in
voerstatistiek in den t ijd van 1' 
J anuari tot 31 Mei 1932 uit Ne
derTand in li.et Duitsche douane-

10 • 
50, 

4' 
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gebie d zijn ingevoerd. De be ide 
R egeeringen kunnen het percen
tage wijzigen, echter niet hooger 
stell en dan 60. 

Spruitkool , in den t ij d van 1 J a
nuari tot 31 Maart en van 1 
N ovember tot 31 December .. ...... 5 

Opme1·king. H et verdragsrecht geldt 
slechts voor een hoeveelheid, over
eenkomende met 55 % van de hoe
veelheid, d ie in het jaar 1932 
volgens de ambtelij ke D uitsche in
voerstatistiek u it Nederland in 
het D uitsche douanegebied is in
gevoerd. De beide Regee ringen 
kunnen het percentage wijzigen, 
echter n iet hooger stellen dan 55 . 

K ropsla: 
in den tij d van 1 April tot 31 Mei 7 
in den tijd van 1 J un i tot 30 

September . ...... .... .. .. . ... . . ...... .. 10 
O pmerking. Het verdrags rech t van 

7 RM gel dt slech ts onder voor
waarde, dat de ederlandsche R e
geering overeenkomstig een met 
het oog daarop te treffen regeling 
er voor instaat, dat in de maan
den Apri l en Mei niet mee r dan 
75 % naa r D uitschl and wordt uit-
gevoerd van de hoeveelheid krop
sla, die na overeenkomst der be ide 
partijen op g rond van een ge
meenschappelij ke vaststelling in 
de maanden Apr il en Mei 1932 
u it N ederland in het D uitsche 
douanegebied is ingevoerd . De 
b eide R egeer ingen kunnen het 
percentage wijzigen, echte r niet 
hooger stell en dan 75. 

U ien tot een hoeveelhe id van ten 
hoogste 3 000 000 kg per kalen
derjaar, wanneer zij met toestem
m ing van een door den R ij ks
minister voor Voedselvoorziening 
en L and bouw aan te wij zen in
stelling en na nadere aanwijzing 
van den Rij k minister van Finan-
ciën worden ingevoerd . . ...... .. ..... 2 

W orte len, in den tijd van 1 J anuari 
tot 31 Maart en van 1 J ul i tot 
31 December .. . ... ... .. .. ... 5 

Spinazie ..... ... .... ... .... ....... .. 5 
:38 Boomen, wij nstokken, vaste planten, 

struiken, stekken en andere levende 
gewassen zonder of met aardklui
ten, ook in potten of kui pen ; ent
r ijzen; p l anten zonder aardkluiten: 

Vaste p i anten . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20 
P olyantharozen, voo rzien van een 

doo,· de Dui tsche R egeer ing er
kend certificaat van zuiverheid 21 

Andere: 
Rhododendrons en azalea's, met 

u itzonder ing van de I ndische 
azalea's, alle deze met aard-
kluiten ................. ........ .... .... 12.50 

M agnolia's, l aurieren, I lex, Au
cuba, Buxus, a ll e deze met 
aardklui ten ..... .............. ... ...... 10 

<Con i feren (met u itzondering van 
de araucari a excelsa) en cle
matis met k luiten, voorz ien van 
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door de Dui tsche R egeeri ng er
kende certifi caten va n zui ver-
heid .. ... ...... .... ... .. ... .. .... .... .... .. . 10 

vaste planten met aa rdklui ten ... 20 
Opmerking. De verdrags rech ten van 

21 R M, 12.50 RM en 10 RM 
gelden slechts onder de voorwaar
de, dat de N ederl andsche Regee
r ing ingevolge een daartoe in het 
bij zonder te t reffen overeenkomst 
bij den ui tvoer van de planten, 
waarvoor deze ve ,·dragsrech ten 
gelden, waa rbo rgt, dat uitvoer
vergunningen voor zend ingen aan 
particu lieren, o penbare I ichamen, 
warenhuizen of openbare verkoo
pingen niet worden afgegeven, 
alsmede dat aan de in een ge
mengde Commiss ie overeengeko
men prij zen wordt vastgehouden. 

40 H yacinthen-, t ul pen- en na rc isbollen 20 
45 Druiven: 

versch, (tafeldru iven), in N eder
] andsche kassen gekweekt, in ver
pakk ingen met gewicht van 10 kg 
of minder , niet per post verzon
den, in den t ijd van 1 tot 31 
J u li ... .. . ..... ... ... . .. ... .. ..... .. .. . .. ...... 7 

47 Ander ooft, versch : 
K ruisbessen . ... ............. .. ... ... ... ... .... 10 
Frambozen ...... .. . .. .. .... ... . ... ..... 12 .50 
Opmerking. Al s versche frambozen 

zij n ook te beschouwen versch ge
plukte fr ambozen, d ie in den t ijd 
van 15 J uni tot 15 September 
zijn ingevoerd en die a ll een om 
haa r voor bederf gedu rende het 
vervoer te behoeden, lichtelijk met 
verduu rzami ngsmiddelen, zooals 
b.v. m ierenzuur, behandeld zijn. 

49 Aardbeienpul p in verpakkingen bij 
een gewich t van 50 kg of mee r . .... 8 

Frambozen pul p in ve rpakkingen bij 
een gewich t van 50 kg o f mee r 5 
Opme,·king. De ve rdrags rech ten gel-

den zonder dat rekeni ng is gehou-
den met het percentage der aard
beien- en frambozenpulp aan h eele 
dan wel hal ve vruchten. 

109 Varkens pek, niet gerookt, voorz ien 
van bewij zen van overneming van 
een door den R ij ksmin ister voo r 
Voedselvoorz ien ing en L a nd bouw 
aan te wijzen in telli ng ... ...... ... ... 20 

115 Zeelt, levend en niet levend, versch, 
n iet bevroren, in den tijd van 1 
Juni tot 31 Juli .................. ....... .. 40 

I n het al gemeene tarief niet afzonder-
1 ijk genoemde zeevisschen, levende 
en n iet levende, verscb , n iet bevro-
ren .. .. . ... . ..... ....... . . .......... vrij 
Opmerking. De bij verdrag vast

gestelde vrijdom van invoerrecht 
geldt slechts voo r een hoeveelheid, 
overeenkomende met 50 % van de 
hoeveelhe id, die na overeenkomst 
van de be ide partij en op grond 
van een gemeenschappel ij ke vast-
stell ing in het jaar 1932 door 
D uitsche visschers en door de be
manning van Du itsche schepen 
gevangen en onder vrijdom van 
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116 

119 

134 

135 

136 

199 

208 

25 7 
280 

rech ten in N ederl and aan den 
wal is gebracht . en slechts zoo-
1 ang, als N ederl a nd zeevisschen, 
welke door Duitsche vi sschers o f 
door de bemanning van Dui tsche 
schepen zijn gevangen, a fgezien 
van de heffing van een compen
seerend invoerrech t van 1 % van 
de waarde, vrij van invoerrech t 
laat invoeren en aan den wal laat 
brengen. 

Gezouten ha ring en z.g. ,,B re it
Jinge", n iet in stukken gedeeld: 
in heele, halve, kwart of ach tste 
tonnen .. .. .. . . .. -bruto 62 % van het 

voor een vat (ton) 
ge ldende invoer
rech t . 

Oesters, levend of slechts a fgekookt 
of ingezouten, ook zonder schelp ... 65 

Bote r, versch, gezouten o f ui tgesmol
ten, voorz ien van een bewijs van 
overneming van een door den Rijks
minister voor Voedselvoorz iening en 
L andbou w aan te wijzen instelling 75 

K aas, niet in afzonderlijke verpa k
king met een brutogewicht van 2½ 
kg of lage r , ha rde : 
Edammer- en Goudakaas al sook 

bloksmel tkaas zonder ko rst, uit 
Edammer- of Goudakaas bere id, 
a lle deze voorzien va n een bewijs 
van overnem ing van een door den 
R ijksmin iste r voor Voedselvoor
zieni ng en L andbouw aan te wij -
zen ins teil ing .. .. ...... .... . 

Opmer king : H et bewijs, dat de 
bloksmel t kaas uit Edammer- of 
Goudakaas is bere id, i door een 
certificaat van een door de N e
derlandsche Regeering aan te 
wijzen instelling te leveren. 

Eieren van ki ppen, rauw, voorzien 
van een bewijs van overneming van 
een door den Rij ksminister voor 
Voedselvoorzieni ng en L andbouw 

20 

aan te wijzen instelling ..... .. 30 
Eieren van eenden, ra uw .. .. .. .. .. ... .. 30 

Opmerking. H et verdragsrech t voor 
eendeneieren geldt slech ts voor 
een hoeveelheid, overeenkomende 
met 90 % van de hoeveelhe id, di e 
na overeen komst van de be ide 
pa r tij en op grond van gemeen
schappelij ke vasts teil ing in het 
jaar 1932 u it N ederla nd in het 
Du itsche douanegebied is inge-
voerd. 

Ander gebak, met inbegrip van 
biscuits en va n beschuit ... .. . . .. .. 100 

Geconde n seerde m e lk (m e lks troop) 
met toevoeging van su iker van ten 
minste 40 %, in bl okken bij een 
gewicht va n 10 kg of meer, voo r
zien van bewijzen van overneming 
van een door den Rijksminister voor 
Voedselvoorz iening en L a ndbouw 
aan te wij zen instelling .. .. .... 40 

G lycer ine , z11iver .. ... ......... ...... ... .... ,. 4 
Zout, (chloornatrium, [geraff ineerd, 

steen-, zeezout] ) tot een hoeveelheid 
van ten hoogste 6 25 0 000 kg netto 0.80 
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326 Zinkwi t tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 40 000 kg .. .. . .. .. .. .. ... . .. . . ... . 4 
Op,ner king. De beide R egeer ingen 

kunnen de hoeveelheid, waarvoor 
de tariefverl aging geldt , wijzigen, 
echte r niet hooge r stell en dan 
40 ooo kg. 

343 L a kvernissen, lakken, zonder gebruik 
van wijngeest be re id (oploss ingen 
van hars in terpentijnolie, mine
ra le olie, ha rsolie, olievern is, ace
ton, a lkaliën of a ndere oplossings
middelen) , ook met kleurstoffen 
vermengd . .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 

354 Syntheti sche muscus .. .. ... ...... .. ...... ... 120 
362A Met zu ren behandelde fosfo rhouden-

de meststoffen (superfosfaten ), ook 
m et andere stoffen vermengd : 
andere dan met stikstofhoudende 

stoffen ve rmengde ...... ....... .. .. .... 0. 90 
Opmerking. H et verdragsrech t geldt 

slech ts voor een hoeveelheid , over
eenkomende met 40 % van de ge
middelde hoeveelhe id goederen, 
vall ende onder het ta riefnr. 36 2A , 
welke volgens de ambtelijke Duit
sche invoerstatistiek in de ja ren 
1931 en 1932 ui t Nederl and in 
h et Duitsche douanegebied is in
gevoerd. De be ide R egeeringen 
kunnen op grond van bijzondere 
overeenkomsten het percen tage 
wijzigen, ech ter niet hooger stel
len da n 60. 

470 K apok, gekaard, gekamd, gebleekt 
of geverfd .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

639 Ruwe, ongevormde stukken, ruwe 
gesneden of getrokken bladen, blok
ken, pl aten, buizen of staven va n 
kunsthoorn van caseïne, zonder vul
stof tot een hoeveelheid van 75 000 
kg .............. ...... .... ........... ........ .. .. .. 35 

730 Aardewerk, of fijn aardewerk voor 
h ygiënische doeleinden, eenkl eurig, 
in het a lgemeen tarief niet elders 
genoemd ........... ...... .... ... .... .. .... ...... 9 
Opmer king. H et verdragsrecht geldt 

slechts voor een hoeveelheid, over
eenkomende met 70 % van de hoe
veelhe id goederen, vall ende onder 
het tariefnr. 730, d ie vol gens de 
ambtelijke Duitsche invoerstatistiek 
in het jaar 1932 u it Nederl and in 
het D uitsche douanegebied is in
gevoerd. De beide Regeeringen 
kunnen op grond van bijzondere 
overeenkomsten het percentage 
wij zigen, echter n iet hooger stel
len dan 100. 

909 K abels ter geleiding van. electri sche 
stroom , ten gevol ge van h un m e 
taala rmeering in den vorm van 
hulzen (mantels ), plaatij zer , draad, 
band of dergelijke, geschikt om in 
water of in den grond te worden 
gelegd .. .................... .... .... .. ........ 14.40 

911 El ectr ische gloeil am pen .. ... .............. 80 
Op,nerking. H et verdragsrech t geld t 

slech ts voor een hoeveelheid , over
eenkomende met 100 % van de 
gemid delde hoeveelheid , di e na 
overeenstemming tusschen beide 

43 
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pal'tijen op grond van gemeen 
ovel'l eg in de jal'en 1930, 1931 
en 1932 met N ederland in het 
voormalige Saargebied ingevoerd 
is. 

Slotp rotocol. 

Bij de onderteekening van het heden ge
sloten N ederl andsch-Dui t.sch verdrag nopens de 
regeling van het goederenverkeer voor het jaar 
1936 is het volgende overeengekomen: 

I. 
B ij artikel I Bijlage. 

B ij N°. uit 21 : De beide R egeer ingen zul 
len ten spoedigste na de toepassing van dit 
verdrag een gemengde commis ie instell en, 
die over de voorziening van de Dui t.sche ma rk
ten met zaden en over andere voo rwaa rden 
nopens den afzet beraadslagen zal. In de com
missie moeten zitting hebben deskundigen uit 
producen ten- en handelskri ngen, die door de 
betreffende R egeer ingen benoemd worden. 
Elke R egeering za l naar de besprekingen der 
commissie een vertegenwoordiger a l waar
nemer zenden . De be ide voorzi tte rs van de 
comm 1ss1es zu ll en zich voor ieder afzonderlijk 
geval over t ijd en p laat.s va n samenkomst ver
staan. 

B ij N°. ui t 23 : Om van het ve rl aagde 
douanerecht te genieten, moeten de betrok
kenen bij de inklaring van elke zending in het 
vrije verkeer een verklaring van een eder
landsche instelling overleggen, b helzende, dat 
het om goedgekeurd pootgoed gaat. De be ide 
R egeer ingcn zullen zich met e lkander ver
staan over de instellingen, di e deze verkla
ringen zu ll en a fgeven. In gevall en van f;\1·ij
fel hebben de Duit.sche autoriteiten het recht 
te onderzoeken, of het om goedgekeu rd poot
goed gaat. 

Bij N °. uit 33 : l. De beide R egeer ingcn 
kunnen een wijziging in de voor witte, roode, 
savoye- en spruitkool vastgestelde douane
contingenten overeenkomen, waarbij nochtans 
de tota le hoeveelhe id , welke zich uit de ver
schillende koolsoorten afzonderlijk laat bereke
nen, niet gewijzigd mag worden. 

2. De be ide R egeeri ngen zu ll en ten spoe
digste na de voorloopige toepa sing van dit 
verdrag een gemengde commiss ie i11 ste ll en, 
die over de voorzien ing van de Duitsche mark
ten met groenten en [ruit, en ove1· verdere 
voo rw aa1·rlen nopens den a fzet beraads lagen 
zal. In de comm iss ie moeten zitting hebben 
deskundi gen ui t producenten- en ha11delskrin
gen, d ie door de betreffende R egeering be
noemd worden. Elke R egeering zal naar de 
besprekingen der commissie een vertegenwoor
dige l' a ls waarnemer zenden. De beide voor
zitters van de comm issies zu ll en zich vool' 
ieder afzonderl ijk geval over t ij d en pl aats 
van samenkomst verstaan . 

3. De Nederlandsche R egeer ing zal er door 
uitvaardi g ing en ha ndh aving van een uitvoer
verbod voor zorgen, dat in de maanden April 
en Mei niet meer dan het telkens overeen
gekomen percentage van de hoeveelhe id krop
sla naar Dui t.schl and uitgevoerd wordt, die na 
overeenkomst t usschen beide partijen op g ronrl 
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van gemeenschappelijke vaststelling in de 
maanden April en Mei 1932 uit ederl and in 
het Duit.scha douanegebied ingevoerd i . Er 
bestaat overeenstemm ing, dat deze hoeveelhe id 
12 000 000 kg bedraagt. 

De N ederl andsche Regeering zal de Dui t
sche R egeering t ijdi g op de hoogte stel len van 
de uitvaardiging en handhaving van h et ui t
voerverbod. 

B ij N°. uit 38: l. De beide R egeer ingen zu l
len ten spoedigste na de voorloopige toepas
sing van di t verdrag een gemengde commiss ie 
instell en, die beraadslaagt over de tuinbouw
vraagstukken, die voor be ide landen van be
lang zijn, in het bijzonder over de prijsvorming 
en over verdere voorwaarden nopens den afzet. 
In deze commissie moeten door de betreffende 
Regeering benoemde deskundigen uit kwee
kers- en handelskr ingen zitting hebben. Elke 
R egeering zal naar de besprekingen der com
miss ie een vertegenwoordiger als waarnemer 
zenden. De beide voorzitters van de comm is
s ies zullen zich voor iede r afzonde rlijk geva l 
over t ij c\ en plaats van samen komst verstaa11 . 

2. De ederlandsche R egeering zal door 
de afkondi g ing en de toepass ing van een uit
voerverbod waarborgen, dat zendingen aa11 
pa rti culieren, openbare I ichamen, warenhu i
zen en bestemd voor openbare ve rkoopingen, 
n iet ten ui tvoer naar Du it.sch la nd worden toe
ge laten, alsmede dat wordt vastgehouden aa n 
de in de gemengde commissie vastgestelde 
prijzen. 

nij N°. uit 45: Ten bewijzen, dat de d1·uiven 
in Tederlandsche kassen gekweekt zij n, ku11-
nen de Duit.sche doua neautor iteiten de over
legging van ambtelijke certificaten ver la11gc 11. 
De certificaten worden door de beide R egee
ringen vastgesteld. 

Bij N° . uit 109 : l. De N ederla 11dsche R egee
ring zal er voor zorgen, dat de instantie, die 
het spek in het Dui tsche doua negebied invoe
ren mag, de werkzaamheid van den Dui tschen 
invoerh a ndel in spek niet benadeel t . 

2. De beide R egeeringen zullen zoo spoedig 
mogelijk na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde comm iss ie instell en, 
die over de voorziening van de Dui tsche ma rk
ten met varkensspek en varkensvet, over de 
prijsvorming, voor zoover haar deze taa k door 
de R egeeringscommissies opgedragen wordt, en 
over rle verdere afzetvoorwaarden over! eg 
moet plegen. De leden van de commiss ie o f 
hun plaatsvervangers mogen geen rechtstreeks 
belanghebbenden zijn. Elke R egeering zal 
naar de besprekingen de r commiss ie een ver
tegenwoordiger a ls waarnemer zenden. D e 
beide voorz itters van de comm issies zull en 
zich voor ieder afzonderlijk geval over t ijd en 
plaats va n sa menkmnst verstaan. 

3. De be ide R egeeringen zu ll en zich over 
de afg ifte van de bewijzen van overnem ing en 
het systeem, te volgen bij de douanebehande
ling, verstaan . 

B ij N°. uit 115: l. De N eder lundsche R e
geering zal er bij den uitvoer van zee lt naar 
Duitschland in do maa nden Ju11i en Juli 11aa1· 
streven, dat de ui t te voeren hoeveelheid ge
l ijkelijk over de beide maanden worrlt ve1·
deeld en dat de uitvoe r over igens zoo za l wor
den gehandhaafd, dat de afzetmogel ijkheden 
voo,· D uit.sche zeelt door overvoeri 11g va 11 de 
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Duitsche mark ten zoo mogelijk niet wordt be
nadeeld. 

2. E r bestaat overeenstemming, dat in het 
jaar 1932 2 123 600 kg door Dui tsche v isschers 
en door de bema nning van Duitsche schepen 
ge vangen zeevisch (met u itzondering van ver 
sche ha ring) in ederland aan den wal ge
bracht zijn . 

B ij N ° . uit 116: De be ide R egeeringen zul 
len ten spoedi gste na de voor loopige toe pas
s ing van d it verd rag een gemengde commissie 
instell en, di e beraadslagen za l over vraag
stukken betreffende ha r ing, met inbegr ip van 
versche h aring, welke voor be ide la nden van 
bela ng zijn. In deze commiss ie moeten des
kund igen u it har ingreeders- en handelskr ingen 
zi t t ing hebben, di e door de betreffende R e
geering worden aangewezen. E lke R egeering 
zal naar de besprekingen de r commiss ie een 
ver tegenwoordiger a ls waarnemer zenden. De 
be ide voorzitters va n de commiss ies zu ll en zich 
voor ieder a fzonderlijk geval over t ijd en 
plaats van samenkomst verstaa n. 

B ij N°. u i t 135: Bij de douane- inkl a r ing zal 
bij de vastste lling, of het om Edammer- of 
Goudakaas gaa t, n iet a ll een worden afgegaan 
op vonn en ui terlijk. 

B ij Nos . 134 en uit 135 : 1. De beide R egee
ringen zull en zich ve rstaan omtrent de a fg ifte 
der bewijzen van overneming en over de pro
cedure, bij de inklaring te vol gen. 

2. De bei de R egeeringen zull en te n spoe
digste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde comm iss ie inste ll en , 
welke tot taak heeft te beraadslagen over het 
beha r t igen der wederzijdsche be la ngen op zui 
velgeb ied, in het bij zonder over de pe riodieke 
voorz iening der Dui tsche m a rkten, en ove r ver
dere voorwaarden nopens den a fzet . In deze 
comm issie moeten door de betre ffende R egee
r ing benoemde deskundi gen uit producenten
en handelskringen zitting hebben. Elke Re
gee ring zal naar de bespreki ngen de r comm is
s ie een ver tegenwoordi ger a ls waarnemer zen
den . De be ide voorzi tters van de commiss ies 
zull en zich voor iede r a fzond er lijk geval over 
tijd en p laa ts va n samenkomst verstaan. 

3. De gemengde commi sie zal zich ve r
staan over maatregelen, di e geschikt zijn om 
een ve rde re ui tbre iding van de rech tstreeksche 
leveringen van den Nederla ndschen exporter 
of ziin plaatsve rvangers aan Duitsche kle in
handelaren te verhinderen. 

B ij N ° . i,i t .136 : 1. De bewijzen van overne
ming voor ki ppeneieren worden door de in
sta ntie, door den Rijksministe r van Voedsel
voo1·z iening en Landbouw aan te w ij zen, in 
den regel slechts ve rstrekt voor N ederl andsche 
kippeneie ren, di e voldoen aan de voorschrif
ten van de Dui tsche e ierenverorden ing inzake 
kwaliteit en gewich t van de handelsklassen 
G I S, G IA, G I B of G I C. Eieren van de 
ha ndelskl asse G I C kunnen ech ter in het tijd 
vak van 1 M aart tot 31 Augustus slech ts door 
de R eichsstell e fü r Eier of een door haar a an
gewezen bureau ingevoerd worden . 

De Nederl a ndsche R egeer ing zal e r voor 
zorgen, dat slechts kippene ieren naar Duitsch 
land worden uitgevoerd, die voldoen aan bo
vengenoemde voorschriften van de Dui tsche 
eieren verordening. 

2. De D u itsche douanekanto ren besli ssen, 
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zoo noodig nadat deskundigen op kosten van 
den im porteur zijn gehoord , o f het bij de ter 
inkl a ring aangeboden e ie ren om eendeneieren 
gaa t of wel - bij overl egging va n bewijs va n 
overneming voor e ie ren va n de op grond van 
de Duitsche eierenverordening bestaande han
delskl a sen G I S, G I A, G I B of G I C -
om dergelijke k ippeneie ren. Zij zull en in den 
regel va n een onderzoek der e ieren afzi en, in
dien de importeur de verklari ng van een N e
derl a ndsche insta ntie ove rl egt, behe lzende, dat 
de bij he t overgelegde bewijs van overneming 
behoorende zend ing eendeneieren beva t of wel 
kippeneieren, di e overeenkomen met de in he t 
bewijs van overnem ing aangegeven ha ndel s
kl assen. 

De be ide R egeeringen zul len zich met e l
kander verstaan over de N ederlandsche instan
ti e , di e deze verkl a ring afgeeft en over de 
procedure, di e in acht genomen moet worden. 

3. De be ide R egeeringen zull en zich voorts 
met e lkander ve rstaan over de afg ifte van de 
bewijzen va n overneming en ove r de proce
dure, bij de inkl a r ing te volgen. 

4. De be ide Regeeringen zu llen ten spoe
digste na de voorloop ige toepass ing van dit 
verdrag een gemengde commiss ie instellen, 
welke beraadslagen zal over vraagstukken be
treffende e ie ren , welke voor be ide landen van 
bela ng zijn, in het bij zonder over de period ieke 
voorziening der Dui tsche mark ten en over 
ve rdere voorwaarden nopens den afzet. In deze 
commiss ie moeten doo11 de betreffende R egee
r ing aa ngewezen deskundigen ui t producenten
en handelskri ngen zitting hebben. E lke R e
gee ring zal naar de be prekingen der com-
1nissie een vertegenwoo rdi ger als waarnemer 
zenden . De be ide voorzitters van de commis
sies zullen zich voor iede r afzonderlijk geval 
over t ijd en pl aats van samenkomst verstaan. 

5. Er bestaat overeenstemmi ng, dat in het 
ja a r 1932 3 000 000 kg eendeneie ren uit Ne
derland in het Dui tsche douanegebied inge
voe1·d zijn . 

B ij N° . uit 326: Er bestaat overeenstem
ming, da t het ove reengekomen verdrags recht 
slechts zoolang geld t a ls ruw zink van ta ri ef
post 855 in Du itschl and vrij va n invoerrechten 
is . De Duitsche R egeering verklaart zich -
voor het geva, , dat een invoerrech t op ruw 
zink wordt ingesteld - bere id , met de N eder 
la ndsche R egeeri ng onderhandelingen te ope
nen nopens vaststelling van een ander ver
drngsrncht op zinkwi t, hetwe lk zich aanpast 
aan het invoerrech t op ruw zink. Zij zegt toe, 
dat daarbij de beschermingsmarge voor de be
reiding va n zinkwit niet zal worden verhoogd. 

B ij N° . uit 730: Tot de goederen voor hy
giënische doele inden in den zin va n de ta rief
afspraak behooren slechts voorwerpen, be
stemd om te worden ingebouwd on aanges lo
ten aan een water- of a fvoer le iding, zooa ls 
badku ipen, waschtafe ls, close ts en de rgelijke. 

Bij de Nos . uit 33, 11 5, 136 (eendeneieren) , 
280, 326, 362 A , 639, 730: De in kl ar ing van 
de onder deze posten vallende goederen -
voor zoo ve r voor deze een douane-contingent 
is vastgesteld - in het vrije verkee r van het 
Dui tsche douanegebied tegen de verd ragsrech
ten is slech ts geoorloofd , hetzij bij ten hoogste 
twee in overl eg tus chen be ide R egeer ingen 
aan te wijzen douanekantoren, of we], zonder 
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beperking tot bepaalde douanekantoren, in
dien contingentsverklaringen worde n overge
legd, di e door een Dui tsch douanekantoor zijn 
afgegeven of gewaarmerkt. Indien de inkla
ring is beperkt tot bepaalde douanekantoren, 
gaat de Duitsche Regeering er mede accoord , 
dat in cijfers vast te stell en gedeelten van het 
douanecontingent worden afgezonderd en bij 
verdere overeen te komen Duitsche douane
ka ntoren worden ingeklaard, waarbij be ide 
R egeeringen zich het recht voorbehouden, zoo 
noodi g ten aanzi en van de afgezond rde ge
dee lten wijzigingen overeen te komen. Voorts 
zijn ook bij beperking der inklaring tot be
paalde douanekantoren op verzoek van de 
Nederlandsche Regeering contingentsverkla
ringen over te leggen, waaruit blijkt, dat de 
zending tot het contingent zal worden ge.-e
kend. 

De Nederlandsche R egeering zal de Duitsche 
R egeering m ede deelen, we lke regeling zij 
voor de in aanmerking komende goederen
groepen verkiest. 

De beide R egeeringen zu ll en zich verstaan 
over de Duitsche douanekantoren en over de 
N eder la ndsche instellingen, di e cont i ngeni,a
verklaringen a fgeven, evenals over de in acht 
te nemen procedure. 

B ij N°. uit 911: D e inkl aring van elec
trische g loeil ampen in het vrije verkeer van 
het Duitsche douanegebied tegen het verdrags
recht van 80 R.M. per 100 kg is slechts toe
gestaan of bij hoogstens twee in geme nschap
pelijk overleg door beide' R egeeringen aan te 
wijzen , douanekantoren, of zonde r beperking 
tot bepaalde douanekantoren, indien contin
genteerings-certificaten overgelegd wo rden, die 
door een Dui tsch douanekantoor bekrachtigd 
zij n . 

De ederl a ndsche R egeering zal aan de 
Duitsche Regeering m ededeel en, welke rege-
1 ing zij voor de e lectr ische gloei lamp n kiest. 

De beide Regeeringen zu ll en zich met el
kande r verstaan over de Nederland che instan
tie, die contingenteerings-certificaten verstrekt, 
a lsmede over de in acht te nemen procedure. 

Er bestaat overeenstemming over, dat ge
middeld in de jaren 1930, 1931 en 1932 uit 

ederland in het voormalige Saargebied 1200 
kg electrische gloeilampen zijn ingevoerd . 

IL 

De beide Regeeringen zijn het e r over eens, 
dat N ederlandscbe snoe kbaars van tariefpo t 
115, waarvoor op grond van de meestbegun ti
g ing bij de inklaring over bepaalde douane
kantoren aanspraak kan worden gemaakt op 
den bij h a ndelsve rdrag vastgelegden vrijdom 
van invoerrech t, slechts in het v rij e verkeer 
va n het Duitsche douanegeb ied vrij van in
voerrecht mag worden ingek laard, indien vol
gens nadere bepaling van de Nederlandsche 
Regeering voor elke zending het bewijs wordt 
overge legd, dat zij tot het contingent zal wor
den ge rekend. 

Omtrent de douanekantoren , die de bevoegd
heid hebben Nederlandsche snoekbaars vrij van 
invoerrecht in te klaren, zij n de beide Regee
r ingen reeds tot overeenstemming· gekomen. 

III. 
Voorzoover bij den invoer in Nederland 
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het overleggen van certificaten van oor
sprong geëi cht wordt, zull en de ederland
sche autoriteiten voor uit het Duitsche Rijk in 
te voeren waren certificaten van oorsprong 
aannemen, die verstrekt zijn door het douane
kantoor van de plaats van verzending in het 
binnenland of aan de grens, van de bevoegde 
"Industrie- und H a ndel kammer", van de 
,,H auptabteil ung II der Landesbauernschaf
ten", de "Auszenha nde lsste ll en" of de " Hand
werkskammern". 

IV. 

Bij artikel I V. 
De R egeeringscommi sie zullen over vraag

stukken, die tot de competentie van de ge
mengde commissie behooren, in den regel 
geen be I issing nemen voordat de betrokken 
gemengde comm i s ie haar standpunt bepaald 
h eeft. 

D e R egeering commissies kunnen tot de in
stelling van verdere gemengde commiss ies be
sluiten, voorzoover volgens de · bepalingen van 
d it slotprotocol in de in telling van dergelijke 
commissies niet voorz ien js, 

v. 
B ij artikel V . 

D e beide Regeeri ngen zul len tijdig met el
ka nder in onderhandeling treden, ten e inde 
zich te ver taan over een regeli ng van het 
Nederlandsch-Duitsch goederenverkeer na af
loop van dit verdrag. 

VI. 

Di t slotprotocol vormt een integreerend be
standdeel van het heden onderteekende ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaa r 1936 en geldt evenl ang 
als het verdrag zei f. 

Geschied in tweevoud in de N ederlandsche 
en Dui tsche taa l te B erlij n op 23 December 
1935. 

S. 99 M. 

(w.g .) Limburg Stirum. 
(w.g.) H. M. Hirschfeld. 
(w.g.) Karl Ritter. 
(w.g.) Felix B enzle r . 

9 D ecembe,· 1936. BE LUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 6 Juni 1934 te B e,·lijn tusscben Neder
land en D ttill1chland ges loten overeenkomst 
nopens he t goederenverkeer tusschen N e
derlandsch-l ndië en Duitschland. 

Wij WILHELMINA, e nz . ; 
Gezie n de W et va n 20 ovember 1936 

(Staatsblad n°. 99 F), houdende goedkeuring 
van de overeen komst nopens het goederenver
keer tusschen Nederlanilsch-lndië en Duitsch
land, alsmede van het tweede verdrag tot wij 
ziging van het N ederlandsch-Duitsche douane
en credietverdrag van 26 ovember 1925, 
beide op 6 Juni 1934 te B erlijn tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten, van welke 
eerstgenoemde overeen komst een afdruk bij 
dit Bes! uit is gevoegd; 

Overwegend , dat eerstgenoemde overeen-

7 
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komst, overeenkomstig a rtikel V, met ingang 
van 1 Juli 1934 voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de akten van be
krach t ig ing van vermelde overeenkomst op 30 
Nov. 1936 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Overwegende wijders, dat genoem de over
eenkomst, overeenkomstig artikel V , op 15 
December 1936 voor Nederlandsch-Indië zal in 
werking treden; 

Op de voord1·acht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Decem
ber 1936, Directie van het Protocol , n°. 
40236; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst te doen be

kend maken door de plaatsing van dit Besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 9deri December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van B uitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uitgeg. 18 Decernber 1936.) 

Overeenkomst nopens het g·oeclerenverkeer 
tusschen Ne<lerlan <l sch- In<llë en 

Dultschlan<l. 

H are Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

de Duitsche Rijkspresident, 
geleid door den wensch het goederenverkeer 

tusschen Nederlandsch-Indië en Duitschl and 
op den grondslag van het Handels- en Scheep
vaartverdrag tusschen Nederland eenerzijds en 
de Staten van het Dui tsche Tol- en Handels
verbond anderzijds van 31 December 1851 naar 
mogel ijkheid te vermeerderen en te ontw ikke
len, hebben tot hun gevolmachtigden be
noemd: 

Hare Majeste it de Koningin der Tederl an
den: 

Mr. J ohan Pau l Graaf van Limburg Sti
rum, H aar buitengewoon Gezant en gevol
machtigd Minister te Berlijn ; 

de Dui tsche Rij kspres ident: 
den adm inistrateur aan het Departement 

van Buitenlandsche Zaken Dr. Karl Ritter, en 
den referendaris aan het Rijksministerie 

voor Economische Zaken Hans Fl ach, ,,Ge
he imer Oberregierungsrat", 

die , na onderwek hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeengekomen zijn. 

Art. I. De Duitsche R egeering zal ten aan
zien van de, aan een bijzonde re, van over• 
heidswege vastgestelde, regeling van den in
voer onderworpen voortbrengselen, welke in
voer in Duitschland van bijzonder belang voor 
Nederlandsch-Indië is, op passende wijze met 
di t belang rekening houden. 

De be ide R egeeringen gaan van het stand
punt uit, dat de verhouding tusschen den 
Nederlandsch-Indischen uitvoer naar Duitsch
land tot den Duitschen uitvoer naar Neder
landsch-Indië in de laatste jaren door buiten
gewone omstandi gheden op abno rmale wijze 
veranderd is. Zij zullen zich daarom toeleggen 
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op het herstel van een normale verhouding, 
met inachtneming van de ontwikkelings
mogelijkheden van den Dui tschen ui tvoer. 
Tot dit doel zal , in het bijzonder bij het geven 
van Regeeringsopdrachten en _soortgelijke za
ken in Nederlandsch-Indi ë, met de Dui tsche 
bel angen op passende wijze rekening gehouden 
worden. 

Voor het geval dat de Nederlandsch-Indische 
of de Dui tsche Regeer ing zich genoodzaakt 
zal zien den in- of uitvoer van goederen te 
verbieden of te beperken, verplichten zij zich 
met de belangen van het andere gebied op 
passende wijze rekening te houden. 

Art. II. Bij den invoer der hieronder aan
ged uide Duitsche voortbrengselen in het Ne
derlandsch-Indische tol geb ied zul !en geen hoo
gere dan de volgende rechten geheven worden: 

No. van het Ned. 
Indische douane-

tarief 
167 II 

181 

188 

Neosal varsan 
Antimal ar iamiddelen 
Teerverfstoffen, droog 
of in cleegvorm 
Afridolzeep 

van de 
waarde 

6 % 
6 % 

6 % 
12 % 

Op deze tariefposten zullen geen andere clan 
de , uit hoofde van wettelijke bepalingen voor 
all e invoerrechten gel den de, toeslagen gelegd 
worden. · 

De Nederlanclsche Regeering zal Dui tsche 
verzoeken om voor goederen, die voor den 
Dui tschen uitvoer van belang zijn, specifieke 
rechten of noteeringen in de douane-prijscou
rant vast te stell en, welwillend behandel en . 

Art. III. Artikel 32 a l. 2 van het H andels
en Scheepvaartverdrag tusschen Nederla nd 
eenerzijcls en de Staten van het Duitsche Tol 
en Handelsverbond anderzijds, van 31 Decem
ber 1851, wordt opgeheven. 

Art. IV. I edere R egeering zal een R egee
ringscommissie, bestaande uit ambtenaren van 
de betrokken Ministeries, instellen. Deze com
missies hebben tot taak in voortdurend recht
streeks contact de vraagstukken te behandelen, 
di e met de toepassing van deze overnenkomst 
samenhangen. De beide Regeeri ngen zullen 
elkander in kenn is stell en van de samenstel
ling der R egeeringscommissies. 

Art. V. Deze overeenkomst zal worden be
krachtigd. Zij treedt den 15en dag na de uit
wisseling der bekrachtigingsoorkonclen, di e te 
's-Gravenhage zal plaats vinden, in werking 
en geldt tot 30 Juni 1937. De beide R egee-
1·ingen zullen het verdrag nochtans met in
gang van 1 Juli 1934 voorloopig toepassen. 

Indien echter de economische voorwaarden, 
waarva n beide partijen bij het slui ten van deze 
overeenkomst uitgaan, een diepgaande w ij zi
ging ondergaan, kan de partij, di e zich door 
deze verandering benadeeld acht, van de 
andere partij het openen van onderhandelingen 
over een wijziging van deze overeenkomst en 
een nieuwe regeling van de econom ische be
trekkingen verlangen. 

Geschied in tweevoud in de Nederlanclsche 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 6 Juni 
1934. 

van Limburg Stirum. Karl Ri tter. 
Hans Flach. 
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S. 99 N. 

9 Dece1nber 1936. BESLUI'l', bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 6 Juni 1934 te B erlij n tusschen Nede1·
land en Duitschland ges loten tweede ver
drag tot wijziging van het Nederlandsch
Duitsche douane- en cred ietverdrag van 
26 ovember 1925 (Staatsblad 1926, n°. 
348). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de Wet van 20 November 1936 

(Staatsblad n°. 99 F) , houdende goedkeuring 
van de overeenkomst nopens het goederenver
keer tusschen N ed erlandsch-l ndië en Duitse h
land, alsmede van het tweede verdrag tot wij 
ziging van het N ederlandsch-Duitsche douane
en credietverdrag van 26 November 1925, 
be ide op 6 Juni 1934 te B erlijn tusschen Ne
dei·land en Duitschland ges loten, van welk 
laatstgenoemd verdrag een a fdruk hij dit De
si uit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de a kte n van bekraclüi
ging van bedoeld verdrag op 30 November 
1936 te 's-Gravenhage zijn uitgewisse ld ; 

Overwegende wijde rs, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel 3, op 30 December 
1936 voor het Rij k in Ew·o11a zal in werking 
treden; 

Op de voordrncht van Onzen Ministe r van 
Buitenlandsche Za ken va n den 7den December 
1936, Directie van h et Protocol, n°. 40236; 

Hebben goedgevonden en ve rstaan: 
bovengenoemd verdrag te doen bekend ma

ken door de plaats ing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departementen 
van Algemeen Bestuu r, zijn , iede r voor zoovee l 
hem aangaat, be last met de uitvoering va n 
hetgeen ten deze wordt ve re ischt. 

's-Gravenhage, den 9den December 1936. 

WILHELMINA . 
De J,finister van B uitu1landsrhe Zaken, 

D e Gr ae ff. 
(Uitgeg. 18 Derembrr· 1936.) 

'l'weede vortlrag· tot wijzli-tlng· Yltll lwt 
N e1le rlar11l sch-Dultsch!' nouane - e n 

Credletvertlrag- van 26 Nov!'mhei: 192i,. 

Hare Ma je teit de Koning in de r ederlan
den en de Dui tsche Rijkspi-es ident, overwegen
de, dat het wenschelijk is zeke,·e bepalingen 
van het Nederlandsch-Dni tsc he Douane- en 
Cred ietve1·drag van 26 November 1925 , di e op 
het crediet betrekk ing hebben, te wij zigen, 
heb' en tot hunne gevolmachti gden benoemd: 

H a re M a jesteit de Koning in de r ederl an
den : 

J\:,·. J ohan Pau l Graaf va11 Li111burg Sti
rum , Haar buitengewoon G-eza 11 t en gevol
machtigd Minister te Berl ijn : 

en 
de Du itsche R ijkspres ident: 
den admin istrateur aan het Departement 

van Bui tenlandsche Za ken Dr. K a rl Ri tte r, en 
den referendaris aan het Rijk ministe ri e voor 

Economische Zaken H ans Fl ach, .,Gehe imer 
Oberregiernngsrat". 

die, na onderzoek hunner i11 goeden en be-
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hoorlijken vorm bevonden volmachten, het na
volgende overeenge komen zijn: 

Art. 1. De in artike l 3 sub 1 van het 
N ederla ndsch-Duitsche Douane- en Credietver
drag van 26 ovember 1925 bepaalde looptijd 
van het c rediet van 140 millioen gu lden aan 
Duitschl and voor den aankoop van g ronrlsto[
fen (rekening B) wordt met d ri e jaren ve1·
lengd . 

Art. 2. In artikel 3 van genoemd ve rdrag 
worden de nummers 2-4 door den vo lgenden 
te kst verva ngen : 

2°. de rentevoet voor deze 140 mil lioen 
gulden blij ft op 4 % bepaald; 

3°. uiterl ijk op 31 December 1939 zul len 70 
millioen gu lden door Du itschl and worden af-
gelost; · 

4°. uiterlijk op 31 December 1940 zal de 
a flossing van het nog uitstaande bedrag plaats 
vinden. 

Art. 3. Dit ve rdrag vormt een in tegree1·end 
bestanddeel van het Douane- en Credietver
drag. H et zal worden geratif icee rd en treedt 
een maand na de uitwisseling van de ratifica
tieoo,·konden, di e te 's-Grnve nh age za l pi aats 
vinden, in werking. 

Gesch ied in tweevoud in de N eder la11dsche 
en de D uitsche taa l . 

Berlijn, 6 Juni 1934. 
Limburg Stirum. 

S. 99 S. 

Karl Ritter. 
H a ns Flach . 

23 Decenibe,· 1936. BESL - IT, bepal ende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 23 Decembe r 1935 te B ei·lijn gesloten 
N ederl andsch-Duitsch verd rag nopens de 
regeling van he t goederenverkeer voor het 
jaar 1936 , met bijlage en bijbehoorend 
slotprotocol , a l&mede van de op denzelfden 
datum gewissel de nota's betre ffende de 
voor loopige toepass ing van h et ve rdrag. 1 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Gezi en de Wet va n 9 December 1936 (Staats

blad n°. 99 L) , houdende goed keuring van het 
Nederlandsch-Duitsch verdrag nopens de rege-
1 ing van het goederenverkeer voor het jaa 1· 
1936 met bijl age en bijbehoorend s lotprotocol , 
op 23 December 1935 te B erl ijn ges loten, van 
wel k ve rdrag een afdruk bij di t Bes lui t is ge
voegd ; 

Gezien mede de op 23 December 1935 tus
schen de n voorzi ttet~ der Teder! nndsche del e
gatie en den voorz itter der Du itsche de legatie 
gewisselde nota's betreffende de voorloopige 
toepassing van dat ve rdra g, welke nota's even
eens in afdruk en, voor wat de Duitsche nota 
betreft, tevens in vertaling bij dit Besluit zij n 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag krach
tens vermelde nota-wisseling met ingang van 
1 J anuari 1936 voorloopig is toegepast; 

Overwegende mede, dat de a kten van be
krachti g ing van dat verdrag op 16 Decembe r 
1936 te 's-Graven hage zijn uitgewisse ld ; 

1 Zie voor de tekst van het Verd rag en het 
Slotprotocol, de gelijk luidende tekst in Staats
blad 1936, N °. 99 L. 
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Overwegende wijders, dat genoemd verdrag, 
overeenkomstig artikel V, op 31 December 
1936 voo,· het Rijk in Ei1ro11a zal in werking 
treden· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 18den Decem
ber 1936 , Directie van h et Protocol, n°. 
43071 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verd rag met bijlage en lot

protocol en bovengenoemde nota's met verta
ling te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze :Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voO I' 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe-
1·ing van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Grnvenhage, den 23sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Mi11iste,· ·van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

( Uitgeg. 30 Dece1nbe1· 1936.) 

De Voorzitter der 
Nederlanclsche Delegatie. 

Berlijn, 23 December 1935. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer, U te bevestigen, dat naar 
aan leid ing van de onderteeken ing van het 
Neclerlandsoh-Duitsch Verdrag nopens de rege
ling van het goederenverkeer voor het jaar 
1936, we lke heden heeft plaats gevonden, 
tusschen de Nederlanclsche en de Dui tsche 
Regeering de volgende overeenkomst is ge
troffen: 

De ve,·dragsluitende R egeer ingen zul len het 
Neclerlanclsch-Duitsch Verdrag nopens de rege
ling van het goederenverkeer voor het jaar 
1936 met, ingang van 1 J anuari 1936 voo1·
loopig toepassen. 

Ik maak van deze gelegenhe id gebruik , 
Mijnheel' de Voorzitter, om U de hernieuwde 
verzeker ing te geven va11 mijn zeel' bijzondere 
hoogachting. 

H. M. Hirschfeld. 

Aan 
den Voorzitter van de Duitsche De

l egatie rlcn H eere Benzler, te 
Berlijn. 

De Voorzi tter del' 
Du i tsche Delegat ie . 

Berlijn, 23 December 1935. 

Mijnheer de Voorzitte1·, 

Ik heb de ee r, U te bevestigen, dat naai' 
aanleiding va11 de onclerteekening van het 
Dui tsch-Neclerlanclsch Verdrag nopens de rege
li ng van het goederenverkeer voor het jaa r 
1936, welke heden heeft plaats gevonden, 
tusscbon de Duitsche en de N ede rl andsche 
R egeer ing de volgende overeenkomst is ge
troffen : 

De verdragslui tende Regeeringen zu ll en het 
Duitsch-Neclerlandsch Verdrag nopens de rege
ling van het goederenverkeer voor het jaar 
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1936 met ingang van 1 J anuar i 1936 voor
loopig toepassen. 

rk maak van ?eze gelegenheid gebru ik , 
M1inheer de Voorz,tter, om U de hernieuwde 
ve rzekering te geven van mijn zeer bijzondere 
hoogachting. 

Benzl er. 
Aan 

den V oorzitter van de N ederlandsche 
Del egatie, den H eere Dr. Hirsch

fe ld te Berlijn. 

s. 351. 

14 Novemb e,· 1936. BESLUIT tot vaststel
ling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, al bedoeld in a rt ikel 101 , tiende 
lid, der Gemeentewet. 

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

Binnenlanclsche Zaken, van Financiën en van 
Onzen Minister vao Staat, Minister van Kolo
niën, van 2g Apri l 1936 , n°. 844, Afdeeling 
P ensioenen en Wachtgelden , van 14 Mei 1936, 
n°. 100, Afcleeling Genera le Thesaur ie en van 
28 Mei 1936, n°. 11, A[deeling' K abinet; 

Gezien artikel 101, t iende lid, der Gemeente
wet: 

Den Raad va n State gehoord (advies van 
7 Juli 1936 , n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
t.ers van Binnen landsche Zaken, van Finan
ciën en van Onzen Ministe r van Staat, Minis
ter van Koloniën van 15 October 1936, n°. 
844 III, Afcleeling P ensioenen en Wachtgel
den, van 6 November 1936, n° . 112, Afcleeling 
Generale Thesaur ie en van 9 November 1936, 
n°. 2, Afdeeling Kabinet; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. Onder de op wachtgeld gestelde en 
gepensionneerde wethouders, ove r wie in de 
volgende artikelen wordt gehandeld, worden 
verstaan zij , die op of nà 1 April 1936 zijn op 
wachtgeld gesteld of gepensionneercl . 

2. 1. De burgemeesters doen aan Onzen 
Minister van Binnenla ndsche Zaken mededee
l ing van naam, voornaam, geboortedatum, 
laatste woonplaats, bedrag en datum van in
gang van het wachtgeld of pensioen der op 
wachtgeld gestel de of gepens ionneerde wet
houders hunner gemeente. Betreft de opgave 
een op wachtgeld gesteld wethouder, dan doen 
de burgemeeste rs mede opgave van de laatste
lijk genoten wedde. Deze mededeeli ng ge
schiedt, voor zooveel betreft gewezen wethou
ders, die op het tijdstip van bet inwerkingtre
den. van dit besluit zijn op wachtgeld gestel d 
of gepensionneerd, binnen een maand na dat 
t ij dstip en voor zooveel betreft gewezen wet
houders, di e na dat tijdstip worden op wacht
geld gesteld of gepens ionneerd , zoo spoedi g 
mogelijk na den datum van op wachtgeldstel-
1 ing of pensionneering. 

2. Wordt in het wachtgeld of het pensioen 
een wijziging gebracht, clan doet de burge
meester van de gemeente, te wier laste het 
wachtgeld of h et pensioen komt, van het ge
wij zigde bedrag, a lsmede van den datum, 
waarop die wijziging is ingegaan, zoo spoedig 
mogelijk nadere opgave. 
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3. Van iedere w1Jz1ging in de woonplaats 
van een op wachtgeld gesteld of gepension
neerd wethouder doet de burgemeester van de 
gemeente, te wier laste het wachtgeld of het 
pensioen komt, onverwijld opgave aan Onzen 
in het eerste lid genoemden Minister . 

3. Met de control e op inkomsten en pen
sioen, als bedoeld in het derde en vijfde lid 
van a rtikel 101 dei· Gemeentewet zijn , onver
minderd de contról e van anderen , in h et bij
zonder belast de inspecteurs der directe be
lasti ngen en die der registratie en domeinen. 
Zij ontvangen daartoe van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken opgave van de op wacht
geld gestel de en gepensionneerde wethouders, 
die in hun inspectie wonen en ha ndelen overi 
gens naar de door Onzen Minister van Finan
ciën te geven aanwijzingen. 

4. 1. Indi en een op wachtgeld geste ld wet
houder in di enst treedt van een der I ichamen, 
genoemd in a rtikel 3 en artikel 4 der P en
sioenwet 1922 (Staatsblad n° . 240), of het wet
houderschap of lidmaatschap van Gedeputeer
de Staten aanvaardt, geeft het I ichaam, het
welk zijn wedde of zijn vergoeding uitbetaalt, 
daarvan kennis aan Onzen Minister van Bin
nenl a ndsche Zaken, met opga ve van d ie wedde 
of di e vergoeding. 

2. Wordt in die wedde of die vergoeding 
wijzi g i.ng gebracht, dan doet het betrokken 
lichaam daarvan, zoomede van den datum, 
waarop die wijziging is ingegaan, zoo spoedig 
mogelijk nadere opgave. 

5. Indien het bevoegd gezag van het Rijk, 
van een provincie, van een gemeente, van een 
waterschap, veenschap of veenpolder, het be
stuur van een door het openbaar gezag inge
steld fonds, benevens de door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za ken aangewezen am b
tenaren kennis bekomen van een omstandig
heid , welke voor de toepass ing van artikel 
101 , derde en vijfde lid, de r Gemeentewet van 
belang kan zijn, doet dat gezag, dat bestuur of 
doen die ambtenaren hiervan onverwij ld mede
deeling aan Onzen genoemden Minister. 

6. 1. W a neer een op wachtgeld gesteld wet
houder inkomsten gaat genieten uit o f in ver
band met een ambt of betrekking in dienst 
van een der lichamen, genoemd in a rtikel 3 
en artikel 4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), uit het bekleeden van een wethou
derschap, van een lidmaatschap van Gedepu
teerde Staten of van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal , met ingang va n of na den 
dag van a ftreding a ls wethouder ter hand ge
nome n o f aanvaard , dan doet h ij daarvan ter
stond mededeeling aan Onzen Min iste r van 
Binnenlandsche Zaken , onder o pgave, voor 
zooveel mogelijk, van de inkomsten, we lke hij 
uit da t ambt of di e betrekking zal ontva ngen. 

2. Hij is voorts verplicht om, indien de 
inkomsten t ijdelijk of blijvend wijzig ing onder
gaan, daa rvan onverwijld nadere opgave te 
doen. 

7. Wanneer een gepensionneerd wethouder 
tevens een e igen pensioen op grond van een 
a ndere regeling geniet of gaat gen ieten ten 
laste van het Rijk, ten laste van ede.-landsch
I nd ië, van Suriname of van Curaçao, ten 
laste van een publiekrechtelijk lichaam in een 
dezer geb ieden, of ten laste van een door het 
openbaar gezag ingesteld fonds, cl an doet hij 
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daarvan onverwijl d medecleeling aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

8. Zoodra Onze Minister van Binnenlandsche 
Za ken mededeeling heeft ontvangen van een 
omstandigheid, welke voor de toepass ing van 
arti kel 101, derde en vijfde lid , der Gemeente
wet ·van belang kan zijn, dan doet hij daarvan 
onverwijld mededeeling aan den burgemeester 
der betrokken gemeente. 

9. I ndien tengevolge van de toepass ing van 
a rti kel 101, derde en v ijfde I id, der Gemeente
wet, een verminder ing op het wachtgeld , on
dersche idenl ij k een beperking op het pensioen, 
wordt toegepast, doet de burgemeester van de 
betrokken gemeente daarvan aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken mededeeling. 

10. Di t besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na d ien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers, H oofden van Depa rtementen 
van Algemeen Bestuur , zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit beslui t, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waa rva n afschrift za l 
worden gezonden aan den R aad van State en 
de Al gemeene R e kenkamer. 

H et Loo, den 14den November 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenl andsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

s. 352. 

De M inister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Staat, 
Ministe,· van K oloniën, 

H. Co lij n. 
(Uitgeg . 27 Novem,b e1· 1936.) 

14 Nove,nber 1936. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, a ls bedoeld in artikel 62a, negen
de lid, der Provinci ale wet. 

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

Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
Onzen Minister van Staa t, Minister van Ko
loniën, van 29 Apri l 1936, n° . 844, Afdeeling 
Pensioenen en W achtgelden, van 14 Mei 1936, 
n°. 100, Afdeeling Generale Thesaurie en van 
28 Mei 1936, n° . 11 , Afdeeling K abinet; 

Gezien a rtikel 62a, negende lid, van de 
Provincial e wet; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
7 Ju l i 1936, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi 
ni sters van Binnenl andsche Zaken , van Fi
nanciën en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Kol oniën, va n 15 October 1936, 
n° . 844 III, Afdeeling P ens ioenen en Wacht
gelden, van 6 November 1936, n°. 112, Af
deeling Generale Thesaurie en van 9 Novem
ber 1936, n° . 2, Afdeeling K ab inet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Onder de op wachtgeld geste lde en 

gepensionneerde leden van Gedeputeerde Sta
ten, over wie in de volgende artikelen wordt 
gehandeld , worden verstaan zij , die op of nà 
1 April 1936 zijn op wachtgeld gesteld of ge
pensionneerd. 
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2. 1. Gedeputeerde Staten eener Provincie 
doen aan Onzen Mi nister van Binnenl and che 
Za ken mededeeling van naam, voornaam, ge
boortedatum , laatste woonplaats, bedrag en 
datum van ingang van het wachtgeld of pen
sioen der op wachtgeld gestelde of gepen
sionneerde leden van Gedeputeerde Staten 
hunner provincie. Betreft de opgave een op 
wachtgeld gesteld lid van Gedeputeerde Sta
ten, dan doen Gedeputeerde Staten mede op
gave van de laatstelijk genoten wedde. Deze 
mededeel ing geschiedt, voor zoo veel betreft 
gewezen leden van Gedeputeerde Staten, die 
op het t ijdstip van het inwerkingtreden van 
dit besluit zij n op wachtgeld gesteld of ge
pensionneerd , bi nnen een maand na dat t ijd
stip en voor zooveel betreft gewezen leden 
van Gedeputeerde Staten, die na dat tijdstip 
worden op wachtgeld gesteld of gepen ior.
neerd, zoo spoedig mogelijk na den datum van 
op wachtgeldstelling of pensionneering. 

2. Wordt in het wachtgeld of het pen ioen 
een wijziging gebracht, dan doen Gedeputeer
de Staten van de provincie, te wier laste het 
wachtgeld of het pensioen komt, van het ge
wijzi gde bedrag, alsmede va n den datum, 
waarop die wijzig ing is ingegaan, zoo spo di g 
mogelijk nade re opgave. 

3. Van iedere wijzig ing in · de woonplaats 
va n een op wachtgeld gesteld of gepension
neerd lid van Gedeputeerde Staten doen Ge
deputeerde Staten van de provincie, te wier 
laste het wachtgel d of het pensioen komt, on
verwijld opgave aan Onzen in het eerste l id 
genoemden Minister. 

3 . Met de controle op inkomsten en pen
sioen, als bedoeld in het derde en vijfde lid 
van artikel 62a. der Provinciale wet zij n, on
verminderd de control e van anderen, in het 
bijzonder belast de inspecteurs der di recte be
lastingen en die der registratie en domeinen . 
Zij ontva ngen daartoe van Onzen Minister 
va n Binnenl andsche Zaken opgave van de op 
wachtgeld gestelde en gepensionneerde leden 
van Gedeputeerde Staten, die in hun inspectie 
wonen, en handelen over igens naar de door 
Onzen Minister van Financiën te geven aan
wijzingen. 

4. 1. Indi en een op wach tgeld geteld li d 
van Gedeputeerde Staten in dienst treedt van 
een der lichamen , genoemd in a rtikel 3 en 
artikel 4 der P ensioenwet 1922 (Sta.a.tsblad 
n°. 240). of het wethouderscha p of lidm aat
schap van Gedeputeerde Staten aanvaardt, 
geeft het lichaam, hetwelk zijn wedde of zijn 
vergoeding uitbetaal t , daarvan kenn is aan 
Onzen Minister van Binnenl andsche Zaken, 
met opgave van die wedde of die vergoeding. 

2. Wordt in die wedde of die vergoeding 
wij zig ing gebracht, dan doet het betrokken 
lichaam daarvan , zoomede va11 de n datum , 
waarop die wijziging is ingegaa n, zoo spoedi g 
mogelijk nadere opgave. .. 

5. Indien het bevoegd gezag van het R1Jk , 
van een provincie, van een gen1eente, van een 
waterschap, veenschap of veenpolder, het be
stuur va n een door het openbaar gezal!' in
gesteld fonds, benevens de door Onzen M inis
ter van Bi nnenlandsche Za ken aangewezen 
ambtenaren kennis bekomen van en omstan
cligheid, welke voor de toepass ing van a rti kel 
62a., derde en vijfde lid , der Provinciale wet 
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va n belang kan zijn, doet dat gezag, dat be
stuur of doen die ambtenaren hierva n onver
wijld mededeeling aan Onzen genoemden Mi
nister. 

6. 1. Wanneer een op wachtgeld gesteld 
lid van Gedeputeerde S taten inkomsten gaat 
genieten uit of in verba nd met een ambt of 
betrekking in dienst va n een der lichamen, 
genoemd in artikel 3 en a rt ikel 4 der P en
sioenwet 1922 (Sta.a.tsbla.d n°. 240) , ui t het 
bekl eeden van een wethouderscha p, van een 
lidmaatschap van Gedeputeerde Staten of va n 
de Tweede K amer de ,· Staten-Generaal, met 
ingang van of na den dag van a ftreding als 
lid van Gedeputeerde taten te r hand geno
men of aanvaard, dan doet hij daarvan ter
stond mededeeling aan Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken onder opgave, voor 
zooveel mogel ijk, van de inkom ten, welke hij 
ui t dat ambt of s] ie betrekking zal ontvangen_ 

2. Hij is voor ts verplicht om, indien de in
komsten tijdelijk of blij vend wijziging onder
gaan, daarvan onverwijld nadere opgave te 
doen. 

7. Wanneer een gepensionneerd lid van Ge
deputeerde Staten tevens een eigen pensioen 
op grond van een a ndere regeling geniet of 
gaat genieten ten laste van het Rijk, ten laste 
van Nederlandsch-Indië, van Suriname of van 
Curaçao, ten laste va n een publiekrechtelijk 
lichaam in een dezer gebieden, of ten laste 
van een door het openbaar gezag ingesteld 
fonds, dan doet hij daarvan onverwijld mede
deeling aan Onzen Minister van Binnenl and
sche Za ken. 

8. Zoodra Onze M inister van Bi nnenl a nd
che Za ken mededeel ing heeft ontvangen van 

een omstandigheid, welke voor de toepassing 
van artikel 62a, derde en vijfde I id, der Pro
vinciale wet van belang kan zijn, dan doet hij 
daarvan onverwijld mededeel ing aan Gedepu
tee rde Staten der betrokken provincie. 

9. Indien, ten gevolge van de toepass ing 
van artikel 62a, derde en vijfde 1 id , van de 
P rovinciale wet, een vermindering op het 
wachtgeld, onderscheidenlijk een beperking op 
het pensioen, wordt toegepast, doen Gedepu
teerde Staten van de betl'okken provincie daar
van aan Onzen Ministe r van B innenlandsche 
Za ken mededeeling. 

10 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het S ta.a.tsbla.d, waarin het is 
gepl aatst. 

Onze Ministers, H oofd en van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
va n dit besluit, dat in het Sta.a.t sbla.d zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal wor
den gezonden aan den R aad van State en de 
Al gem eene R e ke nka m er. 

H et Loo, den 14den November 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Za.ken , 
J . A. d e W i I d e . 

De M inister van Financiën, 0 u J_ 
D e M inister van Staat, 
M inister van K oloniïn. 

H. Co I ij n . 
( Uitg eg. 27 N ove1nber 1936.) 
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s. 353. 

14 Nov ernb er 1936. BESLUIT tot vaststel 
ling van een a lgemeenen m aatregel van 
bestuur, als bedoeld in a rtike l 69 , vijfde 
lid, der P ens ioenwet 19 22 (Staat sblad n°. 
240). 

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

"Binnenlandsche Zaken, van Financiën en van 
-Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën, van 29 Apr il 1936, n°. 844, Afdeeling 
P ensioenen en W achtgelden, van 14 M e i 1936, 
n°. 100, Afdeeling Generale Thesaurie en van 
·28 M e i 1936, n °. 11 , Afdeeling Kabinet; 

Gezien artikel 69, vijfde lid , der P ens ioen
w et 1922 (Staatsblad n°. 240) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
7 Juli 1936 , n °. 36); 

Gelet op het nader rapport, van Onze Minis
ters van Binnenlandsche Za ken, va n F ina n
c iën en van Onzen Minister van Staat , Minis
ter van Koloni ën, van 15 October 1936, n °. 
844 III, Afdeeling P ens ioenen en W achtgel
den, van 6 Novembe r 1936 , n°. 112, Afdeeling 
Generale Thesaurie en van 9 November 1936, 
n °. 2, Afdeeling K a binet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal e n: 
Art. 1. Onder de gepensionneerde ambte

n aren, over wie in de volgende a r t ikelen 
wordt gehandeld, worden verstaan zij , die zijn 
gepensionneerd volgens de P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

2. 1. De Pensioenraad doet aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Za ken mededeeling 
va n naa m , voornaam, geboorteda tum en l aat
ste woonplaats der gepens ionneerde ambtena
ren. Deze mededeeling geschiedt, voor zooveel 
betreft am btenaren , di e op het t ijdstip van 
inwerkingtreden van dit beslui t zij n gepen
s ionneerd e n den leeftijd van 65 jaar hebben 
bereikt, binnen twee maanden na dat tijdstip 
en voor zooveel betreft ambtenaren, die na 
het tijdstip van het inwerkingtreden van dit 
beslui t gepens ionneerd worden , zoo spoedig 
mogelijk na den datmn van pensionneering. 

2. Van iedere wijzig ing in de woonplaats 
van een gepension neerd am bte naar, behou
dens van hem , di e den 65-jar igen leeftijd 
h eeft bere ikt, doet de P ensioenraad onverwijl d 
o pgave aan Onzen voornoemden Min ister. 

3. Met de cont1·ól e op de pensioenen, inge
volge een regeling, a ls bedoeld in artikel 69 , 
tweede 1 id , der P e nsioenwet 1922 (Staatsblad 
n °. 240) zij n, onverminderd de controle van 
anderen, in het bijzonder belast de inspecteurs 
der directe belastingen en di e der registratie 
e n dome ine n. Zij ontvangen daartoe va n On
cZen Min ister van Binnenlandsche Zaken op
gave va n de gepens ionneerde ambtena ren , die 
in hun inspectie wonen, en h andel en overigens 
naar de door Onzen Ministe r van Fina nciën 
ter zake te geven aanwijzingen. 

4. Indien het bevoegd gezag van het Rijk , 
va n een provincie , van een gemeente, van een 
waterscha p, veenschap of veenpolder, het be
stuur van een door het openbaar gezag inge
ste ld fonds, benevens de door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za ken aangewezen ambte
naren, kenni s bekomen van een omstandi g
h e id, welke voor de toepassing van a rtikel 

682 

69, tweede lid , der P ensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) van belang kan zijn, doet dat 
gezag, dat bestuur of doen die ambte na ren 
hiervan onverwijld mededeeling aan Onzen 
genoemde n Minister. 

5. W anneer een gepens ionneerd ambtenaar 
tevens een e igen pensioen op grond van een 
a ndere r egeling dan de P e nsioenwet 1922 
(S taatsblad n°. 240) gen iet of gaat gen ieten 
ten l aste van het Rijk, ten laste van N eder
l a ndsch-Indi ë, van Suriname of van Curaçao, 
ten l aste van een publiekrechtelijk lichaam in 
een dezer geb ieden of ten I aste van een door 
het openbaar gezag ingesteld fonds, dan doet 
hij daarva n onverwijld mededeeling aan On
zen Minister van Binnenlandsche Zake n. 

6. Zoodra Onze Minister va n Binnenla nd
sche Zaken mededeel ing heeft ontvangen van 
een omstandigheid, welke voor de toepass ing 
van artikel 69, tweede I id , der P ensioenwet 
1922 (Staatsbla.,d n°. 240) va n belang kan zijn, 
wordt hiervan onverwijld kenni s gegeven aan 
den P ensioenraad. 

7. Dit besluit t reedt in werking met iHgang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning va n het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers, Hoofden van D epartementen 
van Algemeen• B estuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast m et de uitvoering 
v·a n dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad va n State, de Alge
meene Rekenkamer en den P e nsioenraad. 

H et Loo, den 14den Novem ber 1936. 
WILHELMINA. 

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

s. 888. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(U-itg eg. 27 Novernb er 1936.) 

15 Decem be1· 1936. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 22 No
vember 1928, Staatsblad n°. 429, houden
de vaststelling van de regelen voor het 
stellen van zekerheid , a ls bedoeld in arti
kel 80 i, tweede lid, de r Ongevall e nwet 
1921. 

Wij WILHELMINA , enz.; 
Op de voordracht van Onze n Ministe r va11 

Sociale Za ken van 10 D ecember 1936, n°. 
2988, afdee l ing Arbe idersve rze kering; 

Gezien artikel 80 i, tweede lid , de r Onge
vall enwet 1921 ; 

H e bbe n goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons bes lui t va n 22 Novembe r 

1928, Staatsblad 11 ° . 429 , e n te be pa len a ls 
volgt : 

Art. I. Tusschen de a rtike len 2 en 3 van 
Ons vore ngenoemd bes luit worden ingevoegd 
dr ie n ieuwe art ikelen, lui dende : 

,,A?'t. 2a. W anneer de waarde va n een ze
kerhe id, a ls bedoe ld in a r t ike l 80 i, tweede lid, 
de r Ongevallenwet 1921, we lke door een werk
gever is gesteld , tenge vol ge van een wij zig ing 
in de g rnothe id , bedoeld in de fonnu le ver
m eld in artikel 2 van di t besl u it, minder 
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blijkt te zijn da n het 19/20 deel van de waarde 
der zekerheid , welke de werkgever zou moe
ten stellen, indien op het tijdsti p, waaro p de 
wijzig ing bekend werd, de erkenni ng van den 
geneeskundigen d ienst zo u hebben pl aats ge
vonden, dan geeft het bestuur de r Rijksverze
keringsbank daa rvan zoo spoedi g moge lijk 
schriftelijk kennis aan den werkgever , met ui t
noodig ing om binnen 21 dagen, te re kenen 
van de dagteekening der kennisgeving, door 
het geven van pand of door het verleenen van 
hypotheek ten behoeve va n de Rijksverze ke
r ingsbank de gestelde zekerhe id op het ve r
e isch te bedrag te brengen . 

A ,·t. 2b" Wanneer de waarde van een ze
kerh e id, a ls bedoeld in artikel 80 i, tweede I id , 
der Ongevallenwet 1921 , welke door een werk
gever is gesteld , tengevolge van een wijzig ing 
in de groothe id, bedoeld in de form ul e ver
meld in a rtikel 2 van di t bes luit, hooger blijkt 
te zijn cl an 21/20 maal de wa arde van de ze
kerhe id, wel ke de werkgever zou moeten ste l
len, indien op het tijdstip , waarop de wij ziging 
bekend werd, de erkenn ing van den genees
kundi gen dienst zou hebben plaats gevonden, 
cl an kan de werkgever sch ri ftel ij k aan het 
bestuur der Rij ksverzeker ingsba nk ve rzoeken 
om de door hem gestel de zekerhei d op het 
vere ischte bedrag terug te brengen door terug
gave van in pa nd gegeven fondsen of ge lden 
o f doo r medewerking te ve rl eenen tot het doen 
doorhalen van inschrijv ingen va n hypotheca ire 
verbanden ten behoeve van de Rijksverzeke
ringsba nk. . 

H et bestuu r der R ij ksve rzekeringsbank 
schorst de verm indering der zekerhe id voor 
ten hoogste dri e jaar geheel of ten dee le op, 
indien het va n oordeel is, dat deze anders 
onvoldoende zo u kunnen zijn om de vorde
ringen te de kken, wel ke ten laste va n den 
werkgeve r loopen o f nog ku nnen ontstaa n we
gens ongevall en, voorgekomen vóó r het t ijd
stip, waarop de bedoelde wijzig ing geschi ed 
was . 

A,·t. 2c. De werkgever, aan wiens onderne
ming een geneeskund ige dienst is ve rbonden, 
ten aanzi en wa arvan de erkenning k rnchtens 
a rtikel 80 n der Ongevall enwet 1921 is inge
trokken, of di e is toegela ten hetzij zelf het 
r isico te dragen der bij de Ongevall enwet 
1921 geregelde verzekeri ng zijner werkli eden, 
hetzij dat r isico over te d ragen aan een naam
looze vennootsch ap of rech tspe rsoonl ijkheid be
zittende vereen ig ing, ka n schri fte lijk aan het 
bestuu r de r R ij ksverzeker ingsba nk ve rzoe ken 
om teruggave van de door hem a ls zekerhe id , 
bedoeld in a r t ikel 80 i, tweede I id , de r On
gevall enwet 1921 , in pa nel gegeven fo ndsen 
of gelden, ondersche idenlijk om medewerking 
te ve rl eenen tot het doen doorha len van in
schrij vingen van hypotheca ire ve rbanden ten 
behoeve van de Rij ksverzeker ingsba nk. 

Al geheele te rn ggave van het pand of a lge
heel ontslag ui t hypothecaire ve rbanden v indt 
plaa ts, zoodra gedurende twee achte reenvol
gende ja ren geen genees kundige schadeloos
stelli ngen m eer zijn ve r leend te ,· za ke va n 
ongevallen , welke ten laste van den werkgever 
loopen en welke pi aats vo nden vóó,· het t ijd
stip van in t rekk ing der e rkenni ng, ondersche i
denl ijk het tijdstip van toelat ing tot het ze i [ 
d ragen van het ri s ico o[ dat, waarop het ri sico 
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we rd overgedragen, mi ts er geen omstandi g
heden bekend zijn, die het aa nnemelij k ma
ken , da t ter zake deze r ongeva llen nog ge
neeskundi ge schadeloosstel I ingen zul !en moe
ten worden toegekend. 

Gedeeltelijke te ruggave va n h et panel o f ge
deel tel ijk ontslag uit hypoth ecai re verbanden 
kan pl aats vinden ingeval hetzij nog regel
matig geneeskund ige schadeloosstel l ingen wor
den verleend , hetzij aannemelijk is da t in de 
toekomst ter zake va n ongevall en, welke ten 
laste van den werkgever loo pen en welke 
plaats vonden vóór het t ij dstip van intrekk ing 
der erkenn ing ondersche idenlij k h et tijdstip 
van toelating tot het zel f dragen van het r isico 
o[ dat wa arop het r isico werd overgedragen, 
nog geneeskundige sch adeloosstellingen zullen 
moeten worden toege kend. 

Door het bestuur der Rij ksve rzekeri ngsbank 
wordt a lsdan bepaald welk bed rag aan zeker
heidsstell ing vol doende geach t word t a ls zeke t·
he id ter dekking van de vorderingen, welke 
ten laste van den werkgever loopen of nog 
kunnen ontstaan ter za ke van ongevall en, 
we lke pla ats vonden vóó r het t ij dstip va n in
t rekking der erkenning, ondersche idenl ijk het 
tijdstip van toelati ng tot het zelf dragen van 
het ri s ico of dat waarop het r is ico werd over
gedragen. H et bedrag waarmede het aanwe
zige pa nd het laatst bedoelde pand ove rt re ft,, 
word t aan den werkgever teruggegeven, ter
wijl o p schriftelij k ve rzoek van den werkgever 
medewerking zal wo rden ve rl eend tot het doen 
doorh a len van inschrij v ingen van hypothe
ca ire verba nden ten behoeve van de R ij ksve r
zekeri ngsbank." . 

A rt. II. A an artike l 4 van Ons vorenge
noemd beslu it wordt toege voegd een tweede 
l id , luidende: 

" B ij zekerhe idsstel I i ng in fon dsen zijn ten 
o pzich te van de samenstelli ng van het pa nd , 
de waardeberekeni ng van de in pand gegeven 
fondsen, zoomecle ten opzich te van de herbe
rekeni ng van de waarde der fo ndsen , de des
betreffende bepalingen van Ons beslui t, ge
noemd in het eerste l id , van toepass ing.". 

Art . III . D it beslui t t reed t in werk ing met 
ingang van den tweeden dag na di en der dag
tee ken ing van het Staatsblad, waari n het is 
gepl aatst. 

Onze M iniste r van Socia le Zaken is belast 
met de ui tvoer ing van di t besluit , dat in het 
Staatsblad zal wo rden ge plaa tst. 
' s-Grn venh age , den 15den December 1936. 

s. 911. 

WILHELMI NA. 
De Minister 'van S oc;ale Z akr,,, 

M. S l i n g e n b e r g . 

( Uitgeg. 29 D ecember 1936. ) 

21 Dece,nbcr 1936. vVET, ho 11 clende macht i
g ing tot het slui ten va n ovei-eenkomstcn 
a ls bedoel d in artike l 5a der Ind ische 
M ijnwet met de te 's-Gravenhage gevest ig
de N. V . Mijnbouwmaatscha ppij Nede ,·
l a ndsch Nieuw G uinea, voo r de o pspori ng 
en ontginn ing van a lle del fstoffen, ge
noemd in het eerste I id, sub a, van artikel 
1 d ier wet, in te rre inen, gelegen in de 
res ident ie M o/,,kken. 
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Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ove1weging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
a rtikel 5a der Indische Mijnwet overeenkom
sten te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van a ll e delfstoffen , genoemd in het 
eerste lid , sub a, van artike l 1 dier wet, in 
twee terreinen, gelegen in de aJdeel ingen 
West- en Noord-Nieuw-Guinea en Toeal van 
de res ident ie M olukken; 

Zoo is he t, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën , a ls ver

tegenwoord igend de rechtspersoon N eder
landsch-l ndië, wordt gemachtigd om: 

1 °. overeenkomstig de voorwaarden, vervat 
in het aan deze wet gehecht ontwerp, met de 
te 's-Gravenhage gevestigde naamlooze ven
nootschap Mijnbouwmaatschappij Nederlandsch 

ieuw Gu inea een overeenkomst te slui ten 
voor de opsporing en ontginning van al le delf
sto ffen, genoemd in het eerste I iel, sub a, van 
a rt ikel 1 der Indische Mijnwet in twee ter
re inen, gelegen in de afdeel ingen West- en 
Noord-Nieuw-Guinea en Toeal van de res iden
tie M olukken, welke terreinen begrensd zijn 
a ls aangegeven is in art ikel 1 van het boven
gemeld, aan deze wet gehecht ontwerp; 

2° . om ten aanz ien van gedeelten van de 
onder 1 °. bedoelde terreinen met een of meer 
andere vennootschappen overeenkomsten voor 
de opsporing en ontginning van een of meer 
of van alle onder 1 °. bedoel de delfstoffen aan 
te gaan op voorwaarden, als omschreven in 
het derde l id van artikel 16 van het aan deze 
wet gehecht ontwerp. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 1 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co lij n. 
(Uitgeg. 12 J anuari 1937.) 

Ontwerp -.overeenkomst. 
Tusschen de rechtspersoon Neder! anclsch

Indië, in deze overeenkomst nader aangeduid 
a ls " het Gouvernement" , te dezen vertegen
woord igd door den Ministe r van Koloniën, 
krachtens machtiging bij de wet van den 21en 
December 1936 (Staatsblad n°. 911) en de te 
's-Grave nhage geves ti g de N. V. Mijnbouwmaat
schappij Neclerlanclsch Nieuw Guinea, te dezen 
vertegenwoordigd door h are Directie en in 
deze overeenkomst aangeduid als " de M aat
schappij", is overeengekomen a ls volgt: 

Art. 1. 1. H et Gouve rnement verl eent 
krnchtens art ikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de M aatschappij - en de Maatscha ppij aan
vaardt bij deze - voor den tijd van vijfti g 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
don dag va n onderteekening dezer overeen
komst, met uitslui t ing van anderen , het recht 
tot opsporing en ontginning van a ll e de lfstof
fen, vermeld in het eerste l id , sub a, van a r
tikel 1 der bovengenoemde wet, in twee op de 
bij deze overeenkomst behoornnde kaart als 
"Terrein l" en "Te rre in II" aangeduide ter-
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rei nen, gelegen in de afdeelingen ·west- en 
Noord-Nieuw-Guinea en Toeal van de residen
t ie Molukken en begrensd a ls volgt: 

I. ten Noorden : de kustlijn van Nieuw
Guinea bij gemiddeld hoogwater; 

ten Oosten : de meridiaa n op 133° 20' Oos
terlengte va n Greenwich; 

ten Zuiden : de parallel op 0° 45' Zuider
breedte· 

ten W'esten : de merid iaan op 132° 10' Oos
terlengte van Greenwich; 

II . ten Noorden : (van Oost naar West) de 
Noordkust tot het snijpunt van den meridiaan 
op 140° 30' Oosterlengte van Greenwich met 
de kustlijn. Voorts de parallel op 4° 5' Zuider
breedte van het snijpunt met den mer idiaan 
op 140° 30' Oosterl engte van Greenwich tot 
het snijpunt met den meridiaan op 138° Oos
terlengte van Greenwich ; 

ten Oosten: de grens van N eclerlandsch 
Nieuw-Guinea; 

ten Zuiden: (va n Oost naar West) de pa
rallel op 5° 20' Zuiderbreedte en daarna de 
rechte lijn, verb indende het snijpunt van den 
meridiaan op 139° Oosterl engte van Green
wich met de parall el op 5° 20' Zuiderb rnedte 
en het snijpunt van den meridiaan op 138° 
Oosterlengte van Greenwich met de parall e l 
op 5° Zuiderbreedte ; 

ten W esten: (van Noord naar Zuid) de me
r idiaan op 140° 30' Oosterlengte van Green
wich van de kust tot het snijpunt van dezen 
meridiaan met de parallel op 4° 5' Zuide r
breedte. Voorts de meridiaan op 138° Ooster
lengte van Greenwich van het snijpunt met de 
parall el op 4° 5' tot het snijpunt met de pa
rall el op 5° Zuiderbreedte; 

met dien verstande, dat de toegang tot en 
het verrichten van werkzaamheden binnen het 
bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Incli ë van 21 Februari 1919, n°. 
6 (Indisch Staatsblad n°. 90) aangewezen 
, ,Loi·entz-Nieuw-Guinea N atuurmonument' ' af
hankelijk is van daartoe door of vanwege den 
Gouverneur-Generaal te ve rl eenen vergunning. 

2. De oppervlakte van deze terre inen wordt, 
behoudens eventueele verm indering op g rond 
van artikel 1-2 van deze overeenkomst, geacht 
te bedragen: van het terre in I 442 400 ha. en 
van het terrein II 5 385 500 ha. 

Art. 2. 1. De Maatsch app ij zal ten aanzien 
van de in artikel 1 omschreven terreinen, voor 
zoover ui t deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de-
zelfde rechten en verpl ichtingen hebben, a ls 
ware zij houdster eener op de n d ag van on
derteekening dezer overeenkomst verleende 
concess ie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Met a fwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij instecle van het in het tweede 
lid van artikel 35, sub a, der Indische Mijn
wet bedoeld vast recht van f 0.25 per hectarn 
hebben te voldoen respectieve lijk de ee rste vijf 
en de daaropvol gende t ien ja ren vana f de 
onclerteekening der overeenkomst, jaa rlijks bij 
vooruitbetali ng een vast rncht, evenredig aan 
de oppervlakte der door haar na eventueel e 
prijsgeving van gedeelten op den voet van 
artikel 12 aangehouden teneinen, ten bedrage 
van onderscheidenlijk f 0.005 en f 0.02~ per 
hectare, met dien verstande dat: 

a. indien gedurende de ee rste vijf jaren 
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vana f de onderteekening der overeenkomst àe 
kosten, verbonden aan de door het Gouveme
ment te nemen beschermingsmaatregelen ten 
behoeve van de in dien t ij d door de Maat
schappij onder deze overeenkomst te verrich
ten werkzaamheden meer bedragen dan het 
door de Maatscha ppij ingevolge het voorgaan
de te beta len vast recht, zij dat meerdere aan 
het Gouvernement zal hebben te ve rgoeden, 
met deze beperking ech te r, dat het door de 
Maatscha ppij gedurende dien tijd uit dezen 
hoofde en uit hoofde van vast recht in tota al 
te betal en bedrag niet mee ,· zal be loopen dan 
3/4 cent per hecta re ; 

b. voo,· de na he t verstrijken van de ee rste 
vijf j a ren door de Maatschappij aangehouden 
terreinen door haa r bovendien nog a a n vast 
recht za l zijn te voldoen h et verschil tusschen 
hetgeen bij de berekening van een vast recht 
van f 0.025 per hecta re over dat t ijdvak voor 
die te rreinen zou moeten zijn voldaan en een 
naar de oppervl akte berekend evenredig dee l 
van· he t in totaa l gedurende die pe riode ve r
schuldigde a an vast recht en aan ve rgoeding 
wegens kosten va n beschermingsmaatregelen; 

c. op terre ingedeel ten, welke wegens de bij 
de explorati e verkregen gegevens tot g rond
slag worden genomen voor een ontg inning -
bedrijf, het voor concess ies op den voet van 
de Indische M ij nwet ve rschuldigd vast recht 
van f 0.25 per hectare dadelijk va n toepass ing 
zal zijn , zoodra met de exploitatie een aan
vang wordt gemaakt. 

3. Binnen den t ijd va n vijft ien ja ren na de 
ondertee kening van deze overeenkomst za l de 
Maatschappij voor zoovee l de nog niet in ex
ploitatie genomen terre ingedee lten betre ft ten 
genoegen van het Hoofd van den Di enst va n 
den Mijnbouw moeten indienen een plat te
grond-teekening, a ls vereisch t in artikel 30, 
sub 1 ten tweede dan wel 30 sub 2 de r "Mijn
ordonnan ti e 1930" , met di en verstande, da t 
de pl aa tselijke opmeting ook za l kunnen ge
schieden door middel van luchtphotog rnm 
metrie en verder dat de punten, bedoeld in 
artikel 30, lid 1 ten tweede, sub b der " Mijn
ordonna nt ie 1930", op terre inen, waar vee l 
natuurlijke vaste punten zijn , hoogstens 15 
K .M. van elkander verwijde.rel mogen zijn en 
bij geheel met bosch bedekte ter re inen niet 
verder da n ± 5 K .M . van e lka nder mogen 
liggen. 

4. Binnen den tijd van vij f j arn11 na afloop 
van den in het vori g li d genoemden termijn 
van vijft ien ja ren en voor zoovee l de in ex
ploitatie genomen gedeelte n be tre ft, binnen 
twee jaren na den aanvang der explo itati , 
zal de Maatschappij de terre inen moeten af
bakenen door p laats ing va n goed gefundeerde 
steenen o f ijzeren merkteekens op de hoekpu n
ten en op de punten, bedoeld in artikel 30, 
1 id 1 ten tweede der " Mijnorclonna nt ie 1930" 
dan wel op de punten, in het vori g lid be
doeld. Op deze me,·kteekens moet op ten min
ste 1 ½ meter boven den beganen grond een 
door het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw te be palen opschrift zijn aange
bracht. Op daa rtoe door evenbedoeld Hoofd 
geda ne aanzegging moeten binnen den tijd , 
op de wijze en op de pi aatsen voor elk geva l 
aangegeven, te r na dere aanduiding van de 
grenzen van het te rre in merktee kens ook op 
andere punten worden aangebracht. 
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5. Indien de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tijdig worden aangebracht of niet 
in behoorlijken staat worden onderhouden, 
ter beoordeeling van het Hoofd van den 
Dienst van den Mij nbouw, is dit Hoofd be
voegd op kosten en ri sico va n de Maatschap
p ij de merkteekens te doen pl a atsen of onder
houden. 

6. De Maatschappij is ve rpli cht, jaarlijks 
een voor pub! ioatie gesoh i kt vers! ag met bij
behoorende kaa rten en profielen bij het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw in te zen
den, waa rin ha re bevindingen, zoowel wat be
treft het globaal onderzoek a ls het cl éta ilwerk, 
zoo volledig mogelijk worden beschreven. Bij 
dit ve rslag, da t moet worden onderteekend 
door den (de ) deskundi ge (n). di e de onder
zoe kingen verri chtte (n) en door dengene, die 
voor de leiding van dezen arbe id door de 
Maatschappij verantwoordelijk is ge te ld , moe
ten te r illustratie keurcol leoties van de voor
naamste de r aangetroffen gesteenten w0t·den 
overgelegd. 

7. De Gouverneur-Generaal is bevoegd, in 
afwijking van de bepalingen, voorkomende iu 
het derde en vierde I id va n dit art ikel , toe te 
staa n, dat op a ndere wijze de pi a ttegrond
teekening, bedoeld in lid 3 wo rdt opgemaakt 
en de a fbakening, bedoeld in lid 4 wordt uit
gevoerd. 

Art. 3. 1. In afwijking in zooverre van 
het bepaalde bij artike l 2 en met inachtneming 
van het bepaa lde in het 5e lid va n dit a rtike l 
betaa lt de Maatschappij in plaats van den in 
artike l 35 der Indische Mijnwet genoemden 
cijns aan het Gouvernement jaa rlijks een aan
dee l in de winst der Maat chappij op den vol
genden voet : 

Zool a ng de winst niet meer bedraagt dan 
10 pct. van het gestorte aandeelenkapitaa l, 
ontva ngt het Gouvernement van de winst één 
ti ende deel. 

Bedraagt de winst meer dan 10 pct. van het 
gestorte aandeelenkapitaa l clan ontvangt het 
Gouvernement : 

van de eerste 10 pct.: één ti ende deel ; 
van het meerdere t/m 25 pct. : twee ti ende 

deel en; 
van het meerdere t/m 40 pct . : dri e ti ende 

deel en ; 
va n het meerdere boven 40 pct. : vi e r ti ende 

dee l en ; 
a ll es behoudens de be perking, dat het aan 

het Gouvernement uit dezen hoofde uit te 
keeren bedrag nooit mee ,· zal bed,·agen clan 
25 pot. der geheele winst. 

2. Onder het in het vor ig li d genoemde 
" gestorte aandeelenkapitaal " wordt ve rstaan 
het bedrag der aandeelen, waartegen storting 
heeft plaats gevonden en, voo r zoover uit
g ifte van aa ndeel e n boven pari pl aats vind t. , 
de nominale waa rde daarvan. 

3. De in lid 1 bedoelde winst wordt vast
gesteld met inachtneming van de vo lgende 
voorw aarden : 

a. Onder winst word t ve rstaan het credi t
saldo va n de winst- en verliesrekening der 
Maa tschappij ove r eenig jaar. De Directeur 1 

1 W aar in deze overeenkomst gesproken 
wordt van Directeur, wordt daarmede bedoeld 
de Di,·eoteur van het Depa rtement, waa ronder 
de dienst van den Mijnbouw ressorteert . 
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kan , ten behoeve van de berekening van het 
aan het Gouvernement toekomend winstaan
deel herzien ing van dat saldo vo rderen , ind ien 
naar zij n m eening di e rekening o nvoll edi g is, 
dan wel in di e reken ing een post is opgeno
m en, hetzij onder de I asten, hetzij onde r de 
baten , we lke hem niet of niet tot het geboekte 
bedrag aanvaardbaa r voorkomt. 

b. De M aatscha p pij is vrij om te bepa len, 
welke ui tgaven of wel k gedee lte van de ui t
gaven d irect ten laste van de res ul tatenreke
n ing dan wel a ls actief op de balans zullen 
worden geboekt, zoomede om het bed rag vast 
te stell en, da t jaarlij ks ten laste van de 
resultatenrekening za l worden afgesch reven 
op de u itgaven, welke a ls actief op de ba la ns 
zijn gebrach t , voor zoover die u itgaven in 
vori ge ja ren nog n iet zij n a fgeschreven. 

c. Indien onde r de I asten van de Maat
sch appij voorkomen kosten voor gemeenscha p
pelij ke d irectie, le id ing, admi n ist rat ie, maga
zij nen e . d. , welke de M aatschappij a ls haar 
aandeel in d ie gemeenschappelij ke a lgemeene 
kosten aa n a nderen vergoedt, zu ll en deze kos
ten, zoo de Di recteur zulks verla ngt, hem ge
specif iceerd moeten worden toegelich t en zal 
de grondslag, waarop de bereken ing van het 
aandeel geschiedt, moeten steunen op een bil 
lij ke verdeeling en door de Maatscha ppij in 
overl eg met den D irecteur wo rden vastgesteld. 
De D irecteu r kan vorderen, dat ten behoeve 
van de bereken ing va n het aan het Gouve rne
ment toekom end aandeel in de w inst het to
taa l der gemeenschappelij ke kosten voo r di 
rect ie, le id ing, administratie e. d. wordt ver 
mi nderd , indien h ij m eent, dat de toepass ing 
va n den in overleg vastgestelden grondslag tot 
een onjui ste belasti ng van de M aatschappij 
voert. 

4. I ndien terzake van het in het vo rig l id 
onder a en c bepaal de tusschen part ij en geen 
overeenstemming kan worden verkregen, zal 
het geschil aan het oordee l van de in artike l 
20 bedoelde sche idsm annen worden onde rwor
pen. 

5. Indien in eeni g jaar een bedrag van 
3 pct. van de waarde der gewonnen del [stoffen 
meer beloopt dan hetgeen het Gouve rnement 
uit hoofde van het bepaalde bij het ee rste l id 
van di t artikel toe komt, is de Maatschappij 
voor dat jaar eerstvermeld bed rag verschul 
d igd, met d ien verstande evenwel , dat bed ra
gen, waarm ede deze u itkeering het in het 
eerste li d van di t a rtikel bedongen winstaan
deel ove rsch rijdt in m indering wo rden ge
bracht van het winstaandeel in vo lgende Jaren , 
waa ri n d it aandee l rio bedoe lde 3 pct. over
t reft . 

6. Onde,- de in het vor ig l id genoem de 
waarde de r gewonnen delfstoffen wordt ver
staan de opbrengst - zonder a ftrek van eenige 
kosten - van de te r pi aatse van verkoop ver
handelde, daarui t ve rkregen producten. W an
neer deze opbrengst naar het oordeel van den 
Directeur niet in overnenstemming is met den 
gem iddelden marktprij s te Londen van de ver
kochte producten ove r het jaar, waa r in de 
ve rkoop plaats vond , is de Directeu r bevoegd 
om de waarde di er producten vast te ste ll en 
op den even bedoel den markt pr ij s, welke waar
de dan voo r de M aatscha ppij ver b i nden cl zal 
zijn. 
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Art . 4. 1. De M aatscha ppij verbindt zich, 
jaarlijks vóór 1 Juli aan den Di recteur een 
gewaarmerkt a fschri ft in te di enen va n de 
balans en winst- en ver l ies l'ekening over het 
laatstverl oopen boekjaar, zoo noodi g verge
ze ld van een specif icatie van de kosten , al s 
bedoeld in , a rtikel 3, l id 3, suh c, indien a it 
door den D irecteu r wordt verl a ngd , zoomecl e 
zoodani ge gegevens ter vaststelli ng va n de in 
a r t ikel 3, leden 5 en 6 bedoelde waarde, a ls 
door den Di recteur nood ig worden geooniee ld. 

2. Ind ien de M aatscha ppij ten genoegen 
va n den Directeu r aannemelijk m aa kt, door 
omstand igheden onafhankelijk van haar wi l 
niet in staat te zijn, vóór 1 J ul i de in het 
voorgaande lid bedoelde besche iden te ve r
strekken, d ientt zij vóór d ien datum een voor
loopige bala ns en w inst- en verliesreken ing 
zoomede een voorloopi ge opgave van rle in het 
vori g lid bedoelde waarde in . 

3. Indien de in het eerste of tweede 1 iel 
bedoelde bescheiden op 1 Ju li nog niet bij den 
Directeur zij n ingediend, stelt de Maatschap pij 
dat Depa rtementshoofd in staa t om deze op 
koster, van de M aatschappij op te ma ken ; in 
den a ldus opgemaa kten vo rm zull en zij voor 
de Maatschappij b indend zij n . 

A rt. 5. 1. a ontvangst van de in a rt ike l 
4, lid 1 of lid 2 bedoelde besche iden , onder
sche iden lijk na vastste lli ng overeenkomst ig het 
derde l id van dat ar t ikel , zendt de D irecteu ,· 
aan de Maatscha p pij hetzij een def in it ioven, 
hetzij , ind ien zul ks door omstandi g heden ge
boden is, een voorloopigen aanslag betre ffen de 
hetgeen de Maatscha ppij ingevolge a rt ikel 3 
aan h et Gouvernement ve rschuldi gd is. 

2. H eeft de aanslag een voorl oopig ka
rakter ged ragen, da n wordt h ij zoo spoedi g 
mogelijk gevol gd door een definiti e ven aa n
slag. 

3. H etgeen volgens den voorloopigen aan
si ag eventueel te vee l betaald is, wordt aan
stonds te rugbetaald ; het mogelij k te min be
taalde moet b in nen één m aand na de dag
tee keni ng van den definit ieven aans lag 
worden aangezui verd. 

Art. 6. De M aatschapp ij verbindt zich om 
van het tij dstip a f, da t del [stoffen wo rden g·e
wonnen , vo lgens door het Hoofd van den 
Dienst va n den M ij nbou w vastgeste lde model
len de navo lgende opgaven te verstrnkken: 

a. maanrlelij ks rle verkregen br uto- product ie, 
zoomede de voor e igen gebru ik aangewende 
en de ton ve rkoop dan we l voor bereidi ng en 
bewerking a fgevoe rde hoevee lheden; 

b. m aandelij ks, indi en de M aatscha ppij 
te vens he re iil ster en verwe rkster is va n hot 
1·uwe product, de in de verwerk ings inrichtin
gen verwerk te hoeveelheden en de hoeveelhe id 
der daa rn it ver kregen producten ; 

c. jaarlij ks, de gegevens oncler a en b b<•
doeld, benevens de gemidde lrlo ste r kte ove r het 
afgeloopen kalender jaa r van het per dag te
werk gesteld pe ,·soneel , waarbij het aanta 1 
der N ederlandsche onderdanen en dat de ,· 
vrnemdeli ngen a fzonderlij k 111oet wmden ver
meld. 

Deze opgaven moeten gezonden wo rden, voor 
zoover betreft di e sub a en b genoemd, uiter
lij k 14 clagen na a floop va n de maand, en 
di e, sub c genoemd , uite r lij k zes weken na af
loop va n het j na.r , waarop zij betrekki ng heb
ben . 



687 

Art. 7. 1. W anneer bij het bedrij f a nal ysen 
van de gewonnen delfstoffen en/o [ de daaruit 
verkregen producten worden gemaakt, zal de 
Maatschapp ij de resultaten dier ana lysen vol 
led ig en naar waarhe id doen aan tee kenen in 
reg isters. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijdsorde 
telkens binnen 1 week na het maken van elke 
analyse in d ie registers ingeschreven en onder
teekend worden door de personen, di e voor de 
juistheid der analysen verantwoordelij k zij n . 

Art. 8. De personen, door of vanwege de 
Maatschappij met de p laatselijke leid ing de r 
werkzaamheden op de terre inen belast, moe
ten worden voo ,·z ien van een schriftelij ke aan
steil ing, welke telkens desgevraagd aan de 
bestuurs- en de met h et toez ich t be laste am b
tenaren moet worden getoond. 

Art. 9. Wa nneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden beschikt 
over grond , gelegen binnen het geb ied van 
's Lands bosschen, welke onder geregeld be
heer staan, moet de Maatschapp ij toelaten, 
dat door het Hoofd van gewestel ij k bestuur, in 
overleg met haar en behoudens de rechten van 
derden , desvere ischt en zonder de uitoefening 
van het bedrij f te belemmei-en, bij zonde re voor
zieningen worden getroffen omtrent den aa11-
leg of de verbetering van de in d ie bosschcn 
val lende en ten behoeve van de opsporing of 
ontginni ng benoodigde, n iet-permanente we
gen, de openstel ling van d ie wegen voor het 
publ iek ve rkee,·, de instand lating der in d ie 
wegen aangebrachte werken nadat niet langer 
over den grond behoeft te wo rden beschikt, 
zoomede omtrent de pl aats ing op den grond 
van voor het bedrij f onm isbare tijde lij ke ge
bouwen en inricht ingen. De voor de opr ich
ting van d ie tijdel ijke gebouwen noodige grond 
zal n iet in gebru ik mogen worden genomen 
zonder vooraf door o[ vanwege de Maatschap
pij omheind te zij n en zal gedurende het ge
bruik omheind gehonden moeten worden, een 
en ande t· ten genoegen van het betrokken 
Hoofd van plaatselij k bestuur . 

Art. 10. 1. De betaling van het krach tens 
artikel 2 verschu ldi gd vast rech t za l geschie
den door storting in 's L ands kas te Batav ia . 

2. De betaling va n het k rach tens a rtike l 3 
verschu ld igde gesch iedt eveneens door stort ing 
in 's Lands kas te B atav ia en wel uiterl ij k op 
den laatsten dag de r derde maand, volgende 
op d ie, waar in het overeenkomstig a rt ike l 5 
hetzij voo rloopi g , hetzij definitie f, zal zij n vast
geste ld . 

3. Onverm inderd het recht van het Gouver
nement om wegens wanbetal ing ontbind ing 
van deze overeen komst te vorderen, zal de 
Maatschappij , bij n iet voldoen ing binnen den 
daartoe gestelden termijn van het krachtens 
a r t ikel 3 verschu ldigde, een boete verbemen 
van één ten honde rd voor e l ke 1naand ach te r
stand, zu llende een gedeel te eener maand voor 
een voll e m aand worden berekend. 

Art . ll. W anneer het Gouvernement rechts
kundi gen bijstand moet inroepen voor het 
innen van een uit deze overeenkomst voort
vloe iende vorder ing op de Maatschappij en in 
het ged ing de winnende partij is, zullen de 
practizijnskosten door de Maatschappij worden 
gedragen, ook voor zoover deze kosten n iet 
reeds ui t kracht van de ,·echter l ij ke ui tspraak 
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op de M aatschappij kunnen worden verhaald .. 
Ook voor het geval de vordering bui ten proces 
mocht kunnen worden geïnd, zu ll en de daa r-
voor verschul digde practizijnskosten ten laste
va n de Maatscha ppij komen . 

Art. 12. 1. De Maatschappij is bevoegd" 
gedeel ten va n de in artikel 1, li d 1 omschre
ven terre inen , voor den afloop va n den a ldaar· 

bepaa lden termijn, wederom ter beschikki11g· 
van h et Gouvernement te stell en, mits afsta11d 
doende van al Ie rechten, ter za ke van die ge
deel ten voor haa r n it deze overeenkomst voort-
vloeiende , onder overlegging van a ll e ve rkre
gen gegevens betreffende het prijs te geven. 
gedeelte . 

2. Het voornemen daa rtoe zal moeten blij 
ken u it een bij het Hoofd van den D ienst van 
den Mij nbouw in te di enen schriftel ijke ver
klaring van de Maatschappij , bevattende de 
grensomschrijv ing van het te behouden en va n 
het prijs te geven gedeel te, een opgave van de· 
zich b innen het prij s te geven gedeel te be
vindende werken en bezittingen, en verder · 
zoodan ige gegevens, a ls noodi g zij n om den 
omvang en de gevolgen der prijsgev ing te 
kunnen beoordee len. 

3. Het Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden. 
gedeelte zoodanige wijzigingen te vorderen, 
a ls de Gouverneur-Generaal in het belang van 
een doe lmatige begrenz in g of va n een behoor
lij ke opspor ing en ontg inning noodig za l oor
dee len. Hie rbij zal zooveel moge lij k re kening· 
worden gehouden met de ter zake door de 
Maatschappij kenbaar te maken wenschen, met . 
dien verstande evenwel, dat de Maatschappij 
zal hebben aan te toonen, dat een aannemelij k 
verband bestaa t t usschen de door haar voor te 
stell en begrenzingen eenerzijds en de bij on
derzoek verk regen geo logische gegevens of 
andere voor een rendabel bedrij f van bel a ng 
zij nde facto ren anderzijds . 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing · 
a lsmede van het oppervl a k van het te behou
den gedeelte van het ten-e in en van a l hetgeen 
verde r terzake regel ing mocht behoeven tus
schen partij en overeenstemm ing zal zij n ver
kregen, zal een en ander worden vastgesteld 
bij sup pletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst za l het vast recht, versch ul d igd in
gevo lge art ikel 2, over het prijs te geven ter
reingedeelte slechts verschuldi gd zijn tot het 
eind van het co ntractj aar, waar in voor dat 
gedeel te een verklaring, a ls in het tweede lid. 
van di t artikel bedoeld, voldoende aan de ge
stelde vere ischten, bij het Hoofd van den 
Di enst van den Mijnbouw zal zij n ingekom en. 

6. Zoolang de vorenbedoelde supp leto irn 
overeenkomst niet tot sta nd is gekomen, wordt 
de M aatschappij van haa r verpl ichtingen tot 
beta l ing van het vast recht niet ontheven, 
doch hetgeen in verband met de prijsgev i ng 
naderh and mocht blij ken te veel te zijn be
taald, wordt bij de eerstvolgende stor t ing of 
sto rt ingen zonder rentevergoed ing met de 
M aatschappij verrekend. 

Art. 13. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opspor ing en ontginning, waa rtoe haar bij 
arti kei 1 het recht is verleend, ze i f ter hand 
te nemen en d ie opsporing en ontg inning met 
zoodan igen spoed, op zoodan ige schaal en met 
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zoodanige hulpmiddelen voort te zetten, a ls 
r ede lijkerwijze kan worden gevorderd mede in 
verband met den a lgerneenen econom ischen 
toestand. 

2. De Maatschappij verbindt zich mede om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarb ij niet meer 
aan delfstoffen verloren gaat dan redelijke r
wijze bij een technisch goed gevoerd bedrijf 
a ls onvermijdelijk moet worden beschouwd. 

3. Met de werkzaamheden moet b innen 
den t ijd van één jaar na de onderteeken ing 
van deze overeenkomst een aanvang zij n ge
maakt. 

4. D e besliss ing of tijdig met de werkzaam
heden een aanvang is gemaakt en deze m et 
voortvarendheid worden voortgezet, berust bij 
den Gouverneur-Generaal. 

5. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de scheepvaart, a ls 
daar zijn: havenwerken, kaden, dammen, pie
ren, steigers, los- en laadhoofden, uitdiepin
gen, brugverbindingen en de rgelijke, zoomede 
voor den aanleg van land- en waterwegen, 
m et inbegrip van spoorwegen, van opslag
p laatsen en van werken op luchtverkeersge
bied, is goedkeuring van of namens den Gou
verneur-Generaal noodig. Aan zoodanige goed
keuring kunnen door of namens den Gouver
neur-Generaal bepaalde voorwaarde worden 
verbonden. Ook voor de keuze van de p i aats 
van vestig ing van bedrijfsemplacementen za l 
voora f de goedkeuring van den Gouverneur
Generaal moeten worden gevraagd. 

6. De M aatschappij is verplicht de door de 
R egeering in het belang der defensie noodig 
geachte maatregelen te dulden en datgene te 
doen of na te laten, wat door of vanwege den 
Gouverneur-Generaal in het belang de r de
fen ie van haar zal worden verlangd, behou
dens haar recht op schadevergoeding overeen
komstig de wet. 

Art. 14. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vie rden van het aanta l, zoo
wel van de l e idende als van de ondergeschikte, 
ieder afzonderlijk genomen, bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bez igde arbe idskrachten uit N ederl andsche on
derdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepa l ing kan wat het aantal 
betreft in bij zondere gevallen, met goedke u
ring van den Gouverneur-Generaal, worden 
a fgeweken. 

Art. 15. De Maatschappij verbindt zich om 
alle inlichtingen te verstrekken, welke door 
het H oofd van den Die nst van den Mijnbouw 
noodig worden geacht om te kunnen beoordee
l en of de voorschr iften van de Indische M ijn
wet, van de " Mijnordonnan t ie 1930" , van 
andere a lgemeene verordeningen clan wel van 
de bepalingen van deze overeenkomst zij n na
ge leefd. 

Art. 16. 1. De rechten en ve rplichtingen, 
uit deze overeenkomst voortv loeiende, mogen 
noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden 
overgedragen clan met voorafgaande toestem
ming van het Gouvernement, dat aan het 
verleenen daarvan bij zondere voorwaarden zal 
mogen verb inden en ook bevoegd zal zij n d ie 
toestemm ing zonder opgaaf van redenen te 
we igeren. 

2. H et Gouvernement is bereid mede te 
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werken aan de totstandbrenging van een 
nieuwe overeenkomst voor de opsporing en 
ontginning van de in a rtikel 1 genoemde delf
stoffen, indien de Maatschappij de in artikel 
12, lid 2, bedoelde chriftelijke verklaring in
dient met de kenbaar gemaakte bedoeling, 
dat het recht tot opsporing en ontginn ing in 
het wederom ter beschikking van het Gouver
nement te stell en terre in zal worden verleend 
aan een andere, daartoe bijzonderlijk opge
richte of op te richten, vennootschap, mits 
deze voldoet aan de in het eerste li d van 
artikel 4 der Indi che Mijnwet gestelde ver
e isch ten, haar statuten ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaal bepalingen bevatten , 
strekkende tot handhaving van het nationaal 
karakter der onderneming en de Gouverneur
Generaal die vennootschap ook overigens a ls 
wederpartij in de nieuwe overeenkomst aan
vaardbaar acht. 

3. Een nieuwe overeenkomst a ls bedoeld 
in het vorig lid za l gel ijke voorwaarden be
helzen a ls in het onderhavig contract gesteld, 
behoudens dat: 

a. het tweede I id van di t a rtikel daarop 
niet van toepass ing zal zijn ; 

b. zij eventueel niet voor een langeren ter
mijn zal worden !l:esloten da n het resteerend 
gedeelte van het tij dvak van vij ftig achte reen
volgende jaren, genoemd in h et eerste lid van 
a rtikel 1 van het onderhav ig contract; 

c. dat het in arti kel 2 lid 2 bedoeld vast 
recht zal bedragen f 0.25 per ha. voor zoover 
op het terrein of gedeelten daarvan - ter ui t
sluitende beoordeeli ng van het Hoofd va n den 
D ienst van den Mijnbouw - met de ex ploita
tie een aanvang is gemaakt; zu ll ende het vast 
recht .voor het overige berekend worden naa r 
den maatstaf van f 0.02ó per ha. met di en 
verstande, da t di t lage re vast recht uiterlijk 
na een per iode van dr ie jaren, zoo noodi g 
tweemaal voor den tijd van één jaa ,· door ge
noemd diensthoofd te ve rl engen, op f 0.25 per 
ha. wordt gebracht; 

d. voor de berekening van het aan het 
Gouvernement toekomend winstaandeel, be
doeld in artikel 3, het volgestort kapitaal kan 
worden verm inderd met een in elk bijzonder 
geval door den Gouverneur-Generaal bij het 
aangaan der overeenkomst vast te stell en be
drag, zullende deze vermindering alleen plaats 
hebben indien en voor zoover het bedoeld ge
stort aandeelenkapitaal meer bedraagt dan de 
som van: 

1 °. voor zoo ver betreft storting op aan
deel en anders dan in contanten, het bedrag 
van de werkelij k aan de a ldus ingebrachte 
waarden bestede ko ten; 

2°. een bedrag, groot 200 pct. van het 
onder 1°. bedoeld bedrag; 

3°. het bedrag dat in contanten op de aan
deelen is gestort tot ten hoogste de nominale 
waarde daarvan; 

e. instede van de Arrondissements-rechtbank 
te 's-Gravenhage het Hooggerechtshof van 
N ederlandsch-Indi ë betrokken zal worden bij 
de eventueele aanwijzing van sche idsmannen, 
als bedoeld in artikel 20 van het onderwerpe
lijk contract, ind ien de n ieuwe overeenkomst 
gesloten wordt met een in Neclerlandsch-Indië 
gevestigde naamlooze vennootschap. 

4. Indien de Maatschappij daartoe den 
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wensch te kennen geeft zal zij door den Gou
verneur-Generaal in kennis worden gesteld 
met de voorwaarden eener eventueel met toe
passing van het tweede I id van dit artikel te 
si uiten n ieuwe overeenkomst voor zoover die 
voorwaarden de t.oepass ing gelden van het 
bepaalde in het derde lid. Indien die toepas
sing h aar niet juist voorkomt kan daarover de 
uitspraa k worden gevraagd van de in a r t ikel 
20 bedoelde scheidsmannen. 

Art. 17. l. De Minister van Kol oniën be
noem t een Regeeringscommissa ri s en een 
pl aa tsvervangend R egeeringscommissa ri s tot 
controle en t.oezicht op de handelingen de r 
Maatschappij, verband houdend met de opspo
r ing en ontginning op de te rre inen en in het 
a lgemeen met de uitvoering deze r overeen
komst . 

2. De kosten en het tra ktement van den 
R egeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gou vernement. 

3. De Maatsch appij ve rbindt zich, aan den 
R egeeringscommissar is of zijn plaatsve rvanger 
alle door h em gewenschte inlicht ingen te 
geven, hem inzage te ve rleenen van a ll e boe
ken, rapporten, registe rs en besche iden, de 
onderneming betreffende, a lsook toegang tot 
a ll e kantoren en gebouwen, bij de M aatschap
pij in gebruik, zoomede tot de in a rt ikel 1 
bedoelde terreinen. 

4. V an de in de a rtikelen 4 en 12 bedoelde 
besche iden zal steeds, gelijktijdig met de toe
zending daarvan aan de betrokken autor itei
ten, a fsch r ift worden t.oegezonden aan den 
Regeeri ngscomm issar is. 

5. De R egeeringscommissaris en zijn pl aats
vervanger hebben toegang tot a ll e vergade
r ingen van aandeelhouders en/of van commis
sarissen der M aatschappij . Voor elke vergade
ring zal hun t ijdig een oproeping worden ge
zonden, waarin de te behandelen onderwerpen 
zijn omschreven. Alvorens tot stemm ing wordt ' 
overgegaan over eene aangelegenheid betref
fende de opsporingen en ontginningen op de 
terre inen of op welke wij ze ook met deze over
eenkomst verba nd houdend, wordt de R egee
r ingscommissari s of bij di ens a fwezigheid zijn 
pl aatsvervanger , ui tgenoodi gd en in de ge
legenheid gesteld advisee rende stem uit te 
brengen. 

Art. 18. 1 . De M aatschappij is bevoegd de 
opsporin !l: en on tg inning te staken, indi en en 
zoodra zij van oordeel is, dat uit de voortzet
t ing van het bedr ijf door haar geen voordeel 
kan worden behaal d. 

2. In dat geval h ebben zoowel het Gouver 
nement als de M aatschappij het recht om de 
overeenkomst door een enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexploit aan de weder partij te 
doen beteekenen, dadelijk te doen e indigen, in 
welk geval de overeenkomst een e inde neemt 
op den da tum, waarop h et exploit is ui tge
brach t . 

3. B ehoudens het bepaal de in het vierde I id 
van di t a rt ikel , zal de M aatschappij van dit 
rech t all een mogen gebruik ma ken, wanneer 
zij aan al hare verplichtingen voll edi g heeft 
voldaan en tevens voor de behoorlijke nako
ming daarvan en voor de beta ling van het 
krachtens de artikelen 2 en 3 verschuldigde, 
voor zoover di t nog niet mocht vaststaan, ten 
genoegen van den Gouver ne ur -Generaal tot 
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een door dezen vast te stell en bedrag zeker
heid h eeft gesteld, welke blijft sta ndhouden 
totdat partijen volledig hebben a fgerekend: 
zulks ter uitsluitende beoordeeling van den 
Gouverneur-Generaal . 

4. Totdat de overeenkomst een e inde neemt, 
blijft de M aatschappij verplicht al hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

5. H et vast recht over het contractj aar, 
waarin de overeenkomst wordt beëindi gd of 
ontbonden, blijft door de Maatschappij aan 
het Gouvernement verschuldigd en daarvan 
kan geen geheele of gedeeltelijke terugvorde
ring pl aats hebben. 

Art. 19. H et Gouvernement heeft he t recht 
ontbinding van deze overeenkomst te vorde
ren , indien: 

a. de M aatschappij , ui tsluitend te r beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal , op
houdt te voldoen aan de in het eerste lid va n 
artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde ver
eisch ten ; 

b. de statua ire bepali ngen der Maatschap
pij , strekkende tot h andhav ing van het natio
naal karakter der onderneming, ui tsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
een toepass ing vinden, welke met de stre kking 
dier bepalingen onvereen igbaar is; 

c. de M aatscha ppij in strijd handelt met 
een of meer der bepalingen van deze overeen
komst of van een door haar in verband met 
de door haar ondernomen ontginningen na te 
leven a lgemeene verordening; 

een en ander met dien verstande, dat de 
Maatschappij in de hierbedoelde gevall en 
vooraf bij deurwaardersexplo it in gebreke zal 
worden gesteld, zullende in zoodani g exploit 
tevens een redelijke termijn worden bepaald 
binnen welken zij alsnog aan hare verpl ich
tingen zal kunnen voldoen. 

Art. 20. l. Voor zoover bij deze overeen
komst niet a nders is bepaald, verb inden par
tij en zich om a lle geschill en, welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de ui tspraak van dri e sche idsmannen, di e 
a ls goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaalde 
zull en oordeelen. 

2. Indien par tij en niet b innen veerti en da
gen nada t een h arer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven _een geschil aa n arb itrage 
te onderwerpen , omtrent de keuze de r sche ids
mannen tot overeenstemm ing zij n gekomen, 
heeft de aanwijzi ng in dier voege plaats, dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouver
nement , één door de M aatschappij en één, op 
verzoek van de meest gereede par t ij , door de 
Arro nd issements-rechtbank te 's-Gravenhage. 

3. Wordt door een der partijen n iet binnen 
dei-tig dagen, na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rech telij k beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als sche idsman za l optreden , of heb
ben een of meer der benoemde sche idsmannen, 
om welke reden ook, den hun gegeven last 
niet binnen 14 dagen na hunne benoeming 
aangenomen, dan worden al de scheidsman
nen op verzoek van de meest gereede partij 
door de A rrondissements-rech bbank te 's-Gra
venhage benoemd. 

44 
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4. De kosten van elke a rbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde par 
t ij , doch de scheidsmannen zij n bevoegd om di e 
kosten te verdeelen, indien beide partij en 
over en weder op eenige punten in het onge
lijk mochten worden gesteld. 

Art. 21. De Gouverneur-Generaal is be
voegd, de termijnen in deze overeenkomst ge
noemd, onder zekere, te zijnen genoegen door 
de Maatschappij aan te toonen bijzondere om
standigheden , te verlengen voor zoover deze 
termijnen uitsluitend betrekki ng hebben op 
door de Maatschappij binnen een bepaald tijd
vak na te komen andere dan financ ieele ver
p i ichtingen. 

Art. 22. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 23 . Partij en kiezen voor de ui tvoering 
van deze overeenkomst en van a l wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëind ig ing dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van geweste lij k be
stuur te Amboina . 

s. 912. 

21 D eceni ber 1936. WET, houdende wijzi 
ging van de wet op het Nederlandsch on
derdaansch ap va n niet- eder la nders , ter 
uitvoering van enkele bepalingen van het 
Verdrag nopens zekere vragen betreffen
de wetsconflicten inzake nationalite it en 
van het Protocol betreffende een geval 
van staatloosheid, beide van 12 A pril 1930, 
zoomede tot het doen overeenstemmen van 
opschrift én terminolog ie dezer wet met 
hare considerans. 

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

dat het wenschelijk is ter ui tvoer ing van 
enkele bepal ingen van het Verdrag nopens 
zekere vragen betreffende wetsconf l icten in
zake national ite it en van het Protocol betref
fende een geval van staatloosheid , be ide van 
12 April 1930 en op dien datum vanwege Ons 
te 's-Gravenhage onderteekend, zoomede tot 
het doen overeenstemmen van opschrift en 
te rminologie dezer wet met ha re considerans, 
wij ziging te brengen in de wet van 10 Fe
bruari 1910 (Staatsblad n°. 55, Indisch Staats
blad n°. 29 6, Gouve1-ne1nentsblad n°. 15, P u
blicatieblad n°. 14), houdende rege ling van 
het Nederl andsch onderdaanschap van niet-
1 e d e rl ande rs , l aatste lijk gew ij z ig d bij de w e t 
van 18 Mei 1929 (Staatsblad n° . 258 , Indisch 
Staatsblad n°. 294, Gouvenie,nentsblad n°. 
52, P ublicatieblad n°. 66) ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta te, enz. 
Art. I. Aan het slot van artike l 1, onder 

1 °., van de wet op het N ederl a ndsch onder
daa nschap van niet-Nederlanders wordt de 
komma-punt vervangen door een komma en 
worden toegevoegd de woorden " met d ien ver
stande, dat deze bepaling niet geldt voor kin
deren van beroepsconsul s van vreem de mo
gendheden of van ambtenaren van vreemde 
staten, door hun regeering met een officieele 
opdracht belast , indi en die kinderen krachtens 
geboorte een vreemde nationali te it bezitten;" . 

Art. II. Artikel 1, onder 2°., van de wet 
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op het N ederlandsch onderdaanschap van niet
Nederlanders wordt gelezen a ls volgt : 

,, 2°. de in N ederlandsch-Indië, in Surina
me of in Curaçao geborenen: 

a. wier ouders niet bekend zijn; 
b. wier ouders a ldaar niet gevest igd en zon

der nationali te it zijn; 
c. wier ouders a ldaar niet gevestigd zijn en 

van onbekende nationaliteit zijn , zoo lang di e 
onbekendhei d duurt; 

d . wier vader - hoewel niet in Neder 
landsch-Indië, Sur iname of in Curaçao geves
tigd - onderdaan is, a ls in dit artikel be
doeld; 

e. wier moeder - hoewel niet in Neder
landsch-Indië, Suriname of in Curaçao geves
tigd - onderdaan is, a ls in d it artikel be
doeld : 

1. wanneer de vader zonder nationa li teit is; 
2. wanneer de vader onbekend is of van 

onbekende nationaliteit, zoolang d ie onbe
kendheid duurt. 

Een in Iederl andsch-Indië, in Suriname of 
in Curaçao te vondeling gelegd kind wordt, 
totdat het bewijs van het tegendee l is ge le
verd, verondersteld te zijn geboren op het 
grondgebied waar het is gevonden ." 

Art. III. In artikel 1, onder 3° ., van de 
wet op het N ederlandsch onderdaanschap van 
niet-Nederlanders vervall en de woo1·den. ,,of 
niet-hertrouwde weduwe", te rwijl aan di t num
mer op nieuwen regel wordt toegevoegd: ,, de 
vrouw, die door of ten gevolge van haar hu
wel ij k haar nationali te it verloren en het Ne
derla ndsch onderdaa nschap verkregen h eeft, 
verliest d it laatste nà de ontbinding des hu
welijks, indien zij op haar verzoek voorschre
ven nationalite it terugkrijgt." 

Art. IV. Art ikel 2, le lid, onder 1°. en 2°., 
van de wet op het Nederlandsch onderdaan
schap van n iet-Nederlanders wordt gelezen a ls 
volgt: 

" 1 °. door natura! isatie van een man of 
ongeh uwde vrouw in een vreemd land . 

Dat verlies strekt , zich uit: 
a. tot de met den genatura liseerde geh uwde 

vrouw, tenzij zij door natura ) isatie van haren 
man een vreemde nationali te it niet dee lachtig 
wordt noch kan worden; 

b. tot de ongehuwde kinderen, di e nog geen 
18 jaar oud zij n , indien deze door de natu
ra lisatie van den vader, of - is deze onbekend 
of over leden - va n de moeder, in een vreemd 
land een vreemde nationa l ite it deelachtig 
worden. 

2°. door te huwe n niet een 1nan die niet 
val t in de termen van artike l 1, onder 1°., 2° . 
of 5°. , tenzij de vrouw bij het aangaan van het 
huwelijk met een vreemdeli ng diens vreemde 
nationali te it niet deelachtig wordt noch ka n 
worden ." 

Art. V. Aan het slot van het eerste lid va n 
art. 2 van de wet op het N eder landsch onder
daansch a p van niet-Neder! anders wordt de 
punt vervangen door een komma-pu nt en op 
nieuwen regel toegevoegd: 

,,5°. door de vrouw, d ie in de geva ll en be
doeld onder 1°. en 2°. van di t a rti kel het 
Neder1andsch onderdaanschap heeft behouden, 
zoodra zij alsnog de vreem de nat iona li teit van 
haar 1n an verkrijgt; 

6°. door vervall enverklar ing, we lke naar 
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gela ng de betrokkene buiten N ederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, dan wel binne n 
een dezer gebiedsdeelen van het Koninkrijk 
der Nededanden geboren is, wordt uitgespro
ken door Ons da n wel Onzen Gouverneur
Generaal , onder sche idenlijk Onzen Gouver
neur, ten verzoeke van de n m eerderjari ge, 
man of ongehuwde vrouw, die naast het N e
clerl andsch onderdaanschap een vreemde na
t iona li teit bez it, beide heeft verkregen zonder 
den wi l daartoe kenbaar te hebbe n gemaakt 
en gedurende de laatste vij f jaren gewoon- en 
hoofdverblijf bui tensl a nds heeft ." 

In het tweede I id van art. 2 van de wet op 
het N eclerlandsch onclerdaanschap van ni et
Nederlanders wordt in den aanhef in plaats 
van " De aangif te" gelezen " De onder 4°. be
doelde aangifte". 

Art. VI. A a n artikel 2 van de wet op het 
N ederl a ndsch onderdaanscha p van niet-Neder
landers wordt tusschen het 2e e n 3e l iel een 
nieuw lid toegevoegd, lui dende: 

" D e vrouw, d ie door of ten gevo lge van 
haar huwelijk het N eder la ndsch onderdaan
schap ve rlore n heeft, bekomt dat door de ont
bindi ng van haar huwelijk terug, mits zij zin
nen het jaar daarna haren wil om dat onder
d aanschap terug te bekome n aan den Burge
meeste r harer woonplaats in het Rijk of aan 
den voor he t ressort hare r woonpl aats in 
Neder landsch-Indi ë, in Suriname of in Cu
raçao door Onzen Gouverneur-Generaal, onde r
scheidenlijk Onzen Gouverneur aangewezen 
ambte naar of aan den N ede rlandschen gezant 
of een N ederla ndschen consulaire n ambtenaar 
in het Land, waar zij woont, te kennen geeft. " 

A rt. VII. H et opschr ift van de wet op het 
N ede rlandsch onderdaansch ap van n iet-N eder 
landers wordt ge lezen als volgt: 

,,W et van den lüden Februari 1910, houden 
de regeling van het N ederl a ndsch onderdaan
schap van niet-Nederlanders." 

D e aanhef van a rtikel 1 van de wet op het 
Nede rl andsch onderdaanscb a p van niet-Nede r
landers wordt ge lezen als volgt: 

,,V an degenen, di e de n staat van N eder
la nder niet bez itten ingevo lge de wet op het 
N eder l a nderschap en het ingezetenschap, zijn 
N eder] a ndsche o nderdanen:" . 

In den aanhef van het eerste en van het 
laatste li d van a r t ikel 2 de r wet op het eder
l a ndsch onderdaanschap van niet-Nederl a nders 
wordt het woord : ,,Nederlandsche" ve rva ngen 
door " N ederl a ndsch". 

Art. VIII. Deze wet is ook verbindend voor 
N ederla ndsch -Indië, Suri name en Curaçao. 

Art. IX. Deze wet treedt in we rking op een 
door Ons te bepalen t ijdstip. 

L asten e n bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage , den 2l sten D e

cember 1936 . 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Staat, 
M inister van K ol oniën, 

H . C olij n . 
De Minister van B ·uitenlandsche Zaken, 

D e Gr ae ff. 
D e M inister van J ustitie, van S c h a i k. 

(Uitgeg. 12 Januari 1937.) 
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s. 913. 

21 D ecemb e,· 1936. WET, houdende wijzig ing 
van de wet op h et N ederl anderschap en 
het ingezetenschap ter nadere omschrij ving 
van de overzeesche gebiedsdee len van het 
Koninkrijk der N ederlanden, zoomede in 
ve,,band met de bestuurshervorming in 
N ederlandsch-lndië. 

Wij WILHELM! A , e nz. .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is ter nadere om schrijving 
van de overzeesche gebiedsdeelen van het Ko
ninkrijk der N ederlanden, zoomede in verba nd 
met de bestuurshervorming in Nederlandsch
I ndië, wijziging te brengen in de wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederl a nde rschap en het ingezete nschap, zoo
a ls deze laatstelijk is gewij zigd ; 

Zoo is het, d a t Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3, tweede lid van de wet 

op het N ederlanderscha p en het ingezeten
schap worden de woorden: ,,eene der koloni ën 
of bezittingen in andere werelddeelen" ver
vangen door: ,,N ederlandsch-l ndië, Suriname 
of Curaçao". 

Art. II . In artikel 3, vierde l iel, onder 2° , 
van de wet op het N ede rlanderscha p en het 
ingezetenscha p wordt ach te r het woord "Rijk" 
eene komm a ingelascht en worden de woor
den: ,,of zijne koloniën of bezi ttingen in an
dere werelddeelen" verva ngen door: ,,Nede,·
landsch-Indië, S ·u1·ina1ne o f Curaçao" . 

Art. III. In artikel 6, eerste I id en in ar
t ikel 7 onder 5°, van de wet op het Nede r
l anderschap en het ingezetenschap worden 
telkens de woorden : ,,of het · hoofd van het 
plaatselij k bestuu r zijner l aatste woonplaa ts in 
het Rijk of zijne koloni ën of bez ittingen in 
andere werelddeel en" verva ngen door : ,,zij ner 
laatste woonplaats in het Rijk of aan den voor 
het ressort zijne r laatste woonplaats in N eder
lwndsch-l ndië, in Suriname of in Curaçao door 
Onzen Gouverneur-Generaal , ondel'scheide nl ijk 
Onzen Gouverneur aangewezen ambtenaar.'' 

In a r t. 7 onder 5°, worden bovendi en de 
woorden: ,,en zijne koloniën of bez ittingen in 
ande re werelddeelen geboren, door, beha lve 
terzake van ' s l a nds dienst, woonplaats te heb
ben bui ten het Rijk en zijne koloniën of be
zittingen in a ndere werelddeelen" ver vangen 
door: ,, , N ederlandsch-l ndië, Su,·iname of 
Curaçao geboren, door, beh alve terzake va n 
's L ands di enst, woonplaats te hebben buiten 
het Rijk , Nederlandsch-l ndië, Suriname of 
C1.1,1·a.çao ." 

Art. IV. In a rt . 8 va n de wet op het N e
derl a nderschap en het ingezetensch a p wordt 
voor de woorden: ,,of het hoofd van het 
plaatselijk bestuur h arer woonplaats in het 
Rijk of zijne kolon iën of bez ittingen in andere 
werelddeelen" gelezen: ,, h arer woonplaats in 
het Rijk of aan den voor het ressort harer 
woonplaats in Neilerlandsc h-l ndië, in Suri
name of in Curaçao dooi· Onzen Gouverneur
Generaal , ondersche idenlijk Onzen Gouverneur 
aangewezen ambtenaar.' ' 

Art. V. In a rt ikel 9 van de wet op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap wor
den de woorden: ,,of het Hoofd van het 
Pl aatse] ijk bestuu r ha re r I aatste woonplaats 
in het Rijk of zijne kol oniën of bez ittingen in 
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andere werelddeel en" gewijziii:d in : ,,harer 
laatste woonplaats in het RiJk of aan den 
voor het ressort harer laatste woonplaats in 
N ederlandsch-lndië, in Su,-inmne of in Cura
çao door Onzen Gouverneur-Generaal, onder
scheidenlijk door Onzen Gouverneur aangewe
zen ambtenaar." 

Art. VI. In artikel 10 van de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap wor
den de woorden: ,,of het hoofd van plaatselijk 
bestuur zijner woonplaats in het Rijk of zijne 
koloniën of bezittingen in andere werelddee
len" vervangen door: ,,zijner woonplaats in 
het Rijk of aan den voor het ressort zijner 
woonplaats in Nederlandsch-l ndië, in Suri
na,ne of in Curaçao door Onzen Gouverneur
Generaal, onderscheidenlijk Onzen Gouverneur 
aangewezen ambtenaar." 

Art. VII. In artikel 13 van de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap wor
den de woorden: ,,of zijne koloniën of bezit
tingen in andere werelddeelen" vervangen 
door: ,, , N ederlandsch-l ndië, Surina,ne of 
Ct,raçao." 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking op 
een door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
M inistM' van Koloniën, 

H. Colij n. 
De M inister van B uitenlandsche Zaken, 

D e Graeff. 
De Minister van Justitie, v a n S c h a i k. 

( Uitgeg . 12 Januari 1937.) 

s. 914. 

28 Deceniber 1936. WET, houdende voorz ie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Ind ischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1937. 

Wij WILHELM! A , enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop, in a fwijking van artikel 23 der In
dische Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad. n°. 
328), voor het dienstjaar 1937 zal moeten 
worden voorz ien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst hier te la nde; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financ iën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van 
kredieten aan Onzen Minister van Koloniën 
gedurende het jaar 1937 het bedrag de,· vol 
gens arti kel 26 van de Indische Comptabili
te itswet 1925 (Staatsbla,d n°. 328) in 's Rijks 
schatk ist gestorte gelden te boven te gaan met 
een som van ten hoogste f 135 ,000,000. Onze 
Minister van Financi ën zal in dat voorschot 
aan de Indische kas mogen voorzien door uit
g ifte of beleening van bewijzen van vlottende 
schuld , met inachtnem ing van de daaromtrent 
bestaande en nog vast te ste ll en wettelij ke 
bepali ngen . 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1937. 

Lasten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gra venhage, den 28sten De
cember 1936. 

s. 915. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co lij n. 
De Minister van Financiën, 0 u cl. 

( Uitgeg. 15 J anuai·i 1937. ) 

28 Dece1nbm· 1936. WET, houdende voorz ie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Surinaamschen dienst hier te lande gedu
rende de jaren 1937, 1938 en 1939. 

Wij WILHELM! A , enz. .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het noodzakelijk is om in afwijking va 11 
artikel 18, tweede I id , der Surinaamsche 
Comptabiliteitswet (Staatsbla,d 1910, n°. 315) 
een regeling te treffen nopens de wijze, waar 
op zal worden voorz ien in de behoefte aan 
kasgeld voor den Su rinaamschen dienst hier te 
lande gedurende de jaren 1937, 1938 en 1939; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. Onze Min ister va n F inanciën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van 
kredieten aan Onzen Ministe r van K oloniën 
gedurende de jaren 1937, 1938 en 1939, in 
a fwijking van het bepaalde bij het 2de I id va n 
artikel 18 der Surinaamsche Comptabili te its
wet (Staatsbla,d 1910, n°. 315) het tegoed van 
Suriname in 's Rijks schatki t te boven te gaan 
met een som van [ 16,000,000 en om in dat 
voorschot te voorzien door uitgifte of be lce
ning van bewijzen van vlottende schuld met 
inachtneming van de daaromtren t bestaande 
of nader vast te stell en wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den lsten J a nua ri 1937. 

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

cember 1936. 

s. 916. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
ilfïnister van Koloniën, 

H. Co lijn . 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uit geg . 15 J an"ari 1937.) 

31 Deoe ,n.ber 1936. WET, houdende regeling 
van de heff ing van opcenten op de invoer
rechten in Nederlandsch- l ndië voor het 
jaar 1937 en bekrachtig ing van een do01· 
den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch- l ndië vastgestelde ordonnant ie tot· 
verlaging van invoerrechten. 

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

dat het wenschelijk is de heffing van opcenten 
op de invoerrechten in Nederland ch-Indi ë 
voor het jaar 1937 te rege len en de met toe
passing van de artike len 93 en 183 der In
d isch e Staatsregeling vastgestelde ordonnantie 
van 26 October 1936 (Indisch Staatsbla,d N °. 
572), strekkend tot de verlaging van invoer
rechten in ederlandsch-Indië en tot buiten
werkingstelling van artikel 16 der Indische 
Comptabi li te itswet ten opzichte van dien maat
regel , te bekrachtigen; 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Gedurende het jaar 1937 worden in 

het geheele tolgeb ied van N ederlandsch-Indië 
op de invoerrech ten vij f en twi ntig opcenten 
geheven, behoudens dat: 

a. van de heffing van opcenten zijn uitge• 
zonderd : 

1°. de invoerrech ten, wel ke worden gehe
ven van goederen, bel ast vol gens onderdee l Il 
van post 61 van het ta ri ef van in voerrechten, 
vastgesteld bij de wet van 29 December 1933 
(N ederlandsch Staatsblad N °. 772 ; I ndisch 
Staatsblad 1934 °. 1 ), zooals di t edert is 
gewijzigd en aangevuld, laatstelij k bij de wet 
van 19 December 1935 (Nede,·landsch Staats
blad N °. 719 ; I ndisch S taatsblad 1936 N °. 
1 ), of volgens een der posten 115, 159, 160 of 
162 van dat tarief; met dien verstande, dat 
het recht va n f 30 pe r hectoli te r voo r reuk- , 
haa r-, mond- , to il et- en de rgelijke waters, ge
heven volgens genoemden post 159, onderwor
pen is aa n de heffi ng van vijft ig opcenten ; 

2°. de krachtens artikel 1, onder A sub I , 
der ordonnantie van 26 October 1936 (Indisch 
Staatsblad N °. 572 ) t ijdelijk tot 6 % der 
waarde verlaagde invoerrech ten, zoomede de 
niet daaronde,· beg1·epen invoerrechten, welke 
worden geheven van onder onderdeel I I a van 
post 35 6 van het vorenbedoeld tar ie f vall ende 
gebleekte - doch n iet bon tgeweven, geverfde 
of gedr ukte - dich tgeweven effenbind ige ka
toenen stoffen (ell egoederen), welke op 7 m il
limeter in het v ierkant in de schering en den 
inslag tezamen niet meer dan 45 draden tel
len · 

b'. vij ftig opcenten worden geheven op de 
invoerrech ten op a ll e niet onder a sub 1 ° 
begrepen, a nders dan naar de waarde belaste 
goederen. 

2. De met toepass ing van artikel 93, eerste 
1 id, en a rt ikel 183, tweede I id, der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnant ie van 
26 October 1936 (Indisch Staatsblad r0

• 572), 
strekkend tot ve rl aging van invoerrech ten in 
N ederlandsch-Indië en tot buitenwerkingstel
l ing van artikel 16 der Indische Comptabili 
te itswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, N°. 
328; I ndisch S taatsblad 1925, N °. 448) ten 
opzich te van dien maatregel , wordt bekrach-
t igd. · 

3. Deze wet treed t, met afwijking va n a r
t ikel 16 der Ind ische Com ptabil iteitswet (Ne
derlandJsch S taatsblad 1925, N °. 328; I ndisch 
Staats blad 1925 , N°. 448) , ten opz ichte van 
het in artikel 1 bepaalde in werki ng met in
gang van 1 J anuari 1937. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage , den 31sten De

cember 1936. 

s. 917. 

WILHELMINA. 
D e M i nist er van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H . Co lij n. 
( Uitgeg. 31 Dece,nbe,· 1936.) 

31 D ecember 1936. WET, houdende tijdelijke 
korting de r pens ioenen, onderstanden en 
gagementen van gewezen Indische la nds
dienaren, locale ambtenaren en bijzondere 
leerk rach ten. 

1936 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat de stand der openbare middelen va n Ne
derla nd eb-Ind ië het onvermijdelijk maakt om 
- in a fw acht ing van een meer bevredigende 
regel ing - de bij de wet van 29 December 
1933 (N ederlandsch Staatsblad n°. 76 3, I n
disch S taatsblad n°. 562 ), juncto de wet van 
30 December 1935 (Nederlandsch Stacitsblad 
n°. 820, I ndisch S taatsblad n°. 633) voorge
schreven tij delijke korting op de Indische pen
sioenen, ondersta nden en gagementen voorloo
pig te bestendi gen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n artikel 5 van de wet van 29 

December 1933 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
76 3, I ndisch S taatsblad n°. 562), zooals deze 
is gewijzigd bij de wet van 30 December 1935 
(Nederlandsch S taatsblad n°. 820, I ndisch 
Staatsblad n°. 633) wordt de datum " 1 J anu
a ri 1937" veranderd in "1 Mei 1937" . 

2. Deze wet treed t in we rking met ingang 
van den l en J anuari 1937 . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 

s. 943. 

WILH EL H NA . 
De M inister ·van Staat , 
~/lf inister van I( oloniën, 

H . Co I ij n . 
(Uitgeg. 31 Dec,e•mbe,· 1936. ) 

19 Nov embe,· 1936. BESLUIT tot nadere ver
leng ing van den termijn van toepass ing 
eene1· korting op de verlofsbezold igingen 
van Sur inaamsche landsdienaren. 

Wij WILH EL UNA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Koloniën, van 28 October 
1936, 7de A fdeel ing, n°. 24; 

D en R aad van State gehoord (a dvies van 
10 November 1936, n°. 53) ; 

Gez ien het nader 1·apport van Onzen voor
noemden M inister van 12 November 1936, 7de 
A fdeel ing, n°. 23 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

In artikel 1 van Ons bes] uit van 24 Maa rt 
1932 (Staatsblad n°, 125, Gouve,·ne,nentsblcid 
n°. 44), zooals dat a rtike l is gewijzigd, laat
ste lijk bij Ons beslu it van 22 November 1935 
(Staatsblad n°. 666, Gouve,·nem entsblad n°. 
127 ) word t in p laats van " 1937" gelezen 
,,1938", 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de ui tvoer ing van di t besl uit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afsch rift zal w orde n gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 19den November 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
:llfinister van K oloniën, 

H . Co lijn. 
(Uitgeg. 25 November 1936.) 



1936 

s. 944. 

19 Nove1nbe,· 1936. BESLUIT tot nadere ver
lenging van den termijn van toepassing 
eener korting op ,de wachtgelden, welke 
worden gekweten uit de Surinaamsche 
geldmi ddelen. 

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

Staat, Minister van Koloni ën, van 28 October 
1936, 7de Afdeeling, n°. 24; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
10 November 1936 , n°. 53); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 ovember 1936, 7de 
Afdeeling, n°. 23; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

In Ons beslui t van 28 December 1933 
(Staatsblad n°. 750, Gouvcn,ementsblad 1934, 
n° . 4), zooals het luidt ingevolge O11s besluit 
van 22 ovember 1935 (Staatsblad n°. 667, 
Gouverne,nentsblad n°. 128), wordt in p i aats 
van "1936" gelezen "1937". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarva11 
a lsch rift zal worden gezonden aan <lcn Raad 
van State. 

H et Loo, den l9den November 1936. 

s. 945. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
M inister vcin Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 25 November 1936.) 

16 D ecem ber 1936. BESLUIT tot wij zig ing 
van het R eglement voor het Weduwen- en 
weezenfonds der Europeesche officieren 
van het Necler lanclsch-Inclische leger, als
mede van het Reglement voor het "\'c
cluwen- en weezenfoncls van Europeesche 
milita iren beneden den rang va11 off icier 
bij de Koloni a le troepen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen lVl iniste,· van 

Staat, Mini ster van Koloni ën van 1 December 
1936, 2cle Afcleeling, n°. 25; 

Den R aad van State gehoord (advies van 8 
December 1936, n° . 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Decembe,· 1936, 2de 
Afdeeling, n° . 2; 

Den Volksraad gehoord; 
Gelet op artikel 70 van d<' Indische Staats

regeling, zoomede op artikel 2 der wet van 
den 31en Mei 1929 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 29 6, Indisch Staatsblad n°. 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. A. De aanhef van I id 1 van a rt ikel 

7 van het bij artikel 1 van Ons besluit van 
27 September 1923 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 466, Indisch Staatsblad 11° . 543, Gouvcr
nc1nentsblad van Sitrinmne 11°. 89, Publicatie
blad van Citraçno n°. 90) vastgestelde " R egle
ment voo,· het Weduwen- en weezenfonds der 
,,Europe sche off ic ieren van het Nederlandsch
Indische leger", zooals dit reglement sede1·t 
is aangevuld en gewijzi gd, laatste lijk bij Ons 
beslui t va n 3 December 1935 (NerlNlandsch 
Staatsblad 1935 n° . 689 , l ndiscli Staatsblad 
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1936 n°. 14, Goitverne,nentsblad van S1trina-
1ne 1936 n°. 30, P ·ublicatieblad van Citmçao 
1936 n°. 21) , wordt gelezen a ls volgt : 

"1 . De gewone contr ibutie bedraagt vij f ten 
honderd en wordt " berekend .... .. " 

B. Het bij artike l 1 van Ons bes lui t van 8 
Juli 1924 (Nederlaru:lsch Staatsblacl n°. 347 , 
I ndisch Staatsblad n°. 419, Gouvernements
blad van Sitrina,ne n°. 67, Pitblicatieblacl van 
Curaçao n°. 56), vastgestelde "Reglement voo1· 
,,het Weduwen- en weezenfonds van Euro
"peesche militairen beneden den rang van 
"officier bij de Koloni a le troepen", zooa ls dit 
reglement sedert is aangevuld en gewijzigd , 
laatstelijk bij Ons besluit van 4 foi 1935 
(Nede,·landsch Staatsblad 11°. 235, Indisch 
Staatsblad 11° . 168, Goitvernemenlsblad van 
Sitrinam e n°. 77, P·ublicatieblad van C·uraçao 
n°. 57) , ondergaat de volgende- nadere wijzi
gingen: 

I. In artikel 6: 
a. wordt § 1 gelezen : 
,,§ 1. De contributie bedraagt 5 % van de 

,, i ,, artikel 5 onder § 1 a en b genoemde in
,, komsten." 

b. vervallen in de ee,·ste en i II de derde 
a linea van § 3 de woo rden : 

,,en naar den maatstaf van di e n rang". 
c. vervallen in de vierde a li nea van § 3 

de slotwoorden: 
,,doch het percentage voor den rang of stand, 

naar wel ken zij hun gez in uitkeer i ng hebben 
verzekerd". 

d. wordt de vij fde alinea van § 3 gelezen: 
,,Na het verla ten van den dienst met pen

,,s ioen o[ recht op pensioen blijven deze deel
"genooten con tri bueeren over het door hen 
"genoten pensioen of het pensioen waarop zij 
,, rech t hebben . Zij hebben clan verder aan
"spraak op uitkeering voor hun gezin naar 
"den rang o[ tand, naar welken zij laatstelij k 
,,hun gez in verzekerd hebben." 

II. In arLi kel 21 verval I en de woorden : 
,,en naar den maatstaf van". 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Januari 1937. 
Onze Minister van Koloniën is belast met de 

uitvoer ing van dit beslu it, dat in het Staats
blad za l worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-GraVenhage, den 16den December 1936. 

s. 981. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
Minister van ]( oloniiJn, 

H. Co I ij n . 
(Uitg ey . 29 December 1936.) 

3 D ecembe,· 1936. BESLUIT tot nadere wij 
ziging van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van K olon iën. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Ministe r van 

Staat, M inister van Koloni ën, van 27 Novem
ber 1936, Comm issariaat voor I ndische Zaken. 
Afdeeling C n°. 34; 

Gezien de bepalingen betreffende den Ge
neeskundigen R aad van het Departement van 
Koloniën, va tgesteld bij Ons bes luit van 19 
Mei 1917, (Staatsblad 11 °. 404) en laatstelijk 
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gewijzigd bij Ons besluit van 23 November 
1934 (Staatsblad n°. 599); 

R ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen: 
H et tweede l iel va n a rt ike l 6 van genoemde 

bepalingen word t gelezen als volgt : 
2. Elke afdeel ing treedt zelfstandi g op ; 

het onderzoek van mili ta iren of van voor den 
mili ta iren di enst bestemde personen mag 
slech ts geschieden door een a fdeel i ng, waarin 
zi tting wordt genomen hetzij door ten minste 
twee gewezen of nog in di enst zij nde offi cieren 
va n gezondhei d, hetzij doo r één gewezen o f 
nog in d ienst zijnden o ffi c ier van gezondheid 
en een lid van den Gen es kundi gen R aad, dat 
a ls ~ooda ni g ten minste twee jaa r is werkzaam 
geweest. 

Onze M inister va n K oloni ën is be last met 
de ui t voering va n di t bes lui t, dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

's-Gravenh age, den 3den December 1936. 
WILHELMINA . 

De M inister van Staat, 
Aliniste,· van K oloniën, 

H. Co lij n. 
(Uit geg. 11 December 1936.) 

s. 1210. 

28 Decemb-e,· 1936. WET, houdende na Lu ral i
sati e van J . H . A . van den B oo,·en en 20 
a nderen. 

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

dat er aanl e iding is tot naturalisatie van 
J oannes H ubertus A nmreas van àen B o01·cn 
en 20 anderen, die aan Ons het verzoek daar
toe hebben geda an, met ove rl egging - voor 
wat bet.re ft den in a rt ikel 2 genoemde voor 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 Decem ber 
1892 (Staatsblad n°. 268) , op het N ede l'l an
de rscha p en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij paragraa f 5 der wet van 29 o
vembe,· 1935 (S taatsblad n°. 685); 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van State, enz. 
A rt. 1. De h oedanigheid va 11 N ederlander 

word t bij deze verl eend aan : 
1 °. J oannes H u bertus A nil1·eas van den 

B ooren, geb. te M aastricht ( L im burg) den 9 
October 1912, kantoorbediende, wonende te 
Ä'[ aastricht, provincie Lirnburg; 

2° . Franciscus J acobus Syl via B ouwrnan, 
geb. te B orgerhout ( B elgië) den 16 Augustus 
1902, werkbaas, wonende te B ois-Colombes 
( Frankrijk); 

3°. E mrna 'l'heresia B uckle1·, geb. te Salz
lcotten (Pruisen) den 15 N ovember 1893, on
derwij zeres , wonende te R ott erda1n, provincie 
7, uül,lw ll and ; 

4° . J ohanne., L udwig Josc f F la.gg e, geb. te 
Gelsenkirchen (P ,-,,ûsen) den 28 Augustus 
1908, onderwij zer, wonende te Eindh oven, pro
v incie N oordbrabant; 

5°. J ean Co1·1ieille H ube1·t F,·a,wsen, geb. 
te Gemmenich (Bel gië) den 8 April 1900, 
mijnwerker , wonende te Lau,·ensbcrg ( P,·ui
sen); 

6 °. 0 lto K a1·el F,·its 
perlo ( Gelderland ) den 
tu igkundige, wonende 
landsch Indië); 

Gübler, geb. te Dinx-
7 Maart 1907, werk
te B atavia (Neder-
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7°. J oseph Theodor H ulkenbe,·g, geb. te 
Ellen ( P ,·uisen) den 22 Juni 1903, landbou
wer, wonende te El ten (Pruisen); 

8°. B ertha K inzl, geb. te W eenen ( Oosten-
1·ij k) den 11 Januari 1904, leera res , wonende 
te Haa,·lern, provincie N o01·èfholland ; 

9°. M atthäus Albert de K 1·ui/ , geb. te 
Lucka1i ( P misen) den 17 December 1901 , 
cacaobewerker, wonende te H eiloo, provincie 
Noo,·dholland; · 

10°. W ilhel?n M aassen, geb. te A ken-F'orst 
( Pruisen) den 14 Mei 1900, metselaa r, wonen
de te O,·sbach bij A ken ( Pruisen); 

11 °. F1-iedirich W ilhel ,n M ehl , geb. te Go
rinche,n ( Zuidholland) den 28 Juli 1897, tech
ni oh ambtenaar bij het gemeente lij k Water
leiding- en El ectric ite itsbedrijf, wo nende te 
Go1·inche1n, prov incie Zuidholland ; 

12° . Lijdia Nies , geb. te Ban/ e (P rnisen) 
den 18 September 1895 , le idste r van een be
waarschool, wonende te ·w ageningen, provin
c ie Gelde,·land; 

13° . Else A dele Charl otte P eters, geb. te 
N ienburg ( P'l'Uisen) den 7 November 1900, 
verpleegster, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Z i,idholland; 

14°. J ose71h H u be,·t M arie Von Peij, geb. 
te Sitta,·d (L i1n bu1·g) den 9 Juli 1912 , hulp
loodbrandei·, wonende te Sittard, provinc ie 
L imburg; 

15°. H el ena Francisca H enriette Ma,·ia 
Plenker, geb. te B reda (Noo1·dbrabant ) den 
15 Juni 1894, kantoorbediende, wonende te 
's-Grn"venhage, provincie Zuidholland; 

16°. Max Curt P ötzsche, geb. te L eipzig 
( Saksen) den 7 J anuari 189 6, mach inist op 
een suikerfabriek, wonende op de su ikeronder
neming " Tjom al" (Nede,·landsch I ndië); 

17°. P ete,· M athias Preiswerk, geb. te 
U,ni ken (Z witserland) den 24 Novembe r 1897, 
analist bij de Gemeentelijke Waterleiding van 
Palem bang, wonende te Palembang (Neder
landsch l ndië) ; 

18°. J oseph R eiss, geb. te A ken ( Pruisen) 
den 2 J uni 1884, directeur va n eene a utomo
bielmaatschappij , wonende te H eerlen, prov in
cie L i,nburg ; 

19°. Gerhard J ohann R exwinkel , geb. te 
S po1·k-L iedem ( Pruisen) den 11 J uni 1903, 
landbouwer, wonende te Spo,·k (P ,·uisen); 

20°. B ern/iar(l W ertl,ai,er, geb. te Lage 
( L ippe) den 5 Augustus 1884, procuratiehou
der , wonende te A msterdam , provincie Noo,·d
holland . 

2. Met u itbre id ing van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet va n 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n° . 685) , wordt bij de1,e de hoe
d an ig he id va n N e de rl a nder ve rl eend aa n 
W ilhel ,n J oseph R eiss, geb. te Eygelshoven 
(L imburg) den 2 Me i 1915, koopma n, wonende 
te H eerlen, provincie Li,nbu,·g. 

3. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondig ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 28sten De

cembe,· 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· vcm J ust-itie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg . 30 Dece,nbe,· 1936. ) 
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s. 1211. 

28 Dece11,ber 1936. WET, houdende natura li 
satie van W. K. E. Borchers en 20 an
deren. 

Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanle id ing is tot naturalisatie van 
W ilhelm Karl Erwin B orchers en 20 anderen, 
di e aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betre ft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voo1· zooveel doen
lij k - van de bewij stukken , bedoeld in a rti 
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n °. 268) op het ederlanderscha p en het 
ingezetenscha p, laatstelijk gewijzigd bij para
graaf 5 de r wet van 29 ovembi:ir 1935 
(S taatsblad n°. 685} ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederla nder 

wordt bij deze verl eend aan : 
1 °. Wilhelm K arl Erwin B orche1·s, geboren 

te Hannove,· (Pruisen) den 17 Augu t us 1898, 
koopman, wonende te H eemstede, provincie 
N oordholland; 

2°. Karl H einrich B muwers, geboren te 
Osnabrück ( Pruisen,) den 3 F ebruari 1904, 
stukadoor, wonende te Osnabrück ( Pruisen); 

3°. L eonard Derwall, geboren te K erkrade 
(L im burg) den 19 J anuari 1898, mijnwerker , 
wonende te K erkrade, provincie Limburg; 

4°. W ilhelm Maria Ai,gust Farber, geboren 
te Aken ( P ruisen) den 7 Maart lll06, tand
arts, wonende te Valkenbu,·g, provincie Li,n
bw·g ; 

5°. Gertn,da J ohanna Gerritsen, geboren te 
Elten (Pruisen) den 25 Juni 1890, zonder be
roep, wonende te Elten ( Pruisen); 

6°. E1·nst Ka,·l Albert H eise, geboren te 
Goldb ec k (Pruisen) den 12 Februari 1895 , In
specteur van Politie de r 2e kla e , tevens De
tachementscommandant bij de Veldpoli tie, wo
nende te Tanggoel (Nederlandsch l ndÄë); 

7°. M i?-l Kaner, geboren te Stanislawow 
(P olen) den 30 Augustus 1892, houdster van 
een laboratorium, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

8°. Ge,·tr·ud Christine Kundinge,·, geboren 
te Ludwigsha/ en ( B eieren,) den 14 J uni 1900, 
kantoorbediende, wonende te Rotterda,n, pro
vincie Zuidholland; 

9°. J acobus J osephus L ucas, geboren te 
Haarl em (Noordholland) den 24 Januari 1884, 
chauffeur, wonende te Haarlem, p rovincie 
N oordholland; 

10°. Albert W ilh el m, J ohann P elt e1·ei, ge
boren te Schüren, gemeente Dortmund ( P rui
sen) den 31 Maa rt 1906, mijnwerker, wonende 
te H eerl en, provincie L imburg; 

11°. M a,·ia Lucia Angela GesinaReinhardt, 
geboren te Oberhausen ( P ruisen), den 12 Juni 
1909, onderwijzeres, wonende te Swalm.en, pro
vincie Limburg; 

12°. Frans R oll , geboren te Nagy K anisza 
(H onga,-ije) den 23 October 1911, werkzaam 
op eene plantage, wonende op de onderneming 
P asir Ajoenan L e bak ( N ederlandsch Indië); 

13° . H einrich Scholtes, geboren te Strass, 
gemeente H e1·zogenrath (P ruisen) den 28 Sep
tember 1901, ka ntoorbediende, wonende te 
K erkrade, provincie Limburg; 

14°. M aria J osephine T illmann, geboren te 
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, E ssen ( Pruisen) den 26 J anuar i 1906, onder
wijzeres, wonende te Slagharen, gemeente 
Ambt-Hardenberg, provincie Overij ssel ; 

15°. Phil omena Constantia Vereist, geboren 
te W omnielghem ( B elgië) den 20 Maart 1907, 
verpl eegster, wonende te Amsterdam, provinc ie 
N oordholland; 

16°. M argarethe J osephine H u bertine von 
der Warth, geboren te Dusseldorp (P1·uisen) 
den 26 Augustus 1877, ondenvijzeres, wonende 
te Slagharen, gemeente Ambt-Hardenb erg, 
provincie Overijssel ; 

17°. Karl M atthias W ellen, geboren te K re
/ eld (Pruisen) den 25 J anuari 1894, koopm a n, 
wonende te K re/ eld (Pruisen); 

18°. Wilhelm Z ilversmit, geboren te Gilde
haus (P ruisen) den 6 December 1876, vee
ha ndelaar, wonende te B entheim (P ruisen); 

19°. Arthur M ichel Van Z wa1n, geboren te 
Antwerpen ( B el gië) den 9 April 1904, di a
manth andel aar, wonende te Deurne (B elgië) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vie rde lid, onder 3°, der wet va11 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268}, op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij paragraa f 5 der wet van 
29 ovember 1935 (Staatsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedan igheid van Nederl ander 
ve rl eend aan W erner Otto Klipp, geboren te 
Amsterdam (Noordholland), den 3 J uli 1905 , 
kantoorbediende, wonende te Haarlem, provin
c ie Noordholland. 

3. Met uitbre iding van het bepaa lde bij 
artikel 6 der wet van 12 Decembe,· 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederl anderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685), wordt bij deze de hoe
dan igheid van N ederlander verl eend aan 
J an W ill em Lucas, geboren te 's-Gravenhage 
( Zuidholland), den 21 Juni 1914, monteur
chauffeur, wonende te H aarlem, provincie 
N oordholland. 

4. Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederl andersch ap 
en het ingezetenschap, laatstel ijk gewijzigd b ij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685}, wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederlander onthouden aan 
H ildegard Elise A1tguste B orchers, geboren 
te Nienburg (P ruisen) den 27 J uli 1924, wo
nende te B arnstor/ ( Pruisen) . 

5. Deze wet treedt in werking met inga ng 
van den dag na dien ha re r a fkon d ig ing. 

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

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De ]:liniste,· ,;an J ustitie, v a n c h a i k. 
(Uitgeg. 30 December 1936.) 

s. 1212. 

28 Decemb.e,· 1936. WET, houdende naturali 
satie van E. Th. Gelb er en 20 anderen. 

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

dat e r aanl e iding is tot na tu ra! isati e van 
Erich 1.'heodor Gelb e,· en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de a rt ikelen 
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2 en 3 genoemden voo1· zooveel d,oenlij k - van 
de be wij sstukken , bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 D ecember 1892 (Staatsblad N°. 268), 
op het N ederlanderschap en het ingezeten
schap, l aatstelijk gewijzigd bij paragraa f 5 
der wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
N °. 685); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. De hoedan ighe id van N ederlande r 

wordt bij deze verleend aan : 
1 ° . Erich T heod,or Gel be,·, geboren te D1tis

bu1·g (Pnûsen) den 9 N ovember 1901 , sche i
kundige, wonende te Ede, provincie Gelder
land· 

2°.' Theodo,· J akob Ger1-itzen, geboren te 
Goch (P1-uisen) den 19 November 1892, cha uf
feur , wonende te Eindhoven, prov incie Noord
brabant; 

3°. Gera,·dus W inanditS Gutz, geboren te 
Berchem ( B elgië) den 18 Juni 1897, kantoor
bediende, wonende te P arijs-L e B ottrget ( F1·ank
rijk); 

4°. H enricitS LucianitS Van der H eydcn, 
geboren te Antwerpen (België) den 22 Juni 
1894, sigarenwinkelier, wone nde te 's- Gra·v.en
hage, provincie Zuidholland; 

5°. Abraham Jäger, geboren te P o111urzany 
(P olen) den 13 Mei 1908, bakker , wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuülholland; 

6°. Egon Caecil Alfred Kaposi, geboren te 
W eenen (Oostenrijk) den 16 M aart 1901 . be
d rijfsleider, wonende te A 111 ste1·da11i, provincie 
Noordholland; 

7°. Wilhel1n L em,nen, geboren te M eide-
1-ich ( Pruisen) den 27 Januari 1900, arbe ider , 
wonende te D-uisburg-H amiborn ( P ,·uisen); 

8° . A1·th1tr Fried1·ich Lotze, geboren te 
L eipzig ( Saksen) den 22 October 1899, pro
curatiehouder, wonende te Zaanda,n, provincie 
N oordholland; 

9°. Maurits Eduard M anuskowski, geboren 
te 's-Gra-venhage ( Zuidholland) den 24 April 
1907, h andelaar in postzegela lbums, wonende 
te 's-G,·avenhage, provincie Zuidholland ; 

10°. Sara llfendes da Costa, geboren te 
B ,-ussel (B elgië) den 4 J a nuari 1873, naaister , 
wonende te Sint Gill es op B 1-ussel (B elgië}; 

11 °. Gertrud Marie Catharine M arga,·ethe 
Oing, geboren te B ottor/, gemeente M enslage 
(Pruisen) den 21 Maart 1901 , huishoudster, 
wonende te Doetinchem, prov incie Gelder
land; 

1 2°. Richard M oritz H einrich Oppenheim, 
geboren te Frankfurt a/d Main ( Pruisen) den 
5 Maart 1876, koopman, wonende te H aarl em., 
provincie N oordholland; 

13°. Franziska Clara Passgang, geboren te 
Boch"1n (P,·uisen) den 10 October 1888, on
derwijzeres, wonende te W ervershoof , prnvin
cie N oordholland; 

14°. Albert J ean H ub ert Gh.islain R eintjens , 
geboren te Luik ( B elgië) den 17 Mei 1896, 
paardenh a ndelaar, wonende te Gansho,·en
B,-ussel (B elgië); 

15°. Salom on Schille1·, geboren te Glinik 
Charzewski ( P olen) den 1 J a nuari 1894 , fa
brika nt van woll en goederen, wonende te 
's-Gravenhage, prnvincie Zuidholland; 

16°. Karl Man/red Scholz , geboren te 
Freiburg ( B ailen) den 20 Maart 1883 , hotel
houder, wonende te '.i; -GravenhafJ P, provincie 
ZuidJholland; 

17°. Klara Maria 
B ecku,n ( Pruisen) den 
wijzeres, wonende te 
Noo,·dholland; 
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W essel, geboren te 
3 April rno6, onder
Spanbro ek, provincie 

18°. J eannette Victorine Van W ienaarden, 
· geboren te Luik (B elgië) den 10 J anuari 187:r, 
gezelschapsdame, wonende te L e Havre· (Frank-
rijk). 

2. M et afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde Jid, onder 3°, de r wet van 1Z 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 

· N ede rlanderschap en het ingezetenschap, laat-
stelijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 ovember 1935 (Staatsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
ver] eend aan: 

1 °. Gem1·ditS Cornel is 
T egel en ( L imburg) den 
gipsvormer, wonende te 
Lim burg; 

B rulot, geboren te 
24 F ebruari 1910, 
T egel en, prnvincie 

2°. Jacobus La,nbe,·t™ B rulot, geboren te 
1'eg el en (Limburg) de n 17 September 1912, 
modelmaker, wonende te T egel en, prnvincie 
Li1nbu1·g. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 de r wet van 12 D ecembe r 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederl anderscha p 
en het ingezetenschap, l aatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 ovember 1935 
(Staatsblad n°. 685) , wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Alida H enàri ka Schill er, geboren te L eiden 
( Zuidholland) den 6 J uni 1915, zonder be
roep, wonende te 's-Gravenhage, prnvi ncie 
Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, de n 28sten De

cember 1936 . 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van ./w,t-itie, van Scha i k. 
(Uitgeg . 30 Dece,nb er 1936'. ) 

s. 1213. 

28 Dece,nb er 1936. WET, houdende naturali
satie van P . B ehrend en 20 a nderen. 

Wij WILHELM! A, enz . .. . doen te weten , 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aan leiding is tot natura! isatie van 
Paula B ehrend en 20 anderen, di e aan Ons 
het verzoek daa rtoe hebben gedaan, m et over
legging - wat betre ft de in de a rtike len 2 
en 3 genoemden voo1· zooveel do enlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 dei
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het N ederl anderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewij zigd bij paragraaf 
5 der wet van 29 N ovember 1935 (Staatsblaá 
n°. 685); 

Zoo is he t, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. 1. D e hoedan ighe id van Nederl ande i

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Paula B ehrend, geb. te Hannover ( Prtti

sen) den 12 M e i 1895, kantoorbediende, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

2°. J ohanna Maria Gesina E ve,·s, geb. te 
P.·reto,·ia ( Zuid Afrika) den 2 Maart 1898, 
l eerares, wonende te Zwoll e, provincie Over
ijssel; 

3°. Oska,· Feiglstock, geb. te W een en ( Oos-
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.tenrijk) den 29 J anuari 1872, procuratiehou
,der, wonende te Amsterdam, provincie Noortl
holland; 

4° . Wilhelm Johann Frericlw, geb. te 
Vehlingen, gemeente Mill ingen ( Pruisen) den 
31 October 1902, met.selaar, wonende te An
holt (Pruisen); 

5° . J oseph Ferdinancl van Gils, geb. te 
Bocholt ( Pruisen) den 18 Maart 1902, arbe i
der, wonende te B ocholt ( P,,uisen); 

6°. Ma,·tin Goebbels, geb. te K e1'1.~·ade 
(],ünburg) den 8 September 1908, locomotief
mach inist bij de Domaniale Mijn , wonende te 
K erkrade, provincie Limburg ; 

7° . Mathias Wilhel?n Gravenàijck, geb. te 
Goch ( Pruisen) den 30 December 1901, metse
l aar, wonende te Goch (P1·-uiscn); 

8°. D ouglas Jam es Grinsted, geb. te L on
den ( E ngelancl) den 20 Maart 1891, fotograaf, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
.land; 

9°. Otto E1nil R arzdor/, geb. te Raa1·l e1n 
(Noordholland) den 22 Februari 1903, houder 
van een stoomwasscherij en ververij , wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland; 

10°. Gusta·v J ulius llfaly , geb. te 1'roppai, 
( T sjecho Slowakije) den 2 F ebruari 1885, pro
-curatiehouder, wonende te 's-0,·avenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

11°. H ans Friedrich Oh,n, geb. te Nien· 
burg (P r-1tisen) den 17 Augustus 1884, u it
voerder van baggerwerken , wonende te Sant
poo1·t, gemeente Velsen, provincie N oordhol
,lcund ; 

12°. H einrich Quangel, geb. te Fischeln 
( P ruisen) den 29 April 1889, a rbe ider, wonen
de te Ostemth ( P rnisen); 

13°. And1·é Ratne1·, geb. te St. P etersburg 
(Rusland) den 20 September/3 October 1904, 
werkzaam bij de Bataafsche Petroleum Maat
schappij, wonen de te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

14°. Em il Hennann R usrhe, geb. te Ii01n
on,ch, than Do1·t,nund-Hoinb1·uch ( Pruisen) 
den 18 Juli 1906, machine-bankwerker, wonen

,de te Utrecht, provincie Utrecht; 
15°. Christian Sc ha//rath , geb. te B eggen

à,o,·/, gemeente Baesweile,· ( Pri,isen) den 10 
Februari 1909, bokser en masseur, wonende te 
R otterdam, provincie Zuidholland ; 

16°. Elisabeth S ch,nieding, geb. te War
Mein ( P1·uisrn) den 18 Februari 1893, hoofd 
ecner school, wonende te B rielle, provincie 
Zuidhollantl: 

17°. Carel Sellenraad, geb. te Rotterdam 
(Zuidhollancl) den 1 November 1892, koop-
111 an, wonende te Rloem rndaal, prov incie 
N oo,vl.holland; 

18°. M a,·ia Barba1·a 1'ho,nas, geboren te 
Mützenich-l 111gcnbroich (P ruisen) den 30 De
cember 1906, onderwijzeres, wonende te V enlo, 
provincie Limburg; 

19°. WilhPlm J ose/ H ubert Vo1·age, geb. te 
J üchen ( Pr·uisen) den 19 Mei 1882, mijnwer
ker, wonende te H oensbroek, provincie Lim
burg. 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde lid , onder 3°, der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel-ijk gew ij zigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685 ), wordt 
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bij deze de hoedanighei d van N ederlander 
verleend aan Gyula Lajos K öllö, geb. te B u
i/,a,pest (H ongarije) den 29 Mei 1913, metaal 
draaier, wonende te Enschede, prov incie Ov-er
ijssel . 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het Nederlandersclrnp 
en het ingezetenschap, laatstelij k gewijzi gd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n° . 685), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Maria Gertrudis Vo1·agen, geb. te R oensb?'Oek 
(Limburg ) den 10 Juni 1913, zonder beroep, 
wonende te Ho ensbroek, prov incie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare r afkondig ing. 

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

cember 1936. WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 30 D ecemb er 1936.) 

s. 1214. 

28 D ecemb er 1936. WET, houdende naturali
satie van L. J. Aspe-rslag en 20 anderen. 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
L eopoldus J oannes Aspe1·slag en 20 a nderen, 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voo r zooveel doen
lij k - van de bewijsstukken, bedoeld in arti
kel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Teder! anderschap en 
het ingezetenschap, laat.ste l ij k gewijzigd bij 
paragraaf 5 de r wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n° . 685); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nede,·lander 

wo rdt bij deze ve rl eend aan: 
1 °. L eopoldus J oannes Asperslag, geboren 

te Gent (België) den 15 December 1899, boek
houder, wonende te Sint-J,a,nbrechts- lVolmve 
(B el gië); 

2°. Maximilian J ose/ Blaich, geboren te 
W eenen ( Oost,nrijk) den 6 November 1912, 
fi li aalhouder, wonende te Iinog aan de Zaan, 
provincie Non,•dholland; 

3°. Wilhelm J oseph Göbb els, geboren te 
Nierstrass, gemeente Geilenkirchen (P ruisen) 
den 2 November 1899, mijnwerker, wonende te 
H e e rlen , prov inci e L i 1nbur{!; 

4°. Aloysiu"j Wilhelm ilfaria H erkenho// 
genaamd l(onersm.ann, geboren te A 111ster
da1n (Noord holland) den 14 J anuar i 1907, be
drijfsle ide r, wonende te A,nsterdam, provincie 
Noo1·dholla11d ; 

5°. J osephus Co,-,ielius De l(l erk, geboren 
te Merksem ( België) den 8 J anua,·i 1885 , 
toonkunstenaar, wonende te Haa1'lem,, provin
cie Noordholland; 

6°. Adolf Löwi, gebornn te Z.solna (destijds 
H ongarije, thans 1'sjecho Slowakije) den 31 
December 1889, importeur, wonende te 's-Gra
v cnhage, p,·ovincie Zuidholland; 

7° . P aul L ux, geboren te Aken ( Pntisen) 
den 25 J un i 1882, restaurateur. wonende te 
Raeren ( B elgië); 
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8°. Dr. Alexande1· Winand J ohann Maij e1·, 
gebornn te Rotte1·dam ( Zuidholland) den 12 
September 1900, ingenieur, wonende te l 'oor
bu,·g, provincie Zuidholland; 

9°. J oseph Ma1·ia Aloysius Niemöller, ge
boren te 's-G1·avenhage ( Z ttidholland) den 15 
Aug ustus 1897, boekhouder, wonende te 's-Gra
venhage, prnvincie Zuidholland; 

10°. R ,ul.olf Ott, geboren te Schmiedebe,·g 
( 'l'sjeclw Slowaláje) den 11 September 1876, 
musicus, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z uid holland; 

11 °. D awid P1'Zy1·owski, geboren te R a
domsk ( P olen) den 15/27 J an ua ri 1896, kleer
maker, wonende te Amsle1·dam, prnvincie 
N oordholland; 

12°. H el ene Katharina P ·utzlri, geboren te 
Schmidthorst, gemeente H mnbo?'li ( P r,ûscn) 
den 30 Augustus 1909, onderwijzeres, wonende 
te H oo gka1'8pel, prnvincie Noordholland; 

13°. Jacobus F ernaridus Adol7>hus Semey, 
geboren te Gent, ( B elgië) den 27 April 1891, 
werkzaam in de binnenhuis-arch itectuur, wo
nende te 's- Gravenhage, prnvincie Z uiilhol
land; 

14°. Adam. Michael Stenger, geboren te 
Prankfart a/d Main (Pruisen) den 17 Februari 
1885, indu trieel , wonende te A1'1ihem, pro
vinc ie Gelde1·lancl; 

15° . Anna J,fagdalene Wilhel,nine L illi 
Sten ger, geboren te F1·ank/01·t a/d Main (Prui
sen) den 9 October 1913, zonder beroep, wo
nende te Arnhem, prnvincie Gelderland; 

16° . P ete,· Ve el en, geboren te W eil er, ge
meente K eulen-Won·ingen ( P ruisen) den 11 
Juli 1900, arbeider, wonende te K eulen-W o,·
ringcn (P,-uisen); 

17°. W il helm H einrich Want ia, geboren te 
G,·aes, gemeente Wessum ( Pruisen) den 17 
Februari 1903, klompenmaker, wonende te 
Graes, gemeen te W essitm ( P,·uisen); 

18°. M artin J oseph Van D e Winkel, ge
boren te Gangelt ( P nd.sen) den 18 Augustus 
1900. m ij nwerke r, wonende te B -reberen bij 
H ewsberg ( P,·ui.sen). 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
D ecember 1892 (Staat.sblad n°. 268), op het 

1ed 1·lande rschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzi gd bij paragraaf 5 der wet van 
29 ovemher 1935 (Staatsblad n°. 685), wo1·d t 
bij deze de hoedanigheid van ede rl ande r 
verleend aan : 

1 °. Ai,gnst E,nil Ernst 1l ssman11, geboren 
te l;üclen.scheid ( Pruisen) den 9 Febrnari 1899, 
wagenbestuurder , wonende te Hil ve,·smn, pro
vincie Noo,•dholland ; 

2°. Mathias J osevh Eve,·ha,·tz, gebornn le 
K erkrade ( L imbu,·g) den 14 October 1905 . 
mijnwerker, wone nde te I(e1·krade, prnvincie 
l,imburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
a r t ikel 6 der wet van 12 D ecembe1· 1892 
(Staatsb lad n°. 268), op het Nede rlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 de r wet van 29 November 1935 
(Staatsblacl n°. 685). wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederla nder verleend aan 
Maria J osepha .Joanna D e J(l e,·k, geboren le 
M e-rkum ( B elgië) den 24 Mei l 9H, onder
wijzeres, wonende te H ctarlem, prnvincie Noord
hollaml. 
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4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di e n harnr af kondig ing . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten D e

cember 1936. 
WILHELl\HNA. 

D e M inister va11 Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 30 D ecembe1· 1936.) 

s. 1215. 

31 D eceinbe1· 1936. WET, houdende natura! i
satie van J. van B elle en 19 andernn. 

Wij WILHELM! A , enz. .. . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat e r aan leiding is tot naturalisatie van 
Jacob van B ell e en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstu kken - wat betreft 
de i n artikel 2 genoemden voo1· zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 ( 'taatsblad 
n°. 268), op het Nedel'iandersch ap en het in
gezetenschap, l aatste] ijk gewijzigd bij para- · 
graaf 5 der wet van 29 November 1935 (Staats-
blad n°. 685) ; · 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanighe id van Tederlander 

word t bij deze ver leend aan: 
1°. Jacob van B elle, geb. te L edeberg ( B el 

gië) den 17 October 1893, l eu,·der, wonende le 
St. Amandsbe1·g ( B elgië) ; 

2°. Jan B ossmann, geb. te Wageningen 
( Gelde,·land) den 19 J a nuar i 1905, kantoor

bed iende, wone nde te Z uilen, prnv incie Utrecht; 
3°. A ntonette T heoclora B ur(!ard, geb. te 

Nehei,n ( Prllisen) den 3 December 1883, be
stuurster in een ziekenhuis, wonende te Vel sr11. 
prnvi n ie N oorrlhol land; 

4°. · Elisabeth J osrphi11c Degcnhard, geb. te 
Watt enscheid (Pl'lti,sen) den 13 Februar i 1898, 
onderwij zeres, wonende te Raarle,nme,.Z·iedc, 
gemeente Haa,·lem me,·liule en Spaan,woud.c, 
provincie N oordhollcind; 

5°. Gertrude J,fyrtle D evo11shirr , weduwe 
van P eter Emil G,·cvelink, geb. te B ombay 
( B ritsrh l 11 clië) den 25 Juli 1 93, arts, wonen
de te Pa1'ijs ( F,·anlO'ijlr) ; 

6°. Pranciscu.s J oseph J oamus J,faria Fran
ken, geb. te T il bm·g ( N 001·dbrabanl) den 2 
Juli 1888, fabrikant, wonende te 'l'ilb111·(! , pro
vinc ie Noordbrabant; 

7°. B ernard H ei11rirh. J oseph G,·o te, geh. te 
lVest e1·holte, gemeente Ankum ( Pruisen) den 
2 D ecember 1885, bedrij fs leider, wonende te 
Rotterda,n, prnvinc ie Z'llidholland; 

8°. A ,·thur L otstra, ge b. te Parijs ( Fran, 
rijk) den 23 April 1899, opernzange1·, wonen
de te Rijssel ( Frankrijk); 

9° . Dorothee Maria J,feie,·, geb. te Schir
da,n (Zui.d.hollancl) den 20 Novcmbe,· 1905. 
kantoor bed iende, wonende te R otterdam, prn
vi ncie Zuiclholland; 

10°. .Joannes H rinric h P ontzen, geb. te J'il 
b,irg (Noor<lbrabant) den 10 September 1911 , 
sche ikundig technicus, wonende te 'l'ilb'llrg , 
provincie Noordb1·abant; 

11 °. Wladyslaw Frans P oran kie,cicz, geb. 
te H eerlen (T,imb11r(!) de n 13 December 1905. 
mijn werker, wonende te llee1·len, provincie 
Lim bu1·r1; 

12°. A mandus H ei11rich Wilhel,n Röhl , geb. 
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te Kiel (Pruisen) den 8 Mei 1896, koopman, 
wonende te A 1nste1"1J,a,n, provincie N oordhol
land; 

13°. L ouis Karl Schlömer, geb. te Ruhrort 
(Pruisen) den 24 November 1890, directeur 
eener reederij , wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland ; 

14°. J oseph Schniitz , geb. te N othberg, ge
meente Eschweiler ( Pr-ui.sen) den 19 Juni 
1904, bureaubeambte, wonende te H eerl en, 
provincie Li?nburg; 

15°. H ubert V ictor Arthur Auguste R idde1· 
de Stuers, geb. te P arijs ( Frankrijk) den 13 
November 1879, zonder beroep, wonende te 
L amanne ( Zwitserland); 

16° . Adrien Edouard Z eile,·, geb. te Parijs 
( Frankrijk) den 16 Juli 1881, ha ndelsbedien
de, wonende te M ont,norency ( Frankrijk); 

17°. André Z eil er, geb. te P arijs (Frank
rijk) den 9 Juni 1880, handelsbediende, wo
nende te Brou-sur-Chantereine ( Frankrijk) . 

2. Met a fwijk ing van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
N ederlanderschap -en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 ovember 1935 (Staatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoedan igheid van N ederl a nder 
verleend aan : 

1° . J ohann Theo B ,·atu, geb. te E ssen 
(Prui.sen) den 17 M ei 1911, musicus, wonende 
te S ernarang ( N ede,·landsch I ndië); 

2°. W ilhel,n Gustav Haniann, geb. te Rot
terda,n ( Zuidholland) den 6 Juli 1908, boek
binder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

3°. Oscar Dante San Gio,·gi, geb. te Arn
hen, (Gelderland) den 8 M aart 1914, procura
ti ehouder , wonende te W assenaar, provincie 
Z uidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer a fkond ig ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 J anua,·i 1937.) 

s. 1216. 

31 D ece11ibe1· 1936. WET, houdende naturali
satie van A. M. H. B erckman.~ en 19 
anderen. 

W ij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten : 
A lzoo Wij in overweg ing genome n hebben, 

dat e1· aanleiding is tot natura) isatie van 
Anna ilfa,·ia H o,·tense B erckmans en 19 an
deren, di e aan Ons het verzoek daa rtoe hebben 
gedaan, met overlegging van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het N ederlan
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wij ,jgd bij paragraaf 5 der wet van 29 No
vember 1935 (Staatsblad n°. 685) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedan igheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. A nna ilf a,·ia H ortense B erc k1na11s, geb. 

te Amsterda,n (Noordholland) den 5 F ebrua ri 
1895, kantoo ,·bediende, wonende te A 1nstP1'· 
da1n , provincie N oordholland; 
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2°. Oskar Maxi,nil·ian Albin Pat1l L eonhard 
B eyerle, geb. te Mannhei,n (Baden) den 31 
Juli 1896, verwarmingsmonteur, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3° . J ohann R einer B odens, geb. te Breberen 
( Pruise,~) den 8 Mei 1902, la ndbouwer, wonen
de te H aaren (Pruisen); 

4°. ilfaria J ohanna van Donsel , geb. te 
Kl eef ( P ,·uisen) den 24 J anuari 1896 , arbe id
ste r, wonende te Kl eef (Pruisen); 

5°. Karl H einrich Otto Düwel, geb. te 
Harneln ( Pruisen) den 13 J a nuar i 1892, meu
belma ker, wonende te A peldoorn, prnvinc ie 
Gelderland ; 

6°. R einhard Fra11z1nann, geb. te P falzdorf 
(Pruisen) den 18 Maart 1861 , arbeider, wo
nende te U ede,n ( P ruisen); 

7°. J ános Freud, geb. te B icske ( H on(Ja,·ij e) 
den 12 Februari 1901, conservator aa 11 het 
Gemeentel ijk Pharmaco Therapeutisch Labo
ratorium , wonende te A 1nsterdam, provincie 
N oordholland; 

8°. R enatus J osephus Clernentit,s J osephina 
Garsie1nans, geb. te Antwerpen (B elgië) den 
23 J anuari 1879, zonder be roep, wonende te 
Nij1negen, prov inc ie Gelderland ; 

9°. L eopold Theodor H aasn,an11, geb. te 
D,·esden (Saksen) den 15 October 1869, koop
ma n, wonende te B atavia (Nederlamlsch I n
dië); 

10°. K arl Friedrich H ein, geb. te H e1·11 e 
( Pr-uisen) den 1 April 1867, Commissar is de r 
Steenkolen H andelsvereen ig ing N . V. , wonen
de te B ilthoven, gemeente de B ilt, prnv incie 
Utrecht ; 

11°. Max K atz, geb. te Mainzta,· ( H essen) 
den 4 N ovember 1877, procuratiehoude r, wo
nende te A rnsterdatn, provincie N oordho/lancl ; 

12°. Sijtse Frederik W ill e,n K onlhoven, 
geb. te Bloernendaal ( Noordholland) den 11 
J anuari 1886, vliegtuigbouwer, wonende te 
Rhoon, provincie Zuidholland; 

13°. Kurt Gebhart Ei!Jua,·d 7,relzschnwr, 
geb. te Kanton (China) den 11 September 
1886, procurat iehouder, wonende te TVassrnaa1·, 
provincie Zuidholland; 

14°. J osephina Cornelia Catharina M aquiné, 
weduwe van W ilhel ,n Laurenz Gottjried W in
gen, geb. te Gorinche1n (Zuidhollanrl) den 3 
April 1887, filiaa lhoudster, wonende te H eer
len, prov incie Li?nburg ; 

15°. Carl Theophile W ilhelm Melchio1·, 
geb. te H a1nb1,rg (Duitschland) den 22 No
vember 1908, koopman, wonende te .~falan(J 
(Nederlandsch Indië); 

16°. P etronella P eete,·s, geb. te WalbPck 
( Pruisen) den 6 J uni 1898, huishoudster, wo
nende te Walb eck (P ruisen) ; 

17°. Jaco bus Hub ertus Eligius Schaaf , geb. 
te Antwerpen ( B elgië) den 27 October 1889, 
dokwerker, wonende te B or(Jerhout ( B elgië) ; 

18°. Osias Mayer Silb er, geb. te lJrody 
( P olen) den 3 September 1893, koopman, wo
nende te K oetaradja (N ederlandsch I ndië); 

19°. Anton L eonha,·d Stassen, geb. te H01·
bach, gemeen te Richterich (Pr-uisen) den 13 
J uni 1892, koopman, wonende te T, erkrade, 
provincie Lirn burg; 

20°. Ilenri R icha,·d J ohn van lJsselsteyn, 
geb. te A ntwerpen (B elgië) den 6 Juni 1900, 
koopman, wonende te H aarl em,, prov incie 
Noord-ho/land. 
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2. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag na dien harn r afkon<li g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uit geg. 5 J anua,·i 1937. ) 

s. 1217 . 

31 Dece1nb e1· 1936. WET, houdende naturnli 
satie van A . .J . Blank en 19 anderen. 

W ij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat e r aanle id ing is tot na tura lisat ie va n 
Antonius J ohannes Blank en 19 a nderen, die 
aan Ons het verzoek daa rtoe hebben gedaan. 
met overl egg ing - wat betreft de in a r t ike l 
2 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken bedoeld in art ikel 3 de r wet 
van 12 D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268 ), 
op het ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelij k gewijzigd bij par. 5 der wet 
van 29 November 1935 (Staatsblad n°. 685'); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederl ander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. A ntonius J ohannes Blank, geb. te 's-H er

togenbosch (Noordbm bant) den 26 Mei 1883, 
s iga renma ker , wonende te 's-H ertogenbosch, 
provincie N 001·dbmbant; 

2°. Pieter M aurits B ür,nann, geb. te A11,
sterda11,, (Noordholland) den 28 F ebruar i 
1900, landbouwer, wonende te Zuid- en N oo,·d
Schernier, provincie Noordholland; 

3°. llfaria Emte, geb. te Warstein ( P rui
sen) den 7 Maart 1891, hoofd ·eener school , 
wonende te R otterdani, provincie Zuidholland; 

4°. W illy Al/1·ed Ficht1nüll e1·, geb. te Char
lottenbtirg (P ruisen) den 2 Apr il 1908, onder
wijzer , wonende te L eeuwarden, prov incie 
Friesland; 

5°. Fred1·ik H endrik Frangenhei,n, geb. te 
Se,namng (Nederlandsch Indië) den 21 De
cember 1903, inspecteur bij de Bataafsche Pe
troleum M aatschappij , wonende te L inggadjati 
(Nederlandsch Indië); 

6°. Gustave Waldrée Fröhlich , geb. te La
ken-B ,•ussel (België) den 24 J uli 1908, typo
graaf, wo nende te E nkhuizen, provinc ie Noord
holland; 

7°. Paul Goldsc hniidt, geb. te E ldagsen 
( P ruisen) den 22 J uli 1889, koopman, wonen
de te Am.sterda,n, provincie Noorclholland; 

8°. H einrich J ohann Götschenberg, geb. te 
Dusselclorp (P ruisen) den 11 Maart 1909, m a
chinist, wonende te Suste,·en , prov incie L im 
burg; 

9°. Géza H ajós, geb. te Budapest (H onga
rije) d e n 12 December 1906, w e rkzaam b ij de 
Bataafsche P etroleum M aatschappij , wonende 
te T egal (Nede,·lanàsch Indië); 

10°. Gesiena .Johanna H ekke, geb. te Frens
dorf, gemeente Nordhorn (P ruisen) den 28 
October 1898, zonder beroep, wonende te No,·d
horn (P ruisen ) ; 

11°. Anna Theresia H ellwig, geb. te Ober
schledom, gemeente M edebach (Prnisen) den 
15 November 1881, overste in een ziekenhuis, 
wonende te Vlissing en, prov iT)cie Zeeland; 

12°. :Maria de H oon, geb. te H erenthals 
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(B el gië) den 27 J uni 1881, zonder beroep, 
wonende te A ntwerpen ( B elgië); 

13°. M aria Barbara Lau,nen, geb. te Eilen
dorf ( Pruisen) den 2 October 1897, di enst
bode, wonende te Aken ( P ruisen) ; 

14° . Elisab eth Margarete H el ene Jlfatthäi, 
geb. te llfoskou ( R usland) den 19 F ebruar i/ 
4 Maart 1898, verpleegster , wonende te Z woll e, 
prov inc ie O'l}.erijssel ; 

15°. Agnes Sch,nölders , geb. te Essen ( P rui
sen) den 10 Juli 1908, onderwij zeres, wonende 
te G,·oenl o, provincie Gelderland ; 

16°. Géza Szegedi, geb. te B udapest (H on
garije) den 2 November 1912, onderwijzer, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land ; 

17°. .Johannes Vissche,·, geb. te 01"0nau 
(P ,•uisen) den 17 October 1900, tee kenaa r , wo
nende te B urgsteinfurt (P ruisen); 

18°. Franziskus J osephus van Wersch, geb. 
te H e,·bern ( Pruisen) den 30 J a nua ri 1885, 
koste r-organ ist en winkelier , wonende te H eer
len, provincie LinLburg . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij a r
t ikel 3, v ie rde lid , onder 3°, de r wet van 12 
December 189 2 (Staatsblad n°. 268 ), o p het 
Nederla nderschap en het ingezetenschap, laat
ste] ij k gewijzigd bij paragraaf 5 der wet va n 
29 ovember 1935 (Staatsblad n°. 685) , word t 
bij deze de hoedan igheid van N ederl a nder 
verleend aan : 

1 °. W ill em Fro lm, geb. te K erl-rade (L ini
bu,·g) den 21 Octobe·r 1899, m ijnwerker, wo
nende te K erkrade, prov incie Limburg ; 

2°. S tefano Antonio J ohannes Giorgis, geb. 
te R otterdani (Zuidholland) den 8 N ovember 
1897, metselaar, wonende te Rotterda1n, pro
v inc ie Zuidholland. 

3. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag na dien ha rer afkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cem bet· 1936. 
WILH ELMINA. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg . 5 J anuari 1937.) 

s. 1218. 

31 Dece,nbe1· 1936. WET, houdende naturali
satie van C. J. llf. L. Boy en 20 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Al zoo Wij in ove rweging genomen hebben, 

da t er aan le id ing is tot natura! isatie van 
Carl J oachi,n llfichael Ludwig B oy en 20 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in a rt ikel 2 genoemden voor zooveel cloen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in art i
kel 3 der wet van 12 Decembet· 1892 (Staats
blad n°. 268), op h et Nederl a ndersch ap en 
het ingezetenscha p, laatstelijk gewijz igd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 Novembe ,· 1935 
(Staatsblad n°. 685); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
A rt. 1. De hoedan igheid van Nederl a nder 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Carl .J oachi,n M ichael Ludwig B oy, 

geb. te R anchi ( B ritsch Indië) de n 21 Maart 
1895, planter, wonende te L angsa (Neder
landsch Indië); 

2°. W inand B ück, geb. te K ed·rade ( Lim-
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bttr(l) den 2 Maart 1900, onderwij ze l' , wonen
de te K erkmde, próvincie L imbttrg; 

3°. Katharina Cttrvers, geb. te H eulen 
( Pruisen) den 11 Juli 1896, winkelie l'ste l' , wo
nende te K eul en ( Pr,tisen) ; 

4° . Httb ert Frohn, geb. te K er krade ( L i11,
bu1·g) den 25 Maa rt 1904, mijnwerker, wonen
de te K e1·krade, provincie L im burg ; 

5°. Karl Gerhartl , geb. te W eenen ( Oos
tenrijk) den 19 Juni 1909, onderwij ze r, wo
nende te D eventer , provincie Overijssel ; 

6°. H endrika Chr istina V an Gul i k , geb. te 
S urb iton ( E ngeland) den 26 Mei 1906, stu
dente , wonende te A erdenhoul, gemeente 
Bloem endaal, provincie N oordholland; 

7°. R ichard David de J ongh, geb. te S,nyr
na ( 'l'urkij e) den 14 October 1891 , kantoorbe
diende, wonende te Athene ( Griekenland); 

8°. Louis Ju dels, geb. te Parij s ( Frank
rijk) den 22 November 1868, zonder be roep, 
wonende te A ntwerpen (B elgië) ; 

9°. W ilhelm Otto K arl T( ahl1nann, geb. te 
A ntwerpen ( B elgië) den 23 F ebruari 1896, 
gemeenteambtenaa r, wonende te Za nd voort, 
prov incie No ordholland ; 

10°. Jlfa,·ia Elisa P aulina K ü ppers, geb. te 
E cht ( L i,nburg ) den 12 Maa rt 1905 , winkel
juffrouw, wonende te llfaastricht, provincie 
L im burg ; 

11° . Wilhelm J osef Ai,gust llfiàres, ge b. te 
Deutsch-Lissa ( Pruisen) den 1 Juni 1897, 
koopman, wonende te L eipzig ( Sa ksen); 

12°. F1·anciscus R udolfus P euker, geb. te 
Krems,nünster ( Oost l nrijk) den 271 Augustus 
1877, horl ogemaker , wonende te R otterda m, 
provincie Zu idholland ; 

13°. B ernard W ilhelm S chute, geb. te Ga
ren, gemeente L indern ( Olden bu rg) den 8 
Apri l 1898, koopman, wonende te 's-H ert ogen
bosch, provincie N oordbrabant ; 

14°. Anna Maria Sliwa, geb. te Gy1nnich 
( .Pr·uisen) den 28 April 1911 , onderwijze res, 
wonende te K erkrade, provincie Li11, burg; 

15°. Ernst W illem S o1n111,er , geb. te R otter
dam ( Zuidholland) den 20 J a nuari 1898, ver
tegenwoordige r, wonende te D1·ieberg en-R ijsen
burg, provincie Utrecht ; 

16° . Agnes H em ·iett e A ntonia 'l'eeke, geb. 
te M ünste,· ( Pruisen) den 6 Juni 189 3, onder
wij zeres, wonende te V enlo, prov incie L 't1n
bu1·g · 

11 °'. R icha1·d 'l'höne , geb. te F01·t y Fort 
( V ereenigde Stat en van Amerika) den 27 
Juni 1902, koopman, wonende te G,·oningen, 
provincie Groningen; 

18° . J ul ius B ernhard A rnold W eij ka111 p, 
geb. te Hüthum ( Pruisen) den 30 Mei 1903, 
bankwerker, wonende te Emmeri k (P ruisen) . 

2. M et a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vie rde lid, onder 3°, der we t van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268 , op het 
N ederlanderschap en het ingezetenscha p, laa t
ste lij k gewijzi gd bij pa ragraa f 5 de r wet van 
29 ovember 1935 (Staatsblad n° . 685) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nede l'l a ndel' 
ver leend aan: 

1°. Johann L eonard H u bert K ell ene.-s , geb. 
te Susteren (Limburg) den 12 Maart 1904 , 
keil ner, wonende te Gel een, provincie Lim
bw·g ; 

2°. F,·anz Jo seph Hub e1·t .Pesch, geb. te 
Aken (Pruisen) den 3 October 1874, wnder 
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beroep, wonende te Vaals, provincie L imbu,·g. 
3. M et uitbreiding van het bepaalde bij 

artikel 6 de r wet van 12 December 1892 
(Staatsblad 11°. 268) , op het ederlanderscha p 
en het ingezetenscha p, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraa f 5 der wet van 29 ovember 1935 
(Staatsblad 11 °. 685), wol'dt bij deze de hoe
da nigheid van N ederl ander ve rleend aan 
Gertrud H endrika .Pesch , geb. te M enado 
( N ederl andsch I ndië) den 9 F ebrua ri 1914 , 
zondel' bel'oep, wonende te Vaals, provinc ie 
L i111,burg. 

4. Deze wet treedt in wel'king met ingang
van den dag na di en ha rer a fkondi g ing . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie , va n S c h ai k. 
(Ui tgeg. 5 Jam ,a1·i 1937.) 

s. 1219_ 

31 D ecemb er 1936. WET, houdende na t11rnl i
satie va n A. Birken en 20 anderen. 

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

dat er aanl e iding is tot 11 a turn l isa tie van 
A r nold B irken en 20 anderen, di e aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat be treft den in art ike l 2 ge
noemde voo r zoovee l doenlijk - van de bewij s
stukken, bedoeld in artike l 3 de r we t van 12 
December 1892 (Staatsblad 11 °. 268), op het 
Nederl a nderschap en het ingezetenschap, laat-
telijk ,gewijzigd bij pa ragraa f 5 de r wet van 

29 November 1935 (Staatsblad n°. 685); 
Zoo is het , dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoeda nighe id van N ederl a nder 

wordt bij deze verl eend aan: 
1 °. A 1·1w ld Bfrken, geboren te R ichterich 

( Prnisen), den 26 April 1891, kellne l', wonen
de te T il bia·g, provinc ie No ondbrabant; 

2°. Franz B urda, geboren te llfladotia 
( T sjecho Sl owakije) den 4 Octobe r 1899 , win
kelier in kolonial e waren , wonende te U bach 
ove,· W orm,s, prov incie Li inb'lt·rg ; 

3°. A nna I da Die/il , geboren te Dreis-'l'ie
/ en bach ( Pruisen) den 18 Decembe l' 1910, 
hoofdonderwijzeres, wonende te Valkenbtt1·g. 
provincie Limbur g; 

4°. Will em J oseph Fr1J h11 , geboren te 
K er krade ( L i1nbu1·g) den 9 M aa l' t 1904, mijn
werker, wonende te K e,·krade, pl'ovincie Lim 
burg ; 

5°. S ie yf1·ied 'l'heodor Anton Goetze, gebo
ren te L ichte1-jelde (P ruisen) den 17 Maart 
1871 , lee raa r , wonende te Utrecht , provincie 
Utrecht; 

6°. J ohannes H ijlkema, geboren te Nieuwe,·
A 111stel ( N oordholland) den 16 ovember 1880, 
directeur van de N.V. ,,Stadion Feyenoord" , 
wonende te R ott erdam, provincie Zuidholland ; 

7°. W ilhelmina J ohanna M a,·ia Kl ebe, ge
boren te Amslerda,n ( No01·dholland) den 28 

eptember 1904, ve rp leegster, wonende te 
S antpoo-rt , gemeente Bloemendaal , provincie 
No 01·dholland ; 

8°. H erb ert Kluinhaar, geboren te V erb erg 
( Pr,,isen) den .27 M aart 1902, arbe ide l' , wo
nende te K refcld-V e1·b e1·g ; 
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9°. Wladi1nir Laskin, geboren te ]( ie/ ( Rus
land) den 9/21 ovember 1897, musicus, wo
nende te Bandoeng (Nederl andsch Indië); 

10°. A 11na Maria Augus te Maij er, geboren 
te R ott e,,da,n ( Zuidholland) den 25 Apri l 
1904, verpl eegster , wonende te L eiden, pro
vincie Z uidholland; 

11 °. :Marcus M oses Nathamolrn , geboren te 
Stare,niasto (P olen ) den 17 October 1893, 
koopman in d iamant, wonende te A 1nste·rda111, 
prov incie N oordholland ; 

12° . A nna Maria K atharina N euhaus, ge
boren te K üntrop, gemeente AJ/eln ( Pruisen) 
den 22 October 1892, onderw ij ze res, wo ne nde 
te B riell e, prov inc ie Zuidholland; 

13° . !,fabel Em ily Olv-er, geboren te , toke 
N ewington, M iddl esex, ( E n geland) den 11 
Apr il 1886, leera res, wonende te Nij,negen, 
provincie Gelderland; 

14°. J ohann H einrich P esch, geboren te 
D usseldorp (P ruisen) den 18 ovember 1892, 
verwarm ings insta ll a teur, wonende te H aelen, 
prov incie Lini b'ltr(J ; 

15°. Gerha,·d J ohann R ade1na ke1·, gebornn 
te B ocholt (Prnisen ) den 4 F ebru ar i 1903, 
arbe ide r, wonende te B ocholt ( P ntiscn); 

16°. Franz Fritz Chr istian Randel , geboren 
te Hamburg (Duitschland) den 9 Maart 1895, 
hoo fd beheerder van een invoer- en tokobedrij f, 
wonende te B atavia ( N ederlandsch l ncl·ië); 

17°. P eter Ger hard V oss, geboren te Fras
selt, gemeente C1·anenbu1·g (P ruisen) den 16 
J uli 1891 , landbouwer, wonende te G1'0e.sbeek, 
prov incie Gelderland; 

18° . S amuel W agenaar, geboren te A ntwe1·
pen ( B el gië} den 27 October 1900, di ama nt
bewerker, wonende te A n twerpen ( België}; 

19°. Gerhard W ewers, geboren te N ichte,n, 
gemeente Sücll ohn ( Pruisen) den 21 J uli 1903, 
meubelma ker, wo nende te W ennewick bij V,·e
den ( Pruisen) . 

2. Met afw ij k ing van het bepaalde bij a r
t ike l 3, v ie rde I id, onder 3°, der wet va n 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268, o p het 
N ederl anderscha p en het ingezetenschap, laat
stel ij k gewijzigd bij paragraa f 5 de ,· wet van 
29 N ovembe r 1935 {Staatsblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoeda ni gheid van ederla nder 
verl eend aan J ozephus L eonardus E cluai·d H n 
mann, gebornn te K ampen (Ove,·ijssel ) den 30 
J anua1·i 1897, bedrij fsle ider, wo nende te V oor
bu,·g, prov incie Zuidholland. 

3. Met uitbre id ing van het be paa lde biJ 
a rtikel 6 der wet va n 12 December 1892 
{S taatsbl ad n°. 268 ), op het N eder) anderscha p 
en het ingezetenschap, laa tstel ij k gewijzigcl bij 
paragraaf 5 der wet va n 29 November 1935 
{Staatsblad n° . 685), wordt bij deze de hoe
dani gheid van Nederl ander verleend aan 
S aul N athonsohn, geboren te A ntwe,·pen ( B el 
gië) d e n 10 Augustus 191 4, stud ent, w o ne nde 
te A ,ns terda,n , provincie N oordholland .. 
· 4. Met a fw ij king van het bepaalde bij 
a rt ikel 6 de r wet van 12 December 1892 
{Staatsblad n°. 268), op het Nederla nderschap 
en het ingezetenscha p, laa tstelijk gewijzigd bij 
pa ragraaf 5 der wet va n 29 N ovember 1935 
(S taatsblad n° . 685), wordt bij deze de hoe
danigheid va n N ederl a nder onthouden aan 
Charles Donald H ijl ke,na, geboren te R ijswijk 
( Zuidholland) den 8 December 1916, wonende 
te Cheadl e (E n geland) . 

1936, 

5. Deze wet treedt in werk ing met ingang· 
van den dag na di en ha re r afkondig ing. 

L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e Ministe,· va11 JttS titie , v a n S c h a i k. 
{Uitgeg . 5 J anuari 1937.) 

s. 1220 . 

31 Dece,n ber 1936. WET, houdende naturali 
satie van A. K. B ubel en 19 a nderen . 

W ij WI LHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben,. 

da t e r aan le id ing is tot naturali satie va n 
A nna Katha1'ina B u bel en 19 a nderen, die aan 
Ons het verzoek daa rtoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat be treft den in a rtikel 2 
genoemde voor zo~veel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in a r t ikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op· 
het N ederl a nderscha p en het ingezetenschap, 
laatstel ijk gewijzigd bij pa ragraaf 5 der wet 
van 29 November 1935 {S taatsblad n°. 685); 

Zoo is het , dat "Vij , den Raad va n State, enz. 
Art. 1. De h oedan igheid va n N ederlander

wordt bij deze ve r! eend aa n: 
1°. A nna I(atha,·ina B u bel , geb. te Col,na,-

( Fmnl,,rijk) den 27 September 1905, verpleeg
ster, wonende te R ott erda,n, provinc ie Zuid
holland ; 

2°. P eter Matthias J ohann J os ien, geb. te 
K e,npen ( Pruisen ) den 20 J uli 1900, land
bouwe ,·, wonende te S evel en ( Pruise n) ; 

3°. Wilhel ,n Ludwig K auj mann, geb. te 
Duisburg ( P ruisen) den 17 Octohe,· 1902, 
banketbakker , wonende te Groningen, prov in
cie G1'Dningen; 

4°. Edua,·d Klotz, geb. te W arschau ( P o
len) den 1/14 Februar i 1902, ba kker, wonende· 
te Nij ke,·k, provincie Gelde,·land; 

5°. M aria The,·esia I(öhler, geb. te P ader
bo,·n (P ruisen) den 17 A ugustus 1894, onder
wij zeres, wonende te Z wam"rnerdam,, provincie 
Zuidholland; 

6°. L eonhard L eers, geb. te Ban k, gemeente 
R ichte,·ich ( Pruisen) den 27 M aart 1890, 
koopma n, wonende te A ken ( P1'uisen); 

7°. Maxi,nil ian Liidwir1 Friedrich Prell er, 
geb. te Strehlen (Saksen) den 30 November 
1878, zonder beroep, wonende te 's-Graven
ha ge, prov incie Z uidholland ; 

8°. Karl R osenberg, geb. te Staclt Rheine 
( Pruisen) den 17 eptember 1 99, koopm an, 
wo nende te S oerabaia (Neclerlandsch Indië); 

9°. Georg !, fax Fritz R ossdeulscher, geb. te 
B ,·eslau ( Pru isen) den 1 December 1893, t ij
del ijk waarnemend inlich te r de r eerste klasse· 
bij den d ienst der Volksgezondheid , Afdeeling· 
pestbestr ij d ing, wonende te B cmdoenr1 ( N eder
letndsch I ndië) ; 

10°. H einrich J ohann Sesin g. geb. te Mil 
l ingen ( P ,·uisen) den 13 September 1910, 
schoenmaker , wonende te Oosterbee k, gemeente· 
R enku,n, provincie Gelderland; 

11 °. D orothea L uise E va Siegel , geb. te 
Co;,el ( Pruisen) den 11 F ebrua r i 1906, zonder 
beroep, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

12°. E,-na Charl otte E va S iegel , geb. te 
Cosel ( Pruisen) den 29 J uli 1907, zonder be-
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1·oep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
• Zi,idholland; 

13°. Fried1·ich Ludwi g Wilhelm Thom.as, 
geb. te Erfm·t (Pruisen) den 3 Augustus 1904, 
Inspecteur bij de Bataafsche Import Maat
chappij , wonende te H ilversum, provincie 

N oordholland; 
14°. Gottf,·ied H ermann Paul Trepper, geb. 

te Hagen ( P misen) den 14 Augustus 1891, 
fabrikant-aannemer, wonende te Bandoeng 
(Nederlandsch Indië) ; 

15°. Adriaan van d er Valk, geb. te Caba
gan Viejo, provincie l sabela, e il and Luzon 
(Pliilippijnen) den 27 Augustus 1896, kantoor
bediende, wonende te Santiago (Chili); 

16°. Arthur Octaaf van de Wall e, geb. te 
Loke1·en (B elgië) den 23 December 1894, kap
per, wonende te Anderl echt ( B elgië); 

17°. Roger François Marie van de Wall e, 
geb. te Lokeren (België) den 25 J anuari 1896, 
"kapper, wonende te Sint-Gillis-op-B,-,,ssel (B el
gië); 

18°. Friedrich A ndreas H eim·ich Worch , 
geb. te Hainrode ( Pruisen) den 29 April 1870, 
resturateur, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zttidholland; 

19°. P ietro Cl em ent e Zanoli, geb. te H il
versum. (Noordholland) den 4 Juni 1900, tui

-genpoetser, wonende te L eiden, provincie Zitid
holland. 

2. Met afw ij king van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° , de r wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268, op hot 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ij k gewijzigd bij paragraaf 5 de r wet van 
29 ovember 1935 (Staatsblad n°. 685), wordt 
b ij deze de hoedanigheid van ederlander 
-verleend aan Frederik H ern,an M eijer, geb. te 
's- Gravenhage (Zuidholland) den 11 J anuari 
1913, soldaat, wonende te Bandoeng (Neder
landsc h Indië). 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fko nd iging. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

-cember 1936. 
WILHELM! A. 

De Minis ter van J ·ustitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 J anuari 1937.) 

·s. 1221. 

1!1 Dece,nbe,· 1936. WET, houdende naturali 
satie van J . Anten en 19 anderen. 

Wij WILHELM! A, enz. doen te weten : 
Alzoo Wij in overwegin g genome n he bbe n, 

dat e r aanle idi ng is tot natura! isatie van 
.J ulius Anten en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overl eg
ging - wat betreft de in a,·tikel 2 geno roden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) , o p het ederl a nder
schap en het Ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij paragraaf 5 van de wet van 29 
November 1935 {Staatsblad n°. 685); 

Zoo is het , dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van ederlander 

word t bij deze verleend aan : 
1°. Jul ius Anten, geboren te Riga (Let

land) den 29 Juli (10 Augustus) 1885, tijde
lijk waarnemend electr iciën der 2de kl asse bij 
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den Dienst der Staat spoor- en tramwegen, 
wonende te Meester Cornelis (Nederlandsch 
Indië); 

2°. J ohann H einrich Grijns, geboren te 
Aken (P ruisen), den 19 November 1894, kleer
maker, wonende te Aken (Pruisen,) ; 

3°. J ean H eemskerk, geboren te La Lou
vière ( B elgië), den 9 Juli 1872, tegelsch ilder, 
wonende te La Louvière ( B elgië); 

4°. P etrus Augustinus Van H oofstadt, ge
boren te Hoboken ( B elgi ë), den 28 Maart 
1895, fabri eksarbeider, wonende te Middel
burg, provincie Z eeland; 

5°. Gertrud K nappniann, geboren te Essen 
(Pruisen), den 22 September 1902, onderwij
zeres bij het ij verheidsonderwijs, wonende te 
K erkrade, provincie Li,nburg; 

6°. J ohann Koskamp, geboren te B ocholt 
(Pruisen), den 13 September 1894, arbeider, 
wonende te B ocholt (Pruisen); 

7°. Anton Kraus, geboren te We enen, den 
23 September 1912, kantoorbediende, wonende 
te L eeuwarden, provincie Friesland; 

8°. H ermann Lansink, geboren te Epe
K irchspiel (Pruisen) , den 21 September 1902, 
fabri eksarbe ide r, wonende te Epe (Pruisen); 

9°. Stephen Wheel er L e·igh, geboren te 
Carlton Nottingha,n (Engeland), den 8 Oc
tober 1903, a s istent op het proefstation voor 
de Java Suikerindustrie , wonende te Cheribon 
(Nederlandsen Indië); 

10°. Em,na Karolina M ueller, geboren te 
Straatsbttrg ( Frankrijk), den 10 Augustus 
1893, onderwijzeres, hoofd eener school , wo
nende te H eerlen, provincie Limburg; 

11°. J ohannes Wilhelmus Eooardus Anto
nius Muschter, geboren te A ,nsterdam (Noord
holland} , den 24 Juni 1903, procuratiehouder, 
wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, 
provinc ie Noo,•dholland ; 

12°. Anton August R eys, geboren te M eiers
bei·(I, gemeente llubb elrath (Prniscn), den 19 
Juli 1903, ba nkwerker, wonende te H ubbel
rath ( P ruisen) ; 

13°. Fritz Günte,· Hub ert Richter, geboren 
te Hambttrg ( Duitschland), den 10 Januari 
1882, handelsagent, wonende te H ilversum, 
provincie N oo,·dholland ; 

14°. L eonard J ozef R zepka, geboren te 
K erkrade (Li,nburg), den 15 F ebruari 1910, 
mijnwerker, wonende te K erkrade , provincie 
Li?n bitr[l ; 

15°. J,'ranz H ein,·ich Osca,· Schnell e, gebo
ren te K reuznach (P ruisen), den 10 Januari 
1890, tandarts, wonende te Blar-icu,n, provin
c ie N oordlwlland; 

16°. Alwine en f t, geboren te H olzen 
(Pntisen), den 27 November 1884, onderwij 
zeres, wonende te Spierdijk , gemeente B e,·k
hout, provincie Noordholland ; 

1 7°. Franz V e k, geboren te Walsu,n, ge
meente Dinslaken (Prttisen}, den 8 Maart 
1901, mijnwerker, wonende te Ubach over 
Wonn.,, provincie L i,nbtt1·g . 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3°, der wet van 12 
December 1892 {Staatsblad n°. 268, op het 
N eded anderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
ve rleend aan: 
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1 ° . Peter H ·uber·t Oligschläge,·, geboren te 
Gulpen ( Li mburg ) , den 16 M e i 1894, mijn
werke r, wonende te W ittern, provincie Li,n
burg ; 

2°. L eonard J oseph R utten, geboren te 
Ubach ove,· Worm s (L i,n bur g), de n 4 Janua ri 
1901, mijnwe rke r, wonende te Ubach over 
Wor ms, provincie Limburg ; 

3°. B e,·nhard N i kolaus S chulze, geboren te 
W ehlheiilen-Cassel ( Pruisen) den 6 December 
1877, zonder be roep, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet t reedt in we rking met ingang 
van den dag nä di en ha rer afkondig ing . 

L asten en be ve len, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, de n 31sten De

cembe1· 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inisler van Jii.stitie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 Januari 1937.) 

s. 1222 . 

31 December 1936. WET, houdende naturali 
sati e van B. E. P . M. B ö"1n en 20 a n
deren . 

Wij W I LHELMINA, enz. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genome n hebben, 

da t er a a nl e iding is tot naturalisatie van 
Barba,·a E mil ie Paula Ma1·ia B ö"1n en 20 
a nderen, di e aan Ons het verzoe k daa rtoe heb
ben gedaan, met overl egging - wat betre ft 
den in a r t ikel 2 genoemde voor zooveel doen
lijk - van de bewij sstukken , bedoeld in ar
t ikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het N ederl a nde rscha p en het 
ingezetenscha p, l aatstelijk gewij zigd bij para
graaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staalsblad n°. 685); 

Zoo is het, da t Wij , den R aad va n S tate, enz. 
Art. 1. D e h oeda nighe id van ederl a ndc r 

wordt bij deze ve rleend aa n: 
1 °. Barbara E ,nilie Paula Maria Bö"1n, 

geboren te Shanghai (China) den 1 Juni 1913, 
zonder beroep , wonende te H outhem , provincie 
L i,nbu,·g ; 

2°. Gottfried B,·ons, geboren te M eiderich 
(Pruisen), den 20 April 1900, bankwerke r, 
wonende te St. Hi,b ert (Pruisen); 

3°. W ilhelmina H endrina Brons, geboren 
te M eiderich (P ruisen) den 14 N ovember 1901 , 
naai ster , wone nde te St. H u bert (Pruisen); 

4° . J ean Mathieu Lambe,·t B usc"1nann, ge
boren te L uik (B elgië) den 24 November 
1897, winkelie r en kl eerm a ker , wonende te 
S tein , provincie Lim burg ; 

5°. Walter Emanuel, geboren te J ohannes
b·u1·g ('l'ransvaal ) den 27 Juni 1896, h a ndels
agent, wonende te A 1nst,erda111 , provinc ie 
N oordholland ; 

6°. 1'e t er H a cken , gebo1·en te M ünchen
Glai!Jbach ( P ruisen ) den 19 Juni 1876, grond
werker, wonende te T egelen , provincie Lim 
burg ; 

7°. K arl H ittel, geboren te M ühlheim 
(H essen) den 24 Aug ustus 1885, schoenfa br i
kant, wonende te 'l'ilburg, provincie N oo,·d- · 
brabant; 

8°. Karl Gott/ ried H ulla, geboren te Elb e
T einilz ('l's jecho Sl owa kij e) den 20 Me i 1889 , 
landmeter, wonende te M eester-Cornel is (N e
d Prlandsch lndië) ; 
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9°. J uan de longh, geboren te J erez de la 
Frontern (Spanje) den 27 Janua ri 1879, koop
man, wonende te Kopenhagen ( Den emarken); 

10°. Gerhard Nikolaas Sietsema Klooste,·, 
geboren te Pret oria ( 'l'ransvaal ) den 10 Oc
tober 1898, a rts, wonende te Groningen, pro
vincie G1·oningen; 

11 °. A ntonie K örb er, gebo ren te Gelsen
kirchen (Pruisen) den 20 Juni 1908, onder
wijze res, wo nende te K erkrade, prov incie Li,n
burg; 

12°. Johanna H endrina Küppen , geboren te 
Ha,nborn (P ruisen) den 26 Juni 1900, zonder 
be roep , wonende te R ees (P ,·uisen) ; 

13°. Joseph H einrich M oc kel, geboren te 
E upen ( Pruisen) den 28 Maart 1879, kl eer
maker en manufacturi e r, wonende te Maas
tricht, provincie Limbu,·g ; 

14°. Dr. J ohannes K arl N eu berger, geboren 
te P ode1'Sam , gemeente W elchau ( 'l'sjecho 
Sl owakije) den 13 D ecember 1887, chirurg, 
wonende te S emarang ( N ederlandsch l ndiö) ; 

15° . Maria Franzisk.a Salz,nann, geboren te 
Essen ( P ruisen) den 2 ovember 1910, onder 
wijze res, wonende te Slagharen, gemeente 
An,bt-Harden be,·g, provincie Overij ssel ; 

16°. Ludniilla S eeho/ er, geboren te W eenen 
( Ooste,wijk) den 1 Juni 1910, onderwijzeres, 
wonende te H eerjansdam, provincie Zuidhol 
land ; 

17°. Anton J ohann Slangen, gebore n te 
S tolb erg ( Pruisen) den 27 December 1901, 
cha uffeur, wonende te S tol berg (Prnisen ) ; 

18°. Conrad H einrich H en nann Uhlhorn, 
geboren te Amst,erdam (Noo1·dholland) den 
26 Novembe r 1911, werkzaam bij het crisis
in- en uitvoerbureau, wonende te 's-G,·aven
hage, provinc ie Zuidholland; 

19°. Johann Jacob Vahsen, geboren te Tüd
de,·n (P rui.sen) den 9 Juni 1892, smid, wo
nende te S ittard, provincie Limburg. 

2. Met a fwijking van het bepaa lde bij ar
t ikel 3, vi erde lid , onde r 3° , der we t van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268, op het 
N ede rl a nde rscha p en het ingezetensch a p, l aat
ste lijk gewijzigd bij paragraaf 5 de r wet van 
29 Novembe r 1935 (Staats blad 11° . 685), wordt 
bij deze de hoeda nighe id van Nederl a nder 
ve rl eend aan Mathias P etrus L odewij k R oe
m e,·, geboren te L eiden (Zuidholland) , den 14 
F ebruar i 1894, bedr ijfsleider , wonende te 
's-Gmven hage, provincie Zuidholland. 

3. Met uitbre id ing van het bepaalde bij 
a rtikel 6 d r wet van 12 D ecembe r 1892 
(Staatsblad n°. 268 ), op het N ede rl a nderscha p 
e n het ingezete nscha p , laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet va n 29 November 1935 
(Staatsblad n°. 685) , wordt bij deze de hoe
d a nig he id van N ede rl a nder verl eend aa n 
H él ène H ubertine Cornélie M ockel, geboren te 
V erviers ( B elgië) den 27 Juni 1913, zo nder 
beroep, wonende te M aastricht , provincie Lim
burg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en harer a fkondiging. 

L asten en bevelen , enz . ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, de n 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA . 

De Minister ,:an J usti tie, v a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 J a11uari 1937.) 
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s. 1223. 

31 D ecember 1936. WET , houdende natura] i
satie van W . Abbenbroek en 20 anderen . 

W ij WI LHELMINA, enz ... . doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanl e iding is tot naturafisatie van 
W outer Abbenbroek en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zooveel doenlij k -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het ingeze
tenschap, laatstelij k gewijzigd bij paragraa f 5 
de r wet van 29 ovember 1935 (Staatsblad 
n °. 685) ; 

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

wordt bij deze verleend aan: 
1°. W oute,· Abbenbroek, gebo ren te Gent 

( B elgië) den 4 September 1893, marktkramer, 
wonende te St. Amandsberg bij Gent ( B elgië); 

2° . P aul M oritz Robert Ernst B 1-ück111ann, 
geboren te D ortmund ( P ruisen) den 5 Decem
ber 1879, koopma n, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland; 

3°. Emil e E dmond J oseph D ekkers, geboren 
te Amhe,n ( Gelderland) den 28 Maart 1901, 
kantoorbedi ende, wonende te A m.ste,·da,n, pro
v inc ie Noordholland; 

4° . D,·. H ubert Ad,·iaan Diepen, geboren te 
's-H ertogenbosch (Noo,·dbrabant) den 12 Maart 
1860, zonder beroep, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

5°. J osef l (J7laz H einric h R erkenh off ge
naamd K onersniann, geboren te A 1nsterda1n 
(Noo,·dholland) den 16 Augustus 1903, be
drijfsle ider, wonende te Amsterdam, provin
cie N oo,·dholland; 

6°. Gerardus Eve1·hard H eymeriks, geboren 
te Kl eef ( P ruisen) den 12 Maart 1900, ar
beider, wonende te Kl eef (Pruisen); 

7°. Gabriel von K ispál, geboren te D icsö
szentmárton (R mnenië) den 17 J uni 1903, 
klein-landbouwer, wonende te Besitang (Nc
derlandsch-l ndië); 

8°. Paul K rivolai, geboren te Khenon 
(R 11,Sland) den 29 Juni/12 J uli 1900, werk
zaam bij de Bataafsche Petrol eum Maatschap
pij , wonende te 's-Gravenhage, provincie Z1tid
hollancl; 

9°. D1·. R alvh L aer Krön:ig, geboren te 
Dresden (Saksen) den 10 M aart 1904, lector 
aan de Rij ksuniversiteit te Groningen, wonen
de te Groni11yrn, prov inci e (Groningen); 

10°. David Mahler, geboren te 's-Graven
hage ( Zuidholland) den 14 April 1909, musi
cus, wonende te 's-G,·avenhage, prnv incie Zuid
holland; 

11 °. J ohann Müerköster, geboren te Klei
nenberg-Lichtenau ( P ruisen) den 22 Mei 1875, 
koopman, wonende te 's-H ertogenbosch, pro
v incie N 001·db1·abant; 

12°. H einrich Kon,·ad, Ooste,·beek, geboren 
te Keul en (P ,·uisen) den 30 Novembe,· 1897 , 
voerman, wonende te K eulen ( Pruisen); 

13°. Alf1·ed Emest Englebe,·t Rhodius, ge
boren te Antwerpen (België) den 26 Juni 
1881, koopman, wonende te H eemstede, pro
v incie NoonZholland; 

14°. J ozef Elim.elich R osenbamn, geboren 
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te Laczki (Polen) den 15 J uni 1884, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, prov incie Zu·idhol
land; 

15°. Franziska Luise S chm itz , geboren Le 
D ingé/Jen (P1·1iisen) den 27 J un i 1880, zonder 
beroep, weduwe van P etrus Johannes R iswick, 
wonende te l sselburg ( P ruisen); 

16°. H einrich J oseph Schw erdfege,·, gebo
ren te !neef (P ,,uisen) den 28 Februari 1895, 
fabrieksarbeider, wonende te !( ell en bij Kl eef 
(P ruisen); 

17°. A 1·011 Shennok, geboren te Mosyr 
( R usland), den 14/27 September 1884, b ios
coopexploitant, wonende te Rotte1'da1n, provin
cie Zuidholland; 

18° . M arguerite Flore Francisca Vos, ge
boren te Brussel (België) den 6 November 
1880, gouvernante, wonende oo Ceské Budé
jovice ( J'sjecho Slowakije); 

19°. Alexandr Vasilij evitsj Za1no1·oueve 
H eidé, gebo ren te J ekaterinoslav (R usland) 
den 23 J uli/5 Augu,tus 1894, m ij nbouwkun
dige, wonende te Batavia (Nede,·landsch 
Tndië). 

2. Met afwijki ng van het bepaalde bij ar
tikel 3, v ierde l id, onder 3° , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n° . 268, op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste lijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 N ovem ber 1935 (Staatsblad n°. 685 ), word t 
bij deze de hoedanigheid van ederlander 
verleend aan Hub ert Dreuw, geboren te Nieu
wenhagen (Li,nburg), den 2 October 1908 , 
mijnwerker, wonende te Nieuwenhagen, pro
vincie Limburg. 

3. Met uitbrnid ing van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) , op het "ederl a nderschap 
en het ingezetensch ap, laatste lijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
( taats blad n°. 685) , wordt bij deze de hoe
danigheid van N ederl ander ve rl eend aan 
/ sak Rosenbamn, geboren te R ozwadow ( P o
l e1i) den 14 J uli 1911, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuid fwlland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gra venh age, de n 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Mini.;ter van Justitie, v a n S c h a i k. 
(Ui tgeg. 5 J a111ua,·i 1937.) 

s. 1224. 

31 D ecem be,· 1936. \VET, houdende natura l i
satie van C. B udding en 20 anderen. 

W ij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura lisatie va11 
Cornelis B ttd.ding en 20 ande ren , di e aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaa n, met ove1·
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstuk ken, bedoeld in artikel 3 dor wet 

, van 12 December 1892 (Staatsb lad n°. 268), 
op het N ederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij paragraaf 5 
der wet van 29 ovember 1935 (Staat sblad 
n° . 685) ; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
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Art . 1. De hoedanigheid van ederlandet· ' 
wordt bij deze verleend aan: 

1 °. Cornelis B u.dding, geboren te R iet fon
tein (Z uid A/1·ika) den 22 F ebruar i 1905, boek
houder, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

2°. A n.dor P átl Csizik, geboren te Budapes t 
( Honga,·ije) den 6 Januar i 1901 , tuinbouwkun
dige, wonende te Aalsmeer, prov incie Noo,·d
holland; 

3°. P eter Paul Arnold E rps, geboren te 
K eppeln (P 1'Uisen) den 27 Juni 1903, land
bouwer, wonende te Uedeni ( Pruisen); 

4°. l{arl R ichard Franz, geboren te M ün· 
chen-Gladbach ( P ruisen) den 12 Mei 1903, 
kellner, wonende te D eventer, provincie Over
ijssel ; 

5°. W ilhel,n D iedrich Fürst, geboren te 
Zaandani (Noordholland) den 7 J anua ri 1905, 
onderwijzer, wonende te Zaandan,, provincie 
N oordholland; 

6°. Mary Charlotte H ergesell , geboren te 
A nisterda,n ( N 001-dholland) den 22 October 
1914, studente, wonende te A1nsterda1n, pro
vincie Noordholland; 

7°. Maria El isabeth J osephina H ttben, ge
boren te Süchteln (P1'Uisen.) den 24 Juni 1865, 
e igenares van een tuinderij , weduwe van P eter 
H einrich R ube1·t K oth, wonende te Dülken 
( P1'Uiscn); 

8°. Ernest H unter, geboren te Londen (En
geland) den 31 Juli 1910, chauffeur, wonende 
te H eerlen, provincie L i1nburg; 

9°. W ille1n H en1·y H unte·r, geboren te L on
den (Engelmul) den 3 Augustus 1905, bank
werker, wonende te H oensb1·oek, provincie 
Li,nburg; 

10°. J ulius J oseph K ircz, geboren te Cairo 
(Egypte) den 20 Juni 1911, correspondent, 
wonende te V enlo, provincie L i,nburg; 

11°. Hans E1nil M enrath, geboren te K eu· 
l en (P1'Uisen) den 21 Apri l 1909, landbouw
kund ig ingenieur, wonende te 's-G,·avcnhage, 
provincie Z ·ttidholland; 

12°. Karl Ai,gust P otraf ke, geboren te 
Man;loh, gemeente Duisbu1·g-Ha1nborn ( Prui
sen) den 6 J a nuari 1906, sche ikundige, wo
nende te H ee1·l en, provincie Li?nburg; 

13°. H einrich Schlebusch, geboren te H eer
len ( Li,nburg) den 21 Juni 1907, mijnbeambte, 
wonende te H ee1·l en, provincie L i,nbi,rg; 

14°. Hugo K arl Eduard von Schwartzcn· 
berg, geboren te Aken (Pruisen) den 2 Maart 
1908, R. K. priester en kapalaan, wonende te 
R oermond, provincie L im.bi,rg; 

15°. Emil Thie,ne, geboren te A ken (P n,.i
sen), den 14 October 1877, vel'fmeester, wo
nende te T ilbu1·g, provinc ie N 001·dbrabant; 

16°. Jfari11e 'l.'zolnvski, geboren te Orchanié, 
gemeente ofia ( Bulgarije) den 15/28 Augus
tus 1892, koopman, wonende te 's-Gravf'nha(ll', 
prnvincie Zitidholland; 

17°. Aw1ust A rnold Joze f Johan W eck, ge• 
boren te Goiuia ( Zuidholland) den 25 Novem
ber 1894, winkelchef, wonende te Maastricht , 
provincie .Limiburg; 

18°. Johann Carl van Z ailelhoff, geboren 
te T ill- Hasselt ( Pruisen) den 27 Maart 1895, 
landbouwel' . wonende te Vijnen bij Xanten 
( Pruisen); 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, v ierde lid , onder 3° , de r wet van 12 
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December 1892 ( taatsblcu] n° . 268, op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
te lijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 

29 November 1935 (Staatsblad n°. 685) , wordt 
bij deze de hoeda ni gheid van N ederl a nder 
ver! eend aan: 

1 °. Friedrich W ilhelm, Fe,·dinand Maria 
E vers, geboren te M ünste,· (Prttisen) den 11 
September 1877, kantoorbediende, wonende te 
A1nsterda111,, provincie Noordholland; 

2°. Friedrich Fries, geboren te Apeldoorn 
(Gelde,·land) den 12 J anuari 1899, bankwer
ker, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. 

3. Met u itbre iding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 de,- wet va n 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het Nede,- landerschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 ovember 1935 
(Staatsblad n°. 685), wo,-dt bij deze de hoe
danigheid van N ederlander verleend aan 
Ji'ried1·ich W ilhelm E ven, geboren te Zaan
dam. (Noordholland) den 28 Juli 1912, kan
toorbedi ende, wonende te Amsterdam, provin
c ie N oordholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na di en ha ,-e r a fkondi g ing . 

L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De· 

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister va,n J ustitie, van Scha ik. 
(Uitgeg . 5 J anuari 1937.) 

s. 1225. 

31 Deoe1nber 1936. WET, houdende natura! i
sati e van H. Jl. D elhey en 20 anderen. 

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

dat er aanle iding is tot natura! isatie van 
l:l einrich M ichael D elhey en 20 a nderen, d ie 
aan Ons het verzoek daa rtoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken , bedoeld in artike l 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n° . 268), 
op het Nederlande,-schap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij paragraaf 5 
der wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
n°. 685); 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedani gheid van N ede rl ande r 

wordt hij deze verleend aan: 
1°. H einrich Michael Delhey, geb. te Aken 

( Pruisen) den 20 Augustus 1888, koopman, 
wonende te K e,·k1'Ctde, provincie L imburg; 

2°. Boris Paulovitsch Evtifée ff, geb. te 
Z a,·itzine (R usland) den 7/20 Juni 1898, chau f
feur, "\vonende te 's-Oravenhagc, provincie 
Z'llidholland; 

3°. J ohann H einrich 
.Rotte1·da1n (Zuidholland) 
vakonderw ij zer, wonende 
landsch Indië); 

Goseweh,·, geb. te 
den 4 October 1895, 
te B atavia (Ned,r-

4°. August W il/1·ied H eitmann, geb. te 
B aan,. (Utrec ht) den 6 Maart 1903, onder
wij zer, wonende te A 1nsterda1n, provincie 
N oordhollancl; 

5°. P etrus J uli"tts H r1·reygers, geb. te R o
bnlcen ( België) den 27 November 1897, dia-
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rnantbewerker, wonende te Antwerpen ( Bel 
gië); 

6°. Philippe I sraëls, geb. te M olenbeek
Sint-Jan (België) den 5 April 1901, vertegen
woordiger, wonende te Ixelles-Brussel (Bel
gië); 

7°. Alfred Kamm, geb. te 'l'arnowitz (Po
len) den 15 J anuar i 1908, winke li er, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Z uidholland; 

8°. Arnold Konijn, geb. te Antwerpen ( B el 
gië) den 26 September 1901, koopman, wo
nende te Antwerpen ( B elgië); 

9°. J ohanna ]!ernha1·dina te Molder, geb. 
te _Bocholt (Pruisen) den 2 December 1903, 
hui shoud ter, wonende te B ocholt (Pruisen); 

10°. Alexander J ozeph Mrantz, geb. te 
Ha,·bin (China) den 19 December 1906/1 J a
nuari 1907, musicus, wonende te Jlanllorng 
(Nederlandsch I ndië); 

11 °. Mathias Wilhelm Münster,nann, geb. 
te H eerlen (L i,nburg) den 6 J anuari 1902 , 
kantoorbediende, wonende te H eerl en, provin
c ie L imburg; 

12°. Sl em Sanmel Sam.uels, geb. te Odessa 
(Rusland) den 13/26 Maart 1878, filmirnpor
teur, wonende te B atavia (N ede,·landsch I n
dië); 

13°. F1"ied1·ich H e1·m.ann Sch1nidt, geb te 
H annover ( Pruisen) den 4 Mei 1879, techn i
cus, wonende te B russel ( B elgië); 

14°. J ohann Schroede1·, geb. te Aken ( Pr·ui
sen) den 10 J anuari 1889, leeraar aan een 
textielschool, wonende te Tilburg , provincie 
N oordbrabant · 

15° . M endel Sluzewski, geb. te Konin (P o
l en) den 3/15 J uli 1895 , sche ikundige, wonen-
de te Ka,npen, provincie Overijssel; . 

16°. Alf1·ed Tietje, geb. te Keul en ( P nti
sen) den 31 Oot.ober 1910, ad junct-d irecteur 
bij de Vereenigde Blikfabrieken, wonende le 
A.111sterda1n, prov incie Noordholland; 

17°. Adèle L ouise Wagner, geb. te Eaux
Viv es (Zwitserlund) den 28 December 1894, 
secreta re e, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

18°. J oseph Maria Wirth, geb. te Coblenz 
( Pmisen) den 1 April 1876, procuratiehouder, 
wonende te 's- Gravenhage, provincie Zuülhol
la11d. 

2. iet afwijki ng van het bepaalde bij ar-
t ikel 3, vierde I id , onder 3°, der wet van 12 
Decembl'r 1892 (Staatsblcu:l n°. 268}, op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste] ijk gewijzigd bij paragraaf 5 der wet van 
29 November 1935 (Staat sblad n°. 685), wordt 
bij deze de hoedan igheid van N e dedand C' r 
verleend aan Albertus Johannes Lcntfrrt, geb. 
te Losse,· (Overijssel) den 19 Januari 1894, 
l andbouwer, wonende te Losser, pl'ovincie 
Overijssel. 

3. M et u itbreiding van het bepaa lde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Stcu:,,tsblad n°. 268 ), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
paragraaf 5 der wet van 29 November 1935 
(Staatsblad n° . 685), wordt bij deze de hoe
danigheid van ederlander verleend aan: 

1 °. ~ einz H ermann Günther Delhey, geb. 
te H abmghorst thans Castrop-Rauxel ( Prui
sen) den 30 October 1913, koopman, wonende 
te H e,erlen, provincie L i1nburg; 

2°. ][lam F·riederike Irma Delhey, geboren 
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te Frohl inde thans Castrop-Raua;el ( Pruisen) 
den 18 December 1914, kassierster, wonende 
te H ee1·len, provincie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare r afkond iging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, v an S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 J anuari 1937.) 

s. 1300. 

28 D ecen,be1· 1936. WET tot verklaring van 
het a lgemeen nut der onteigening van per
ceelen, e rfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten, nooclig voor en ten be
hoeve van den bouw van een nieuw 
raadhui voor de gemeente A 1nsterda1n en 
de uitvoering van daarmede verband hou
dende werken. 

s. 1373. 

3 D ec.embe,· 1936. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onclerwijswet van het R . K . gymua
sium te 's-Gravenhage van de St. Will e
brordus-Stichting, gevestigd te Amsterdam. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Octo!:>er 1936, n°. 18816 III, afclee ling Voor
bereidend Hoo~er en Middel baar Onderwijs; 

Gelet op a rtike l 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons be luit van 14 Mei 1930 (Staats
blad n° . 179) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1936, n°. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M iniste r van 28 N ovember 1936 n°. 
21714, a fdeeling Voorbereidend Hooge; en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1936 het R. K. 

gymnasium te 's-Gravenhage van de St. Wil
lebrordus-Stichting, gevestigd te Amsterdam 
o~?ieuw voor een tijdvak van zes jaren aan ~ 
w1Jzen als bevoegd om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universita ire studiën af te 
geven, dat n1et het getuigschr i[t, in artike l 11 
der hooger-onderwijswet vermeld , wordt gelijk
gesteld . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
vVetenschappen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waa rvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 3den December 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. S I o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 
( U·itgeg. 15 D ecem ber 1936.) 
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s. 1374. 

29 D ecrmbe1· 1936. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdee l ing gym
nasium van het R. K. lyceum voor meisje 
te Rotterdam van het Zedel ijk Lichaam: 
"Vereeniging van Vrouwen tot het geven 
van Onderwijs", gevestigd te 's-Hertogen
bosch. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
November 1936, n°. 20930 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 18 Juli 1930 (Staats
blad n°. 283}; 

D en R aad van State gehoo rd (advies van 
15 December 1936, n°. 33}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1936, n°. 
23146, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1936 de afdee

ling gymnasium van het R. K. lyceum voor 
meisjes te Rotterdam van het Zedelijk 
Lichaam: ,,Vereeniging van Vrouwen tot het 
geven van Onderwijs", gevestigd te ' s-H erto
genbosch, opnieuw voor een tijdvak van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke voor
schriften aan haar leer] ingen, die het onder
wijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
gettiigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën af te geven, dat met het ge
tuigschr ift, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet ve1·meld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en waarvan afschr· ift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1936. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. R. Slot e maker de B ruïne. 
(Uitgeg . 19 Januari 1937.) 

S. 1389 D. 

27 November 1936. BESLUIT, betreffende 
de inrichting " St. Josephs-Burg" te Eind
hoven. 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 November 1936, 
n° . 11432 afdee Jing Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staat.s
blad n°. 96}, zooals die wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. 1. 1. De inrichting St. Josephs-Burg 

te Eindhoven, taande onder bestuur van de 
Congregatie der Zusters van Barmhartigheid 
in N ederland, wordt onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel 2, aangewezen a ls eene in
richting, die niet als gesticht voor krank-
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zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer daar
in meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

2. Wij behouden Ons voor, d ie voorwaa r
den, wanneer dit noodig blijkt, aan te vu ll en 
of te wijzigen. 

2. l. Tot de inrichting wordt te al Jen t ijde 
vrije toegang verleend aan diengene der in
specteurs, bedoeld in artikel 1 der wet van 27 
April 1884 (Staatsblad n°. 96}, die door Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken belast is 
met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur van de inr ichting, de ge
neeskundigen, aldaar werkzaam, benevens het 
overige personeel , geven den inspecteur de 
door hem verlangde inlichtingen. 

3. Het bestuur draagt zorg, dat in de in
richting steeds aanwezig is een ste l platte
gronclteekeningen, waaru it de bestemming van 
alle vertrekken duidelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den inspecteur te a ll en t ijde 
op verlangen ter inzage voorgelegd. 

4. Inzake veranderingen, welke ten gevolge 
zouden hebben, dat de inrichting niet meer 
gehe I overeenstemt met de teekeningen , be
doeld in het vorig lid , wordt vooraf schl' iftelijk 
het adv ies ingewonnen van den inspecteur. 

5. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek, wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal perso
nen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

6. Door Onzen Mini ter van Binnenland
sche Zaken kunnen nadere voorschriften wor
den gegeven ten aanz ien van het bepaalcle in 
het de rde en het vierde 1 iel . 

7. De verpleegden worden niet belemmerd , 
zich schriftelijk te wenden t.ot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot 
den inspecteur en tot den o ffi cie l' van justitie. 

Onze Minister van Binncnlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. dat 
in het Staatsblail zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten November 1936 . 
WILHELMT A. 

De Mi11i.~tcr van Bi11nrnlandsche Zakrn, 
J . A. cl e W i I cl e. 
( Uitg eg. 11 Derembrr 1936 . ) 

S. 1389 E. 

1 Dece,nl,er 1936. BESLUIT, houdende na 
dere vaststelling van het maximum aan
tal patiënten voor eenige k rankzinnigen
gestichten en "aangewezen" inrichtingen. 

Wij WILHEL ITNA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 25 November 1936, 
n°. 10844, afcleelingArmwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n° . 96}, zooals deze wet laatstelijk is ge
wijz igd; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
I. a. Artikel 5 van Ons besluit van 26 

J anuari 1932 (Staatsblad n°. 17}, betreffende 
het gesticht "Groot Graf/ el", te Warn sveld, 
wordt gelezen : 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 364 krankzinnigen, 162 man
nen en 202 vrouwen, verpleegd worden. 

b. Artikel 6 van voornoemd beslu it w01·clt 
gelezen: 
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In de inrichting, bedoeld in artikel 3, mo
gen niet meer dan 108 patiënten , 54 mannen 
en 54 vrouwen, verpleegd worden. 

II. Artikel 5 van Ons besluit van 20 April 
1932 (Staatsblad n°. 171), betreffende de 
stichting "Veldwijk" te Erm elo, wordt ge
lezen: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 579 krankzinnigen, 226 m a nnen 
en 353 vrouwen, verpleegd worden. 

III. Het eerste I id van artikel 2 van Ons 
besluit van 18 September 1906 (Staatsblad 
n°. 244). nader gewijzigd, betreffende het ge
sticht voor krankzinnigen in de gemeenten 
Doo,·werth en R enkum, wordt gelezen: 

In het gesticht bestaande uit 15 paviljoenen 
en de noodige dienstgebouwen , mogen niet 
meer dan 591 krankzinnigen, 245 mannen en 
346 vrouwen, verp leegd worden. 

IV. a. Artikel 4 van Ons besluit va n 30 
December 1925 (Staatsblad n°. 547), nader 
gewijzigd, betreffende de St. J osephstichting 
te Apeldoorn, wordt gelezen: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 255 k rankz innigen, uitsluitend 
van de mannelij ke sekse, verpleegd worden. 

b. Art ikel 5 van genoemd besluit wordt ge
lezen: 

In de inrichting, bedoeld in artikel 2, mo
gen niet meer dan 86 mannen verpl eegd wo,·
den . 

V . a. Artikel 4 van Ons besluit van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n°. 104). betreffende 
de stichting "Het Apeldoon,sche B osch", te 
;lpeldoorn, wordt gelezen: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 606 krankz innigen, 276 mannen 
en 330 vrouwen, verpl eegd worden. 

b. Artikel 5 va n genoemd besluit wOL·dt ge
lezen: 

In de inrichti ng, bedoeld in art ike l 3, mo
gen niet meer dan 55 m annen en 101 vrouwen 
verpleegd worden. 

VI. Artikel 5 van Ons bes luit van 23 De
cember 1931 (Staatsblad n°. 536), betreffende 
de W illeni Arntsz H oevP te Z eist, wordt ge
lezen: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 700 krankzinni gen, 326 mannen 
en 374 vrouwen, verp leegd worden. 

VII. Artikel 5 van Ons besluit van 17 
Juni 1933 (Staatsblad n°. 330) betreffende het 
gesticht " B,·inkg,·even", te D evente,·, wordt 
gelezen: 

In het gesticht voor krankzinn igen mogen 
niet m eer dan 320 kran kzinni gen , 160 111 cumc11 

en 160 vrouwen, verp leegd worden. Evenwel 
mogen nog 1 man en 1 vrouw verpleegd wor
den . indien en voor zoo\ang voor hen plaatsen 
open blijven in de inrichting, bedoeld in ar
ti kei 3. 

V lII. a. In het eerste I id van arti ke i 2 
van het Koninklijk Besluit van 5 D ecember 
1892 (Staatsblad n°. 259), gelijk dat laatstelijk 
wordt gel ezen ingevolge Ons bes! ui t van 9 
Ap,·il 1927 (Staatsblad n°. 82), betreffende 
het St . Jo,·is Gasthuis te D elft, wordt in plaats 
van: .,406 krankzinni gen, 202 mannen en 204 
vrouwen" gel ezen: 424 krankzinnige n, 209 
ma nnen en 215 v t'Otnven. 

b. H et derde l id van voornoemd a rtikel 2 
ve rva lt. 

IX. H et eerste lid van aetikel 2 va n Ons 
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besluit van 15 ovember 1913 (Staatsblad n°. 
409), betreffende het gesticht voor krankzin
nigen te Noordwijkerhout, opgericht door de 
Vereeniging van de Broeders van Liefde te 
Venray, wordt gelezen: 

In het gestich t, bestaande uit acht paviljoe
nen en de noodi ge dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 708 krankzinnigen , uitsluitend 
mannen, verpleegd worden. 

X . Artikel 4 van Ons beslu it van 18 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 282), betreffende het ge
sticht "Endegeest" te Oegstgeest wordt gele
zen: 

In h et gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 525 krankzinnigen, 240 mannen 
en 285 vrouwen, verpleegd worden. 

XI. a. Artikel 4 van Ons bes luit van 27 
Ocrober 1930 (Staatsblad n°. 412), betreffende 
c\e St. W illibrordJ,,sstichting, te H eiloo, wordt 
gelezen: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 500 mannelijke krankzinnigen 
verpleegd worden . 

b. Artikel 5 van voornoemd beslui t wordt 
gelezen : 

In de inrichting, bedoeld in art ikel 3, mo
gen n iet meer dan 103 mannen verpleegd 
worden. 

XII. Artikel 5 van Ons besluit van 26 J a
nuari 1927 (Staatsblad n°. 17 A ), nader ge
wijzigd, betreffende de stichting "Vogelen
zang", te B ennebroe k, wordt gelezen: 

In de inrichting, bedoeld in artikel 2, mo
gen niet meer dan 60 mannen en 80 ·vrouwen 
verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast m et de uitvoering van dit bes! ui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den l sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Afinist e1· van B innenlandschc Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e . 
(Uitgeg. 15 Dercm.ber 1936.) 

s. 1409. 

31 D ecember 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van de onderhandsche overdracht 
door ruiling van de perceelen kadastraal 
bekend gemeente L a,·en, sectie B , n°. 2666 , 
groot 6,31 aren en n° . 5319, g root 14 ,97 
aren met de gemeente /,aren . 

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

dat het belang van den Staat medebrengt om 
m et de Gemeente Laren een ruiling aan te 
gaan van eenige perceelen te L aren ten be
hoeve van den bouw van een n ieuw Post- en 
Telegraafkanroor; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig arti kei. 

De onderhanclsche overdracht aan de Ge
meente Laren van per-ceelen te Laren om
schreven in de in a fschrift aan deze wet ge
hech te akte van ruiling, getee kend 15/16 Mei 
1936, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage. den 31sten De•· 

cember 1936. WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 u cl. 

D e Afinister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I d e. 

(Uitgeg. 22 Janua,·i 1937.) 
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AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1. Ti tus Willem de Tourto n Brnyns, I n

specteur de r dome inen te A msterda,n ; 
Louis J acobus L ij klema, Inspecteur de r Pos

terij en, Telegra fie en Te lefon ie te H aa,·/e,n; 
h a ndelende nam ens den Staat der N ederlan
den (h ierna aan te duiden a ls de taat) , hier
toe ondersche idenl ijk gemacht igd bij br ief van 
den Di re te ur de r registratie en domeinen te 
Amstcràam , dd . 21 A pr il 1936, n°. 4205, ge
g ro nd op de mi8s ive va n den M inister van 
F inanciën dd . 20 A pril 1936, n°. 8, afdee l ing 
D omeinen, en bij schrij ven van den Hoofd
Inspectem der Posterijen, Telegra fi e en Te
lefoni e dd . 5 D ecember 1935 N °. 4-F/40. 

2. Jonkheer H ubert Louis Ma,·ie van N is
pen van Sevenae r , B urgemeester der Gemeen
te Laren a ls zoodanig deze Gemeente vertegen
woo rdigende en teve ns ha nde lende ter u itvoe
r ing van het bes lu it van den Gemeenteraad 
d d . 20 December 1935 goedgekeurd bij bes lui t 
van Gedeputeerde Staten van Nooi·d-Holland 
dd . 8 J anu a ri 1936, N °. 131 (h ierna aan te 
d uiden a ls de wederp,u-tij ) , 

zij n overeengekomen a ls volgt: 
De Staat der N ede1·lande1J, staat, onder voo r

behoud van goedkeuring bij de wet in e igen
dom af aan de Gemeente L aren, die zulks aan
neem t: een gebouw, waarin is gevestigd het 
P ost- en Telegraafka ntoor m et be rg plaa ts en 
e d , kada traal bekend Gemeente Laren sectie 
B , num mer 2666, groot 6 aren 31 cent ia ren, 
al smede een perceel bouwterrein gelegen aan 
" Bij den Toren", kadastraa l bekend Gemeente 
L aun, sectie B , 11ummei· 5319, groot 14 ai-en 
97 cent iaren . 

Hiertegenover staat de Gemeente voor
noemd in eigendom af aa11 den Staat der Ne
derlwnden (P osterijen, Telegra fi e en Telefo
nie ), d ie zullcs aanneemt: een percee l e rf te 
Laren gelegen aa n het Schoutenbosch je be
stemd voo r den bouw va n een n ie uw P ost- en 
Telegraafkantoor, kadastraal bekend gemeente 
/, aren, sectie B , n° . 5474, ter g rootte va11 15-
48 ai-en . 

D eze rn ili11g geschied t tegen betaling van 
een toegift, groot f 7400 te betalen door de 
Gemeen te L aren aan den S taat, en voorts 
onder de vol gen de bepal ingen : 

A rt . 1. 1 . De wederzij dsche overdracht ge
schiedt in den staat, waarin de percee len zich 
tha ns bev inden, vrij van huur, vrij van hy po
theka ire of a ndere lasten en beslagen, zake
l ijke ,·ech ten of schuldpli ch t igheden, en zo11der 
beperkende bepal ingen. 

2. Ve rsch il tusschen de werkelijke en de 
11 ie r voor opgegeven g rootte zal tot geenerle i 
vo rder ing aanle id ing geven, terwijl partijen 
tot geener]c i vrijwaring zijn gehouden, behou
·dens, dat zij instaan voo r den eigendom. 

Art. 2. 1. P a rt ij en kun nen het geru il de 
oveJ" en weer in bez it en genot aanvaarden, 
voo rzoover de teneinen betre ft, te rstond nadat 
de hiervoor bedoelde wette lij ke goedkeuri ng is 
-ver k l'egen, en voorzoovel' het voormalige Post- , 
Telegraaf- en Telefoongebouw betreft te ,·stond 
nadat de toegift is betaald . 

2. Van deze goedkeur ing zal blij ken uit een 
doo r den voo m oemclen Inspecteu ,· aan den 
, •oet van a lle exempl a ren deze r a kte te stellen 
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onder teekende ver kla ring, te rwij l daarvan aan 
de wederpartij bij aangeteekend sch rij ven za l 
worden kennisgegeven. 

A r t . 3. 1. De toegift moet door de weder
pa r t ij , zonde r da t be roe p o p schuldve rge lij king 
mogelijk zal zij n, worden voldaan ten kantore 
van den Ontvange i· der reg istratie en dome i
nen te H il versum of aan den A mbte naa r, d ie 
met de inn ing za l worden belast, of door over
schrij ving of storti ng op d iens postgiroreke
ning ( in we lk geval de oorzaa k de r betaling 
op het overschr ij v ings- o f stortingsb iljet moet 
worden ve rmeld) o f b ij de N ederlandsche 
B ank, binnen den term ijn a ls in art ikel 6 is 
aangegeven. 

2. D e in a rt. 6, lid 1, bedoelde kenn isge
ving wordt vol ledi g bewezen doo r de vertoo
n ing van het bewij s van ter post bezorg ing 
va n den aangeteekenden b ri ef, ter wijl de in
ho ud, a lles behoudens tegenbewijs, zal geach t 
worden overeen te stemmen met de daa r va n 
geho uden aanteeken ing in het corresponden
t ieregister van genoemden Inspecteu r. 

A rt. 4. D e t itels van e igendom, op het door 
den Staat verkregene betrekking hebbende, 
zull en - indien aanwezig - ter ge legenhe id 
van de betali ng van de toegift aan meerge
noem den Inspecteur worden ter hand gesteld . 

Art. 5. De g rond- en a ndere zakel ij ke be
lastingen en lasten va n h et over en weer a f
gestane geheven wordende, zij n van de aan
vaard ing in genot af voor re kening van de 
n ieuwe eigenaren , onve,·schi ll ig te wiens name 
de aanslag gesch iedt. 

Art. 6. De betal ing der toegi ft zal plaats 
hebben, nadat het nieuw te stich te n Post- en 
Telegraafkantoor gereed zal zij n en we l b in
nen 14 dagen nadat door voornoemden Inspec
te ur per aangeteekend schrij ven aa n de Ge
meente L a,·en zal zij n kenn isgegeven , dat het 
nie uwe P o tkantoor is voltooid en in di enst 
gesteld en het oude ka ntoor is ontruimd. 

Met den bouw van het nieuwe Postka ntoor 
zal vóór 1 Ju l i 1936 moeten zij n aangevangen 
om daarna regelmatig voortgang te vinden en 
vóór o f o p 1 J a nuari 1938 te zij n voltoo id en 
in d ienst gesteld. 

Art. 7. D e Gemeen te Laren verp licht zich , 
de op het a fgestane gedeel te van het voorm a-
1 ige perceel sectie B , n° . 5036 voorkomende 
weg, genaamd het "Schoutenboschje" , om te 
leggen, zood"an ig, dat deze za l komen te li g
gen l a ngs de noordg rens va 11 het door den 
Staat ver krege n pe rceel. 

D eze oml eggi ng moet binnen den kortst mo
gelij ken t ijd zijn bewerkstel I igd doch u iterlij k 
vÓÓt' o f op 1 J uli 1936. 

Art. 8. l . De overschrijving van deze akte 
in de openba re registers geschied t doo r àe 
zo rg va n genoemden I ns pecteur. 

2. D e kosten dezer a kte en de,· aangehechte 
teekening, alsmede d ie op haar uitvoering 
vall ende, komen ten l aste van de Gemeente 
La,ren. 

Zij moeten binnen vee rt ien dagen na opgave 
wo rden betaald te n ka ntore van den Ontvan
ge r der registratie en success ie te H ilvenmn 
na schriftelij ke kenn isgeving door voornoem
den Inspecteur. 

3. Nadat de a kte in de openba re registers 
is overgesch reven en de kosten door de weder
pa rt ij zijn betaald , wo rd t een exemplaar daar-
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van door den Inspecteur aan die partij uitge
reikt. 

Art . 9. Voor de ten uitvoerlegging deze1· 
overeenkomst wordt domicil ie gekozen ten 
kantore van voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee kend 
te An,sterdam den 15en Mei 1936 en te Laren 
(N.-H.) den 16en Mei 1936. 

Lijklema. 
T. V.'. de Tourton Bruyns. H . van Nispen . 

s. 1410. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
D e Secre taris-Generaal, 

van het M inisterie van Financiën, 
A. van Soest, 

l 0
• S .-G. 

31 Decen.ber 1936. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan 
de Vereen iging " De Ambachtschool voor 
Bergen-op-Zoom en Omstreken" te B e1·gen
op-Zoom van grond, aldaar. 

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

dat de Vereeniging "De Ambachtsschool voor 
Bergen-op-Zoom en Omstreken" te B erge,~ op 
Zoom in koop heeft gevraagd eenige pe rceelen 
grond a ldaar en dat het belang van den Staat 
zich tegen dezen verkoop niet verzet. 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State , enz . 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
h andschen verkoop aan de Vereeniging "De 
Ambachtsschool voor B ergen-op-Zoom en Om
streken" te B ergen-op-Zoom van eeni ge per
ceelen grond aldaar, gecon tateerd bij de in 
a fschrift aan deze wet gehechte a kte, d.d. 29 
September 1936. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELM! A. 

De JJfiniste,• van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 22 Januari 1937.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
l. Reinier Aarnout van Deursen, Ontvan

ger der registratie en domeinen te Bergen-op
Zoom, handelende namens den Staat de.· N c
derlanden (hierna aan te duiden als de Staat) , 
hiertoe gemachtigd bij brief van den Dir,:icteur 
der registratie en domeinen te Middelburg, 
dd. 17 Juni 1936, n°. 3965, gegrond op de 
missive van den Minister van Financiën, dd. 
15 Juni 1936, n°. 153, afdeeling Domeinen ; 

2. a. Drs. Piete1· Josephus H ieronyrn us van 
va n Ginneken, industr ieel, b. Hendri kus Jaco
bus van Gruting, candidaat-notaris, beiden 
wonende te B ergen-op-Zoom, de eerste in zijn 
hoedanigheid van Voorzitter, de tweede in 
zijn hoedanigheid van Secretaris van het Be
stuur der Vereeniging "De Ambachts chool 
voor Bergen-op-Zoom en Omstreken", geves
tigd te Bergen-op-Zoom , te zamen optredende 
namens het Bestuur dier Vereen igi ng, welk 
bestuur handelt ter uitvoer ing van het beslui t 
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der algemeene ledenvergadering dier Vereeni 
g ing, dd. 18 Mei 1936, zijn overeengekomen 
a ls volgt: 

De Staat verkoopt en drnagt in eigendom 
over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Vereeniging "De Ambachts
school voor Bergen-op-Zoom en Omstre ken", 
gevestigd te Bergen-op-Zoom (hierna aan te 
duiden als "de Ambachtsschool"), waa rvan de 
statuten het laatst zijn goedgekeurd bij Ko
ninkl ij k Besluit dd. 8 Januari 1936 11°. 28 , 
die in koop en in e igendomsoverdracht aan
neemt: de perceelen grond aan de Pomona
laan en de Zuidzijde-Zoomweg onder de ge
meente Bergen-op-Zoom, kadastraal in die 
gemeente bekend als sectie H, nummers 1465 
en 1466, samen groot 30,20 aren, welke per
ceelen aan de gemeente Bergen-op-Zoom in 
erfpacht zijn uitgegeven tot 31 December 1936, 
bij onderhandsche akten van 27 Februari 1907, 
geregistreerd te Bergen-op-Zoom 27 F ebruar i 
1907 en 14 September 1908, geregistreerd te 
Bergen-op-Zoom 15 September 1908, overge
schreven ten hypotheekkantore te Breda, dd . 
28 Februari 1907 in deel 953, n°. 85 en 16 
September 1908, deel 977, n°. 130, tegen een 
jaarlijksche canon van respectievelijk f 150 en 
f 45, terwij l de . gemeente Bergen-op-Zoom 
deze erfpachtsrechten aan de Ambachtsschool 
tot 31 December 1936 heeft overgedragen bij 
onderhandsche a kten van 29 Mei 1907, ge
registreerd te Bergen-op-Zoom 29 Mei 1907, 
23 April 1909 geregistreerd te Bergen-op
Zoom, 24 April 1909 en 21 December 1935 
geregistreerd te Bergen-op-Zoom 21 December 
1935, overgeschreven ten hypotheekkantore te 
Breda, respectievelij k 5 Juni 1907 in deel 95 7, 
n°. 124, 29 April 1909 in deel 993, n°. 80; 
en 24 December 1935 in deel 1572, n°. 1. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van zestien duizend gulden (f 16,000) en 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt ç,ve rgerlra
gen in den staat, waarin het zich thans be
vindt, met alle daaraan verbonden lusten en 
lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaar
heden . 

2. De Staat is tot geenerlei vrij waring ge
houden, behoudens dat hij instaat voor rlen 
eigendom. 

3. H et verkochte wordt geleverd nij van 
hypotheek. 

Art. 2. Verschi l tusschen de werkelijke en 
de hiervoor opgegeven · grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
ve1·mindering van d e overeengeko111en koop
som, noch tot on tbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De grond- en andere zakelijke be
Ja tingen en lasten van het verkochte geheven 
wordende, zijn van 1 Januari 1937 af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 4. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldverge lijk ing 
mogelijk zal zijn , geschieden ten kantore van 
den Ontvanger der registratie en clomei oen te 
Bergen-op-Zoom, of door oversch 1·ij ving of 
storting op diens postgirorekening n°. 4520 
(in welk geval de oorzaak de r betaling op het 
overschrijving. of stortingsbilj et moet worden 
vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, hin-
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nen een maand na den dag, waarop door 
dezen aan den kooper bij aangeteekend schrij 
ven is kenni gegeven van de hiervoo,· bedoel
de goedkeuring dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeur ing zal blijken uit 
een door den genoemden Ontvanger aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stellen 
onderteekende verk lar ing. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewezen 
door de vertooni ng van het bewijs van ter 
post bezorging van den aangeteekenden brief, 
terwijl de inhoud, a ll es behouden tegenbewijs, 
zal geacht worden overeen te stemmen met 
de daarvan gehouden aanteekening in het 
correspondentieregister van genoemden Ont
vanger. 

4. Indi en de koopsom niet binnen den voor
schreven termijn is betaald, verbeurt de koo
per een boete van tien gulden voor iedere in
gegane maand verzuim, en heeft de Staat het 
recht deze koopovereenkomst onmiddell ijk te 
ontbinden, zonder een ige rechterlijke tusschen
komst en zonder dat in beide geva ll en eenige 
inverzuimstelling noodig is. 

Art. 5. De Ambachtsschool betaalt tegelijk 
met de koopsom het tot den dag waarop de 
koopsom zal worden betaald te berekenen 
evenredig gedeelte van de alsdan loopende 
termijnen van beide voormelde edpachtsca
nons. 

Art. 6. 1. De overschrijving van deze akte 
in de openbare registers gesch iedt door de zorg 
van den genoemden Ontvanger. Deze over
schrijving kan door den koop r niet worden 
gevorderd, voordat de koopsom en de even
tueel overeenkomstig artikel 4 lid 4 ve,·schul
digde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste van 
den kooper en moeten door hem binnen veer
tien dagen na opgave worden betaald op de 
wijze, in artikel 4 omtrent de voldoening van 
de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten , in l id 2 
van dit artikel bedoeld, verbeurt de kooper 
één gulden boete voor elke ingegane week ver
zuim . 

4. adat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige I iel verschul
digde boete door den kooper zijn betaald, 
wordt een exemplaar daarvan door den Ont
vanger aan den kooper uitgereikt. 

Art. 7. Voor de ten uitvoerl egging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemclen Ontvanger. 

Aldus in twee-voucl opgemaakt en geteekend 
te Bergen-op-Zoom den 29 September 1936. 

(w.g.) VA DEURSEN, 
Ontvanger registrutie en don1 e i 11en. 

(w.g.) P. J. H. VA GINNEKEN. 
(w.g.) H. J. VAN GRUTING. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Genc,·aal 

van het :Afinisterie van Financi ën, 
van Asch van Wijck. 
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s. 1521. 

28 Dece11~ber 1936. WET tot bevordering 
van de samenwerking van tramwegen in 
Drenthe en Overijssel. 

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

dat het noodig is de samenwerking te bevor
deren van tramwegen in Drenthe en Overijs
sel · 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
een i g arti kei. 

Onze Ministers van W aterstaat en van Fi
nanciën worden gemachtigd tot het sluiten 
van eene overeenkomst met de Eerste Drent
sche Stoomtramweg Maatschappij , gevestigd 
te H oogeveen, volgens het ontwerp, dat biji 
deze wet is gevoegd. 

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

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wat ers taat , 
van Lidth d e Jeude. 

De Mi11iste1· van Financii!n, 0 u d. 
(Uitgeg. 15 Jani,a,··i 1937.) 

Tusschen den Staat der Jeclerl anclen, ver
tegenwoordigd door den Minister van Water
staat en den Minister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst door de Ko
ning in gemachtigd, 

ter eenre, 
en de N. V. Eerste Drentsche Stoomtram

weg Maatschappij, gevestigd te Hoogeveen, 
hierna verder aangeduid a ls "de M aatschap
p ij" en vertegenwoordigd door haren presi 
dent-commissaris en haren directeur, tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd 
door 

ter andere zijde 
is het volgende overeengekomen. 
Art. 1. De Staat waarborgt rente en aflos

sing van eene door de Maatschappij te slui tern 
leening van ten hoogste honderd vijfti g dui 
zend gulden (f 150,000). 

Art. 2. De voorwaarden, waaronder de in 
art. 1 bedoelde leening wordt gesloten, wo1·den 
aan de voorafgaande goedkeur ing van de Mi
nisters van Waterstaat en van Financiën on
derworpen. 

Art. 3. Kapitaal uitgaven mogen door de 
Maatschappij slechts gedaan worden, indiern 
deze de liquidi teit van de Maatschappij niet 
in gevaar brengen. 

Art. 4. Nieuwe leeningen worden door de
Maatschappij slechts gesloten na voorafgaan
de goed keuring van den Minister van Water-
staa~ • 

A1·t. 5. D e winst- en verliesrekening der
Maatschappij wordt belast met a ll e la ten van 
het daarbij betrokken jaar, zoomede met de· 
door den Minister van W aterstaat goed te 
keuren afschrijv ingen en stortingen in fond
sen, een en ander met inachtneming van het: 
bepaalde in de a rtt. 19 tot en met 21 van d 
statuten der Maatschappij. 

Art. 6. Verdecling van de netto-winst is: 
alleen geoorloofd , voo,· zoover de uitkeering 
van dividend de liquidi teit van de faatschap
pij niet in gevaar brengt. 
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Art. 7. Besch ikkingen ten laste van de re
.serve en ten bate van de winst- en verliesreke
ning geschieden slechts na voorafgaande goed
keuring van den Minister van Waterstaat. 

Art. 8. ieuwe traml ijnen en (of) autobus-
verbindingen mogen door de Maatschappij 
niet in werking gebracht of van andere onder
nemingen overgenomen worden dan na voor
gaande goedkeur ing door den Minister van 
W aterstaat. 

Art. 9. De kosten, op deze overeenkomst 
vallende, worden gedragen door de Maat
schappij . 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gni-
v.enh age en te Hoogeveen, den 1936. 

D e Minist e,· van Wat erstaat, 
De Minister van Financiën, 

De Eerste Drentsehe 
toomt1·a.1nweg M a.a.tsehappij , 

Behoort bij de wet van 28 December 1936 
~Sta.atsbla.d n°. 1521) . 

Ons bekend, 
D e Minister van Wat erstaat, 
van Lid th de J eude. 

D e Äfiniste,· van Financiën, 0 ud. 

s. 1522. 

28 Dece,nber 1936. WET tot het teniet doen 
van de vorder ingen op de naamlooze ven
nootschappen " Tramweg Maatschapp ij de 
Meijerij " te Eindhoven, ,,Stoomtram 's Her
togenbosch-Helmond, Veghel-Oss" te 
V eghel, ,,Hollandsche Buurtspoorwegen" 
te T ilbii1·g (gevestigd te Brussel), ,, Zuide r 
·stoomtramweg Maatschappij" te B reda, 
,, Zuid-N ederl andsche Stoomtramweg Maat
schapp ij " te Breda. en "Stoomtramweg 
Maatschappij Antwerpen- Bergen op Zoom 
- T holen" te B ergen op Zoom wegens ren 
telooze voorschotten van den Staat en van 
toepassingverklaring van de wet op de 
-vergadering van houders van schuldbrie
ven aan toonder op de aan toonder lui 
dende chuldbrieven - ongeacht het be
drag, waartoe deze in omloop zijn - ten 
l aste van deze naamlooze vennootschap
pen, voo1· zooverre di e in Nederland. ge
vestigd zijn. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen ie weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

,da.t het wenschel ij k is de vorder ingen op de 
naamlooze vennootschappen " Tramweg Maat
schappij de Meijerij" te Ein.dho ven, ,,Stoom
tram ' s-H ertogenbosch- H el mond, Veghel· -
Oss" te 'Veghel, ,,Hol landsche Buurtspoorwe
gen" te Tilburg (gevestigd te B russel), ,,Zni 
de r Stoomtramweg 1'1aatschappij" te Breda, 
,,Zuid-Nededandsche Stoomtrnmweg Maat
schappij" te B ·re.da. en "Stoomtramweg :Maat
schappij Antwerpen-Be,·gen op Zoom- 1'ho
len" te B ergen op Zooni wegens rentelooze 
voorschotten van den Staat ten iet te doen, en 
de wet op de vergadering van houders van 
schnldbrieven aan toonder van toepassing ie 
verkla ,·en op de aan toonder luidende schuld
brieven - ongeacht het bedrag, waartoe deze 
in omloop zijn - ten laste van deze naam-
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looze vennootschappen, voor zooverre die in 
N eile1·la.ncl gevestigd zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van vVaterstaat en 

van Financiën wo1·den gemachtigd om de vor
deringen op de naarnlooze vennootschappen 
,,Tramweg Maatschappij de Meijerij" te Eind
hoven, ,,Stoomtram 's-H er togenbosch- Hel
mond, Veghel - Oss" , te Veghel, ,,Hollandsche 
Buurtspoorwegen" te T ilburg (gevestigd te 
BnUJsel), ,,Z uider Stoomtramweg Maatschap
pij" te Breda, ,, Zuid- edel'iandsche Stoom
tramweg Maatschappij" te B reda en "Stoom
tramweg faatschappij Antwe rpen- Bergen op 
Zoom-Tholen", te B ergen op Zoom wegens 
rente looze voorschotten van den Staat teniet 
te doen, doch niet clan nadat de Staten van 
Noord-B ra.bant onder Onze goedkeuring ten 
opzichte van de door die provincie verleende 
rentelooze voorschotten op overeenkomstige 
wijze hebben besloten. 

2. De Wet op de vergadering van houders 
van schuldbrieven aan toonder is van toepas
sing op de aan toonder luidende schuldbrie
ven - ongeacht h et bedrag, waa rtoe deze in 
omloop zijn - ten laste van de in artikel 1 
genoemde naamlooze vennootschappen, voor 
zooverre d ie in N e.derla.nd gevest igd zjjn. 

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

cember 1936. 
WILHELMINA. 

Dr Ministe,· ·van Wat erstaat, 
van Lidth d e J e ude. 

De M ;nister van Fiáanáën, 0 u d. 
(Uitgeg . 15 .ta.,wari 1937.) 

s. 1523. 

28 D ece1nbe1· 1936. WET, houdende overbren
ging van Rijkswerken te Äfa.kkum en te 
B urgwe,-d in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Wons e,·a.cleel. 

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

dat het wenschel ijk is, dat een ige hierna te 
noemen bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnde \Vaterstaatswerken onder de gemeente 
Wonse1·a.cleel in beheer en onderhoud bij die 
gemeente worden overgebracht en dat zulks 
ingevolge artike l 1, eerste I iel , der Water 
staatswet 1900 krachtens de wet moet geschie
den· 

Z~o is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de gemeente W onseradeel 

worden in beheer en onderhoud overgebracht: 
1 °. een houten paalwerk, lang 12.50 m, 

met eene ba altglooiing ter oppervlakte van 
ongeveer 30 m2 daarachter, aanslui tende tegen 
den zuidelijken vleugelmuur van het buiten
hoofd der M a kkumersluis, te Makkum; 

2°. een bekleedingsmuur, lang 21.70 m, 
hoog 1.62 m tot 1.91 m + N.A.P., met 9 
wrijfpal en daa rvóór en eene bestrating, breed 
1.90 m, en 4 meerpalen daarachter , aanslui 
tende tegen den noordelij ken v leugel muur van 
het bui tenhoofd der onder 1 °. genoemde slu is; 

3°. een steen en dam over de waard te Mcik
ku,n, lang 427 m, hoog 2.30 m + N.A.P. aan 
h et noordeinde, a fdal ende tot 1.26 rn + 

.A.P. aan het zuideinde, met daarop twee 
ijzeren meerpalen op achtereenvolgens 10 m 
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en 60 m uit het noordelijk e inde, kadastraal 
bekend als de steenen dijk, gemeente Makkmn, 
sectie A, no. 1343; 

4° . een hou ten ducdalf , staande op 127 m 
u it het noordelijk einde en 14.20 m binnen de 
as van den on de l' 3°. genoemden dam; 

5°. een vaste bl'ug over de trekvaart van 
L eeuwarden naa i' Bolsward, te B urgwe,·d, met 
ijzeren li ggers, houten dek, ij zeren leuningen 
en steen en I andhoofden, breed tusschen de 
leuningen 5 m, met eene doorvaartwijdte van 
4.90 m en eene doo!'vaarthoogte van 2.90 m 
boven Friesch Zomerpe il. Bij de brng behoo
l'en viel' vleugelmuren en een bij den zuid
westelijken vleugelmuur aanslui tende beschoei
ing, lang 9.05 m, samengesteld uit een houten 
fundeering , waarnp houten stijl en, waartus
schen boogvorm ige muurtjes van ba ksteen zijn 
opges loten, a lsmede aan de noordwestzijde en 
aan de zu idoostzijde bij het brugdek aansl ui 
tende klinkerverh a rd ingen met eene opper
v lakte van achtereenvolgens 29 m2 en 41 m2. 

2. De in lid 1 onder 1°. tot en met 5°. om
chreven werken zijn aangedu id op de bij deze 

wet behoorende tee ken i ng. 1 
3. De werken worden bij de gemeente in 

beheer en onderhoud overgebracht voor zoo
veel zij thans in beheel' en onderhoud zijn bij 
het Rij k. 

2. De overbreng ing in beheel' en onderhoud 
geschiedt onder de volg1inde bepalingen : 

1°. De gemeente tl'eedt door de overnem ing 
in beheer en onderhoud -van de in arti kei 1 
omschreven werken tegenover de l'den in de 
rech ten en vel'p lichtingen van het Rijk te 
dezer zake· 

2°. de g~meente neemt de werken met toe
behooren in beheer en onderhoud over in den 
staat, waarin zij bij de overneming verkeeren. 

3. vVegens h et overnemen door de gemeente 
W onse1·adeel van het behee r en onderhoud van 
de in artikel 1 omschreven werken, betaalt 
het Rijk aan die gemeente een bedrag ineens 
van f 7400, te voldoen door over chrijving op 
postrekening no. 29447 ten name van de ge
meente W onseradeel te W it,narsw11 , uiterlijk 
t wee maanden na het inwel'ki11gtrnden van 
deze wet. 

4. All e kosten, waartoe de overbrenging 
aan le iding mocht geven, zijn ten laste van de 
gemeente. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 28sten De

cember 1936. 

s. 1700 . 

WILHELMI A. 
D e :Minister van }Vaterstaat, 
v a II L i cl t h d e J e u cl e . 

(U itge(;. 19 J a ,mctri 1937.) 

22 December 1936. WET, houdende goedkeu
ring van de overnenkomst van rni l ing van 
domeingrond in de boschwachte,·ij Sleener
zand met de fam ilie H oekman. 

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

dat in het bela ng van den Staat een rni l ing 
van domeingrond in de boschwachterij 8lee
ne1·zand behoort te worden aangegaan ; 

1 Deze teekening is niet opge 11omen. 
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Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig a rt ikel. 

De overeen komst van ruili ng bij de in af
schrift aan deze wet gehechte a kte van 23/25 
Juni 1936, gesloten met de fami lie Hoekman 
word t goeclgekeul'd. 

L asten en beve len, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1936 . 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Land.bouw en Visscherij , 
L. N. D e c k e ,. s. 

(Uitgeg. 26 J an"a,•i 1937. ) 

De ondergeteekenden : 
I. Johan Lodewijk Will em Blokhuis, hout

vester in de houtvesterij "Emmen" , wonende 
te Emmen, in deze hoedanighe id handelende 
namens den Staat de r N ederlanden, daartoe 
gemachtigd bij brief va n den directeur van 
het Staatsboschbeheer te Utrecht, dd. 9 Juni 
1936, 0

• 3771, gegrond op het chrij ven van 
den Minister van Landbouw en Visscherij , dd. 
5 Juni 1936 , D irect ie van den Landbouw, N°. 
7201 , afd . 6, ter eene t· zijde, en 

II. Siena Wa rmolts, weduwe van Willem 
Hoe kman, lanclbouwster, wonende te Odoor
ne,·veen E . 28, gemeente Odoorn, voor zich
zelf en als voogdes over haar minclerjal'ig 
kind H ender ikus Hoe kma n, daartoe gemach
t igd door den K antomechter te Emmen bij 
beschikking va n 18 Juni 1936, waarvan af
schrift aau deze a kte is gehecht; 

b. H enderikje Hoekman, 
c. Johanne V/a rmol t Hoekman, 
d. Albert Hoekman, 
a ll en landbouwer, wonende te Odoornerveen 

E. 28, gemeente Odoorn; 
e. Gerhardus Hoekma n, sm id, wo nende te 

Koekange, gemeente De Wij k; 
ter andere r zij de, zij n overeengekomen a ls 

volgt : 
De Staat der Nederlanden geeft, onder voot·

behoud van de wettelijke goed keuri ng, aan de 
ouder II genoemde contractanten, di e zulks 
aa 11nemen, in rnil de op de aan deze akte 
gehechte, door partijen voor echt e rkende tee
kening met een roode arceer ing aangegeven 
gecleel ten van de perceel en be ide, veen en 
ontgonnen da lg rond, kadastraa l bekend ge
meente Sleen, Sectie A. Tos . 986 t/m 989, 242 , 
585, 58 6, 2295, 1614, _1615 , 2154 t/m 2158, 
2160 en 24 73, ter grnotte van ongeveer 25 ha 
en geschat op een ve rkoopwaa rde van f 6900. 

D aa rentegen geven de onder II genoemde 
contractanten in rnil aan den taat cle t· N e
de rl a nden, die zu lks aanneemt: 

de perceel en bouwland en he ide met wo
ning, kadastraa l bekend gemeente S leen, sec
t ie A . Nos . 1016 e n 1017, groot 9.6650 h u, en 
de gedeelten van de perceelen he ide en bouw
la nd, kadastraa l bekend gemeente Sleen, sec
tie A. Nos. 2159, 2002 en 2003, groot onge
vee r 15.3350 ha, zooals op het terrein is uit
gebakend en op de aan deze akte gehechte 
tee kening me t een bl auwe arceering is aan
gegeven en geschat op een verkoopwaarde van 
f 9300. 

D Staat ve rbindt zich, ten behoeve van en 
in overleg met de onder II genoemde contrac
tanten 6 ha woesten g rnncl van ri o perceelen, 
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kadastraal bekend gemeente Sl een, secti e A. 
Nos. 2002 en 2003, voor zijn reken ing in werk
verscha ffin g te doen ontginnen ; de kosten 
daa rvan worden geschat op f 2400, zoodat 
door den Staat verder geen toeg ift ve rschul 
digd is. 

Deze ruiling geschiedt ve rde r onder de na
vol gende voorwaarden : 

Art. l. H et ge ruilde word t overgedragen, 
zooal s het door de vervreemders is bezeten, 
met alle daa raan verbonden lusten en lasten, 
heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en 
vrij van grond-, t iend-, jacht- of rui lve rkave-
1 ingsrente en hypotheek, met dien verstande, 
da t de bestaa nde hypothecaire inschrij ving op 
de perceelen, ka dastraal bekend gemeente 
Sl een, sectie A. Nos. 1016 en 1017, vóór 1 
November 1936 moet worden doorgehaald. 

Verschil tusschen de werke lijke en de hier
voor opgegeven grootte kan tot geenerl ei 
rech tsvordering aanl e iding geven. 

H et genot van de jach t is verpacht tot 1 
J anuari 1937 ; de verkr ijgers ku nnen geen 
aanspraak doen gelden op de pach tpenni ngen. 

Art . 2. H et geru il de kan - met uitzonde
ri ng van het bouw land en met inach tneming 
van hetgeen in artike l 1 ten aanz ien van het 
genot va n de jach t en in a rt ikel 5 ten op
zich te van den te ontginnen g rond is bepaald 
- in gebruik en genot worden aanvaard, ter
stond na het verkrijgen van de wette lijke 
goedkeuring v n welke goedkeur ing zal bl ij
ken uit een door den houtve ter aan den voet 
dezer akte te ~tell en onderteekende en gedag
teekende ve rklaring, doch in geen geval ee rder 
dan nadat een, bewijs van onbezwaardhe id is 
verkregen van a lle door den Sta a t ingevolge 
deze overeenkomst te verkrij gen perceelen. 

De overschrijving van deze a kte in de open
bare registers zal niet rechtsgeldig kunnen 
gesch ieden, alvorens al di e perceelen van hy
potheca ire inschrij vingen zijn ont last. 

Het bouwl and kan in geen geval ee rde r in 
gebruik en genot worden aanvaard da n n,\ 
den oogst van de te vel de taande gewassen. 

De woning met bij behoorend bouwl a nd is 
verhuurd tot 1 Mei 1 937. De huurpenningen 
komen van den dag, volgende op dien, waarop 
de wettel ijke goedkeuring is ve l'i eend , ten bate 
va n den Staat. 

De grondl asten komen van den eersten J a
nua ri 1937 a f ten la te van de verkrijgers . 

Art. 3. De onder II genoemde contractan
ten verbinden zich de verplicht ingen, welke 
de Staat op zich heeft genomen ten aanzien 
va n het op he t verv reemde n ithedo ngen 1·echt 
van veengraven, na te kmne11, t . w.: 

a. aan Will em Evenhuis, A lbertuszn., la nd
bouwer , wonende te Noordsleen, gemeente 

leen, 
Wiena nd E venhuis, l and bou wer , wonende te 

N oordsleen, gemeente S leen, 
J an Evenhuis, la ndbouwe r, wonende te 
oo rclsleen, gemeente Sleen, 
H endr ik K amps, la nd bouwer , wonende te 

Sleen, 
Harm Naber, landbouwer, wonende te Noord

sleen, gemeente Sl een, 
voor zichzelf en voor hun rechtverkrij gen

den, uitsluitend voor e igen gebruik op de 
perceelen, kadastraa l bekend gemeente S leen, 
sectie A. Nos. 986 tot en met 989, in een op 
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het terre in uitgekield gedeelte, totaal g root 
1.6120 ha ui terlijk tot 1 Januari 1946; 

b. aan Gerri t J an Seigers, landbouwer, wo
nende te oord leen, B. 75, gemeente Sleen, 

voor zichzelf en voor zijn rech tve rkrijgen
den, ui tslui tend voor e igen gebruik, in twee 
op het te rre in ui tgekielde gedeelten, onder
scheidenlijk g root 0.1270 ha en 0.6630 ha, van 
het perceel, kadastraal bekend gemeente Sleen, 
sectie A . 0

• 242, ui terlijk tot 1 J a nuari 1951; 
c. H arm Albert Ties, l a ndbo uwer, wonende 

te Odoornerveen, E . 155 , gemeente Odoorn, 
J ans Ties, land bouwer , wonende te Odoor

nerveen, gemeente Odoorn, 
voor zichzelf en voor hun. rech tverkrij gen

den, ui ts lui tend voor e igen gebrnik, in twee 
op het te rre in uitgekielde gedeel ten, onder
sche idenlij k groot 0.2880 h a en 0.585 0 ha, 
van het perceel, kadastraal be kend gemeente 
S leen, sectie A . N °. 585 , ui te rlijk tot 1 J a
nuari 1948; 

d. H arm K ootstra, a rbe ider , wonende te 
Lonneker, T wekkelo H. 81, ten behoe"e va n 
den bewoner van de wo ning, kadastraa l be
kend gemeente Sl een, secti e A. N ° . 2154, 
uitslui tend voor e igen gebruik , in een op het 
terre in ui tgekield gedeelte, g ,·oot 0.0750 ha, 
van het pe rceel , kadastraa l bekend gemeente 
Sleen, sectie A. 0

• 21 54, u ite rlij k tot 1 J a
nuari 1946 ; 

e. L ammichje Dolfing, weduwe va n H en
drik H a dders J an zn. , zonder beroep, wonen
de te B enneveld D . 4, gemeente Zweelo, 

Lambert H adders, landbouwer , wonende te 
B enneveld , gemeente Zweelo; 

Albert Schi rr ing, landbouwe r, wonende te 
E mmen, 

voor zichzelf en voor hun rncht ve rkrij gen
den, ui tslui tend voor e igen gebrnik, in een op 
het ter re in uitgekield gedeel te, groot 0.8400 
h a, van het pe rceel , kadastraa l bekend ge
meente Sl een, secti e A. 10 . 2155, ui te rlijk 
tot 1 J anua ri 195 6; 

/ . H a rm Kootstra, a rbe ide r, wonende le 
S leen, D. 1 36, 

voor zichzelf en voor zijn rechtverkrijgen
den, ui ts lui tend voor eigen gebruik, in een op 
het terre in ui tgekield gedeelte, groot 0.7000 
ha, van de perceelen, kadast raal bekend ge
meente Sleen, sectie A . N os. 2156 en 2157, 
uiterlijk tot 1 J anuar i 1946 ; 

g . Berend Garming, la ndbo uwer , wonende 
te Noordbarge, gemeente Emmen ; 

H endrik Garm ing, landbouwer , wonende te 
N oordba rge, gemeente Emmen ; 

H en d rik B raam s, l an dbouwe r, wo ne nde te 
oord barge, gemeente Emm en, 
voor zichzelf en voor hun rechtverkrijgen

den, uitslui tend voor e igen gebrnik, in twee 
o p het ter re in ui tgekielde gedeelten, samen 
groot 0.8620 ha, van het pel'Ceel, kaclastraal 
bekend gemeente Sl een, sect ie A . N °. 2158 , 
u iterlijk tot 1 J a nuari 1946 ; 

h. J an K a m ping Azn. , landbouwer, wonen
de te E rm C. 53, gemeente Sleen ; 

R oelof Kamping, landbouwer, wo nende te 
Erm , gemeente S leen, 

voor zichzelf en voor hun rech tve rkrij gen
den, ui tslui te nd voor e igen geb.r uik, in twee 
op het te rre in uitgekielde gedeel ten , samen 
groot 0. 7810 ha, van h et pe rceel, kadastraal 
be kend gemeente S leen, sectie A . N °. 2160, 
u iterlijk tot 1 J anua r i 1951. 



717 

De gebruikers van het veen hebben recht op 
voldoende zetveld en uitweg. 

De onder II genoemde contractanten ver
binden zich bij eventueele verv,·eemding van 
den onderhavigen grond in de akte van ver
vreemding ten laste van de(n) verkrijger(s) 
eenzelfde beding te maken, a ls vervat is in 
dit artikel. 

Art. 4. De aan den Staat toebehoorende 
gronden, kadastraa l bekend gemeente Sleen, 
Sectie A. Nos. 986 tjm 989, 242, 585, 586 , 
2004, 2524, 2294, 1614, 248, 2154 tjm 2158, 
alsmede de door den Staat te verkrijgen per
ceelsgedeel ten Nos. 2002, 2003 en 2159, heb
ben recht van afwatering door de waterlos
sing, gelegen tusschen de perceelen Nos. 2002 
e n 586. Het onderhoud van die waterloss ing 
komt ten l aste van den Staat, zoo lang aan 
weerszijden of aan één zijde nog woeste grond 
aanwezig is. I s de g rond aan beide zijden van 
de waterlossing ontgonnen, dan komt het on
derhoud van die waterlossing, voor zoover 
deze is gelegen buiten de Staatsgronden, ten 
laste van de onder II genoemde contractanten. 

Art. 5. D e oplever ing van de door den 
Staat te ontginnen 6 ha woesten grond zal 
uiterlijk 1 Maart 1937 plaats vinden, met di e n 
verstande, dat de Staat niet verp licht is, met 
die ontginning een aanvang te maken, alvo
rens een bewijs van onbezwaardheid zal zijn 
verkregen nopens de perceelen Nos. 1016 en 
1017. 

Art. 6. Alle op deze akte vallende kosten , 
a lsmede al Ie kosten, verbonden aan het ver
krijgen van het voo,· de onderha vige over
dracht in eigendom vereischte rechterlijke ver
lof, komen ten laste van den Staat der Neder
landen. 

Art. 7 . Voor de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten 
raadhuize der gemeente Sleen. 

Aldus opgemaa kt en onderteekend te Em
men, Odoornerveen en Koekange, 23/25 Juni 
1936. 

De houtvester 
in de houtvesrerij "Emmen", 

w.g . J. L. B 1 o k h u i s. 

Gratis geregistreerd te Utrecht, dertien Juli 
1900 zes en de,·tig, dee l 19 , Folio 25, Numme r 
315, drie bladen. Geen renvooi. 

De Ontvanger, 
w.g. Onleesbaar. 

S. 2319 B. 

w.g. S. Warm o I t s, 
w.g. H. Hoe km an , 
w.g. J. W. Ho e km a 11, 

w.g. A. Hoekman, 
w.w. G. Ho e km an . 

24 No voe11ibe1· 1936. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 27 November 1935, 
G. S. n°. 97, strekkende tot goedkeuring 
van het besluit van den Raad der ge
meente Ridxle1·kerk van 25 October 1935 
tot verhaal van pensioensbijdragen. 

Geschorst tot 1 Maart 1931. 

1936 

S. 2319 C. 

27 Nove11iber 1936. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Dnmen van 25 September 1936, strekken
de tot instelling van een commissie van 
toezicht op de wegen. 

Geschorst tot 1 Maait 1937. 

S. 2319 D. 

3 D ece11,ber 1936. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Papendr·echt van 5/16 November 1936, 
strekkende om goed te vinden , dat aan 
den heer D. D ekker, lid van den raad en 
tevens bestuurslid van de Chr istelij ke 
Kleuterschool vereeniging " Eben Haëzer" , 
inzage wordt verstrekt van de correspon
dentie, door burgemeester en wethouders 
en de genoemde vereeniging met Geclepu
reerde Staten gevoerd omtrnnt het ter be
schikking stellen van een lokaal aan de 
Neutrale Kl euterschoolveree niging. 

Geschorst tot 1 M ei 1931. 

S. 2319 E. 

14 D ece1nber 1936. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente PapendJrecht van 
5/16 Novembe r 1936, strekkende om goed 
te vinden, dat aan den heer D . Dekker, 
lid van den raad en tevens bestuurslid 
van de Christelijke Kleuterschoolvereen i
ging "Eben Haëzer", inzage wordt ver
strekt van de correspondentie, door bur
gemeester en wethouders en de genoemde 
vereeniging met Gedeputeerde Staten ge
voerd -omtrent het ter beschikking stellen 
van een lokaa l aan de N eutrale Kleuter
school vereeni g ing . 

Geschont tot 1 M ei 1931. 

S. 2319 F. 

31 Deccrnber 1936. BESLUIT tot schors ing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Z evenbergen van 4 December 1936, strek
kende tot benoeming van een meteropne
mer-geldophaler in vasten dienst. 

Geschorst tot 1 Jfei 1931. 

s. 2326. 

15 D ecember 1936. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente W oud,·iche,n van 3 
April 1936, betreffende medewerk ing tot 
het stichten van een bijzondere l agere 
school re Oudendijk, a ldaar . 

Verl en gd tot 1 Ap,·il 1931. 

s·. 2354. 

16 Nove,nbe,· 1936. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Jab eek del. 11 September 1936 , 
strekkende tot benoeming van J. H. L . 
Mols tot ontvanger dier gemeente. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 Octobe1· 1936, 
n°. 25781, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
J abeek bij zij n beslu it van 11 September 1936 
andermaal - nadat zij desbetreffend bes lui t 
dd. 1 Mei 1936 bij Ons besluit dd . 1 Augustus 
1936, n°. 123, wegens strij d met het algemeen 
belang is vernietigd - in de aldaar bestaande 
vacature van ontvanger heeft voorzien door 
benoem ing van J . H. L. Mols; 

dat J . H. L. Mols niet is sec retari s d ier ge
meente; 

Overwegende, dat Wij , ingevolge artike l 105 
der gemeentewet, zooals dit artikel is gewij 
zigd bij de wet van 29 November 1935, Staats
blad n°. 685 , bij Ons besluit van 15 Mei 1936, 
n°. 39, de gemeente J abeek hebben aangewe
zen a ls gemeente, waar de bedien ing van se
cretar is en d ie van ontvanger door denzel f den 
persoon worden bekleed; 

dat de raad der gemeente J abeek derhalve 
n iet bevoegd was, in de vacature door benoe
m ing van een afzonderl ij ken ontvanger te 
voorzien en, zul ks doende, heeft gehandeld in 
strijd met artikel 105 der gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 3 
Novem ber 1936 , n°. 30) ; 

Gezien het nader rappor t van Onzen voor
noemden M inister van 11 N ovember 1936, n°. 
27841, afdeel ing B innen landsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meen te J ab eek dd. 11 September 1936 te ver
n ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van B innen landsche Zaken 
is belast met de u itvoering van di t besluit, 
hetwelk in h et St00,tsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afsch r ift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 16den November 1936. 
WILHELMI NA. 

D e M iniste,· van Binnenlandsch e Zaken, 
J . A. de Wi l cl e. 
( Uitgeg. 27 N ove,nbe,· 1936.) 

s. 2355. 

28 D ece,nb,er 1936 . BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en wet
houders der gemeente Valkenswaard van 
1 September 1936, strekkende tot vaststel
ling van den tijdsduur van het wachtgeld 
van de burgemeesters en vaste ambtena
ren , d ie ten gevolge van de wet van 30 
December 1933 (S taatsblad n°. 800) zijn 
ontslagen , voor zooveel betreft de bepa
ling onder II b, c en d van dat besluit. 

Wij WILH ELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 5 December 1936 , 
n° . 2033 I, Afdeel ing Pensioenen en Wacht
gelden, tot vernietiging van het besluit van 
het College van burgemeester en wethouders 
der gemeente Valkenswaa,·d van 1 September 
1936, strekkende tot vaststelling van den 
tij dsduur van het wachtgeld van de burge
meesters en vaste ambtenaren, die tengevolge 
van de wet van 30 December 1933 (Staatsblad 
n° . 800) zijn ontslagen , voor zooveel betreft de 
bepal ing onder II b, c en d van dat besluit ; 
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Overwegende, dat artikel 12 van de wet van 
30 December 1933 (Staatsblad n°. 800 ), voor 
zoover te dezer van belang, I uidt a ls volgt: 

1. Aan de burgemeesters en vaste am btena
ren , hoofden en onderwij zers van openbare 
scholen uitgezonderd, der opgeheven gemeen
ten, die tengevolge van de opheff ing worden 
ontslagen, wordt, voor zoover zij alsdan niet 
in de termen vallen om pensioen - u itgezon
derd vervroegd ouderdomspensioen, bedoeld ·in 
a r tikel 48 , eerste l id , onder b, der Pensioen
wet 1922 - te gen ieten, ten laste van de ge
meente Valkenswaard een wachtgeld verleend 
met inachtneming der volgende bepalingen: 

Als vaste ambtenaren worden mede aange
merkt de ambtenaren in t ijdelij ken di enst, die 
een niet wezenlij k onderbroken d iensttijd als 
zoodanig van ten m inste 5 jaren hebben ve r
vuld, tenzij zij belast zij n met werkzaamheden , 
welke een tijdel ij k karakter dragen . 

2. Aan de perso nen , bedoeld in het vor ig 
li d, wo1'dt wachtgeld toegekend : 

a. voor zooveel zij op 1 Mei 1934 een dienst
tijd van ten m inste 10 jaren hebben volbrarht 
en het aantal j a ren van dien diensttijd, te 
zamen met het aantal jaren van den leeftij d, 
dien zij ten t ij de van het ontslag hebben be
reikt, 60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, 
waarop ingevolge het bepaalde in de volgen
de zinsnede van dit li d het wachtgeld eindigt; 

b. voor de overigen ged urende een tij dvak , 
gel ij k aan hun d iensttij d. 

H et wachtgel d eindi gt in ieder geval, zoodra 
de op wachtgeld gestelde in de termen valt 
om pensioen - u itgezonderd ve rvroegd pen
sioen, bedoeld in artikel 48 , eerste li d , onder 
b, der Pensioenwet 1922 - te gen ieten. 

Onder d iensttijd word t h ier verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande t ijd , welke in 
aanmerking kom t voor pens ioen, onverschilli g 
in di enst van welk lichaam die tijd is doorge
bracht, met dien versta nde, dat a lle diensttijd 
slechts éénmaal wordt medegeteld en dienst
t ij d uit een nevenbetrekk ing slech ts in aan
merking komt, ind ien het wach tgeld uit hoof
de van ontslag u it die betrekk ing wordt toe
gekend . 

3. Het bedrag van het wach tge ld wordt be
rekend naar de wedde of de som der wedden 
in den zin der Pensioenwet, welke in de op
geheven betrekking of betrekkingen laatste
l ijk vóór 1 Me i 1934 werd of werden genoten , 
enz · 

o";erwegende dat het College van burge
meester en wethouders der gemeente Valkens
warird bij zij n beslu it van 1 September 1936, 
onder II b, c en d den tijdsduur van het wach t
geld van P . F . C. J. H abraken a ls ontvanger, 
a ls ambtenaar van den burge rlij ken stand en 
a ls agent der arbeidsbemi ddeli ng der voor
mali ge gemeente B orkel en Schaft heeft be
paald op 16 Jaren, 2 ·maanden en 15 dagen; 

dat P. F. C. J. Habraken in di e dri e betrek
k ingen een voor pensioen in aanmerk ing ko
menden diensttijd ka n doen gelden van respec
tievelijk 2 jaren , 1 m aand en 20 dagen, 13 
jaren en 6 maanden en 1 jaar en 4 m aanden ; 

dat het Coll ege van burgemeester en wet
houders bij de bepaling van den tijdsduur van 
het wachtgeld ui t genoemde drie betrekkingen 
is uitgegaan van de stelli ng, dat, aangezien 
artikel 12, tweede I id onder b, der wet van 
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30 December 1933 (Staatsblad n°. 800) aan 
de vaste ambtenaren een wachtgeld toekent 
gedurende een tijdvak, gelijk aan hun dienst
tijd, te weten gedurende een tij dvak, gel ijk 
aan a ll e aan het ontslag voorafgaanden tijd , 
welke in aanmerking komt voor pensioen, en 
P. F. C. J. H abraken mede is onts lagen en 
op wachtgeld is gesteld a ls secretaris der voor
malige gemeente Bo,·kel en Schaft, in welke 
betrekk ing hij een voor pensioen ge ldigen 
diensttijd kan doen geleien van 16 jaren, 2 
maanden en 15 dagen, de tijdsduur van het 
wachtgeld uit meergenoemde drie betrekk in
gen eveneens op 16 jaren, 2 maanden en 15 
dagen moet ,vorden vastgesteld; 

dat het eerste, tweede en derde 1 id van ar
t ikel 12 voornoemd, uitgaat van het beginsel, 
dat, wanneer een ambtenaar uit meer dan één 
betrekking wordt ontslagen, voor de bepaling 
van het recht op den duur en het bedrag van 
wachtgeld iedere betrekking naar haa r eigen 
waarde beteekenis heeft; 

dat dit beg insel valt af te leiden: 
1 °. uit het bepaalde bij de tweede alinea 

van het eerste li d van dat artikel, dat aan 
ambtenaren in tijdelijken dient onder bepaa l
de voorwaarden wachtgeld toekent, zoodat, 
wanneer een ambtenaar uit b.v. twee betrek
kingen wordt ontslagen, waarvan hij in de 
eene in vasten en in de andere in tijdelijken 
dienst is werkzaam geweest, voor elke betrek
king het recht op wachtgeld moet worden be
paald; 

2°. uit het tweede I id onder b van dat ar
tikel, dat wachtgeld toekent gedurende een 
tijdvak, gel ijk aan den diensttijd, zijnde hier, 
ingevolge de slotbepaling van dat lid, onder 
di eusttijd te verstaan all e aan " het ontslag" 
voorafgaande tijd, welke in aanmerking komt 
voor pens ioen, wordende onder de aangehaal 
de woorden een bepaald ontslag, n .l. het ont
slag uit de betrekk ing, terzake waa ,·van het 
recht op wachtgeld is ontstaan, bedoeld, zoo
dat de tijdsdu ur van het wachtgeld moet wor
den a fgemeten naar den in elke. betrekking 
voor pensioen geldigen diensttijd en niet naar 
den !angsten diensttijd in een dier betrekkin
gen; 

3°. ui t het bepaalde bij het derde lid van 
dat artikel, dat het bedrag van het wachtgeld 
wordt berekend naar de wedde of de som der 
wedden in den zin der P ensioenwet 1922, 
welke in de opgeheven betrekking of betrek
kingen laatstelij k vóór 1 Mei 1934 werd of 
werden genoten, kunnende deze bepaling in 
het li cht van vorenomschreven beginsel niet 
anders worden geïnterpreteerd dan aldus, dat 
in het geval van wachtgeld uit meer clan één 
betrekking " het wachtgeld" bestaat uit de 
comb inatie der versch ill ende wachtgel den, de 
tijdsduur daarvan wordt bepaald naai· de o n
derscheiden voo r pensioen geldige diensttijden 
in elk der opgeheven betre kkingen, in dien 
zin dus. dat een tijdvak wordt verkregen, aan
vankelijk bestaande uit de samenloopende ge
deelten dier onderscheiden diensttijden en ten 
slotte uit het a ll een loopend gedeelte vau den 
!angsten dier diensttijden, en de woorden "de 
opgeheven betrekking of betrekkingen" wor
den genomen in hunne betrekking tot de 
woorden "gedurende een tijdvak, gelijk aan 
hun diensttijd" voorkornende in het tweerle 

1936: 

lid , onder b van meergenoemd artikel , zooclat 
de wedde of de som der wedden wordt be
rekend in de betrekking of de betrekkingen, 
welke het a lleen loopend gedeelte of de samen
loopende gedeelten van dat tijdvak beheerscht 
of beheerschen; 

dat naar meergenoemd beginse l bij den 
door het Coll ege van burgemeeste r en wethou
ders vastgestelden tijdsduur van het wacht
geld uit de drie onderhavige betrekkingen 
bovendien het verschil tn schen den !a ngsten 
diensttijd en de over ige diensttijden meer dan 
eens wordt meclegeteld, zu lks in tegenstel
ling met de uitdrukkelijke bepaling van het 
tweede lid onder b van dat artike l, dat a lle 
di ensttijd slechts éénmaa l wordt medegeteld; 

dat mitsdien door het Coll ege van burge
meester en wethouders bij zijn beslu it van 1 
September 1936 de tijdsduur van het wacht
geld van P . F. C. J . H abraken als ontvanger, 
a l ambtenaar van den burgerlijken stand ert 
a ls agent der arbe idsbemiddeling der voorma
li ge gemeente Borkel en Schaft ten onrechte 
bepaald is op 16 jaren, 2 maanden en 15 
dagen; 

dat derhalve het besluit van het Coll ege van 
burgemeester en wethouders van 1 September, 
voor zoovee l betre ft het bepaalde onder II b, 
c en d daa rvan, in strijd is met artikel 12' 
meergenoemd; 

Ge let op artike l 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

15 December 1936, n° . 29) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 December 1936, n°. 
2033 III, Afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Meergenoemd besluit van het Coll ege van 

burgemeester en wethouders der gemeente Val
kenswaa,·d, voor zooveel betreft de bepal ing
onder II b, c en d daarvan, te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van B innenl andsche Za ken· 
is belast met de uitvoering va n dit bes luit. 
hetwelk in het Staatsblad za l worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 28 ten December 1936. 
WILHELM! A. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i 1 de. 

(Uitgeg. 19 Januari 1937.) 

s. 2356. 

31 D ece,nbe,· 1936. BESLUI1' tot vernietiging· 
van het besluit van den raad de r gemeente 
Drunen d.d. 25 September 1936, strekken
de tot instelling van een commissie van 
toezich t op de wegen. 

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

Binenlandsche Zaken van 7 December 1936, 
n°. 31881 , afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Dnmen bij besluit van 25 September 1936 
heeft besloten tot instelling van een commis
sie van toez icht op de wegen; 

Overwegende, dat dit besluit is genomen 
nadat een raadsbesluit d.d. 22 Juni 1936, 
strekkende tot instelling van een vaste com-
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m 1ss1e uit de raadsleden om burgemeester en 
wethoude rs bij het onderhoud en de ve rnieu
wing de r wegen in de gemeente bij te staan, 
-op 24 Aug ustus 1936 was ingetrokken op 
grond, dat burgemeester en wethoude rs tot de 
instell ing geen voordracht ha dden gedaan, zoo
als artikel 60, tweede lid , der gem een tewet 
-e ischt ; 

Overwegende evenwel dat, naar een rede
lij ke interp retatie van desze lfs te kst, de be
teekenis ook van het raadsbeslui t d .d . 25 Sep
tember 1936 geen a ndere kan zijn, dan dat een 
vaste commiss ie word t ingesteld , a ls bedoeld 
in a rtikel 60, tweede lid , der gemeentewet; 

Overwegende, dat een vaste commissie al s in 
a rt ikel 60, tweede lid, der gemeentewet be
.doeld , slechts kan worden ingesteld op voor
<lracht van het college van burgemeester en 
wethouders; 

dat in het onderhav ige geval h et coll ege van 
burgemeester en wethoude rs geen voordrach t 
tot instelling van een comm issie, a ls bedoeld , 
heeft gedaan, en mi tsdien de raad heeft ge
h a ndeld in strijd met a rtikel 60, tweede lid , 
.de r gem eentewet ; 

Gelet op a rtikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (ad vies van 

22 December 1936, n°. 18); 
Gezien het nade r rapport van Onzen voor

noemden M inister van 29 D ecember 1936, n°. 
.36467 . a fdeel ing Binnenla ndsch Bestuu r ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd besluit van den raad der ge

meente Drunen te verniet igen wegens strij d 
m et de wet . 

Onze Minister van Binnen landsche Za ken is 
belast met de ui tvoeri ng van dit beslui t, het
welk in het S taatsblad za l worden geplaatst 
,en waarvan afschrift zal worden gezonden 
a an den Raad va n State. 

's-Gravenhage, den 31sten December 1936. 
WILHE LMINA. 

D e ~Minister van Binnenlandsche Zaken , 
J . A . d e W i Id e. 

(Uit geg . 19 J anuari 1937.) 

s. 2611. 

24 D eoember 1936. BESLU IT tot ve rl enging 
van de schors ing van het besluit van den 
R aad der gemeente A speren van 9 J ul i 
1936, tot vastste ll ing van een verordening 
op het ven ten b innen d ie gemeente . 

Verlengd tot 1 llfaart 1931. 

s. 2641. 

24 D ecember 1936. BESLUIT tot vernieti
gi ng van het beslui t van den Raad der 
gemeente B ussu,n van 11 Februar i 1936 
tot vaststelling van een verordening , ho u
dende tijdel ijk ve rbod va n ex pl oiteeren 
van nieuwe winkelzaken. 

Wij WILH E L 1INA, enz.; 
Op de voord~acht van Onze M iniste rs va n 

H a ndel , Nijverhe id en Scheepvaart en van 
B innen landsche Za ken va n 13 N ovem ber 1936 , 
n°. 45286 J . A ., D irecti e van H ande l en Nij 
ve rhe id, en van 20 N ovember 1936 n° . 28463 , 
Afd. B innenlandsch Bestuur, tot vern ietig ing 
van het beslu it va n den llaad de r gemeen te 
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B itSsuni van 11 F ebruar i 1936 tot vaststelling 
van . een verorden ing, houdende tijdelijk ve r
bod van exp loiteeren va n n ieuwe winke lza
ken · 

O~erwegende, dat deze ve rordeni ng bepaa lt, 
da t het exploi tee ren van nieuwe winkelzaken 
ve rboden zal zij n zonder verg unn ing van Bur
gemeester en W ethouders; 

Overwegende, dat kl aa rblijkelijk aan deze 
verordening de bedoel ing ten g rondslag ligt, 
plaatse lijk het belang van gezonde toestanden 
in het middenstandsbedrijf te d ienen ; 

Overwegende, da t de ve rordening derh a lve 
in strekki ng overeenkomt met d ie van het bij 
de Staten-Generaal aanha ng ige o ntwerp van 
wet, houdende regeling betreffende het vesti
gen van in r ich t ingen, waa rin een ige tak van 
deta il handel , ambacht of kl e ine nijverhe id zal 
worden u itgeoefend , welk ontwerp beoogt, de
zelfde m ateri e - en zulks op anderen grond
slag - cen t raal te regel en ; 

Overwegende, dat het in strij d met het a l
gemeen belang moet worden geach t, dat, in 
a fwachting van hetgeen de wetgever te deze r 
zake zal besli ssen, op d ie besli ss ing door een 
daad van een Overhe idscoll ege word t voorui t
geloopen; 

Ove rwegende, dat op grond h iervan hooger
genoemd besluit van den R aad de r gemeen te 
B ussum, a ls in strijd met het a lgemeen belang, 
niet in stand ka n blij ven ; 

Gelet op a r t ikel 185 der Gemeentewet ; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

den 8 December 1936 , n °. 34 ) ; 
Gez ien het nader rapport van Onze M in is

te rs van H andel , Nij verheid en Scheepvaa rt 
en van B innenlandsche Zaken van 17 Decem 
ber 1936, n° . 555 65 J . A., Directie van H a n
del en N ijverhe id en van 21 D ecember 1936, 
n°. 33849, Afd . Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd beslui t van den R aad de r gemeente 

B ussum te vernietigen wegens strijd met het 
a lgemeen bela ng . 

Onze Mi nisters van H andel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Bi nnenl andsche Za ken 
zij n belast met de ui tvoer ing van di t beslui t, 
hetwel k in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan a fsch r ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inis te,· van H andel , 
Nij verheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
D e M iniste1· v an B innenl an.dsc he Z aken, 

J . A. d e W i Id e . 
(Uitgeg . 15 Ja1wa1-i 1937. ) 

s. 2642. 

24 Dece1nber 1936 . BESLUIT tot vern iet i
g ing van het besl uit van den R aad der 
gemeente M aartensdijk van 3 December 
1935 tot vaststelling van een verordening 
tot beperking van het aantal winkels, be
drij ven of werkplaa tsen in die gemeen te. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onze Ministers van 

H andel , ij verhe id en Scheepvaa rt en va n 
Binnenl andsche Zaken va n 13 N ovember 1936, 
n°. 45481 J . A ., Directie van Handel en N ij -
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ve rhe id en van 20 November 1936, n°. 28461, 
Afd. Binnenl andsch Bestu ur , tot ve rnietiging 
va n het besluit van den Raad der gemeente 
M aa,·lensdijk va n 3 Decem_ber 1935 tot vast
stelling va n een verordening __ tot beperking 
va n het aanta l winke ls, bedniven o f werk-
plaatsen in di e gemeente; . 

Ove rwegende, dat deze ve rorde rnng bepaalt, 
dat het exploiteeren of doen explo, tee ren van 
nieuwe winkelza ken, bedrij v n of werkpl aatsen 
verboden zal zij n zonde r ve rgunning van B_ur
gemeester en Wethoude rs, welke ve rgunmng 
onde r m eer geweigerd wordt, indien de be
hoefte aan o f de levensvatbaa rhe id va n de 
nieuwe zaak niet is komen vast te staan ; 

Overwegende, dat kl aa rblijkelijk aan d_eze 
verordening de bedoeling ten g rondslag li gt , 
pl aatselijk het be la ng vaI! gezon_de toe tanden 
in het middenstandsbednJf te d ienen; 

Overwegende, da t de ve rordening derha l v~ 
in st rekking ove reenkomt . met die va n het b1J 
de S taten-Generaal aanha ng ige ontwerp van 
wet, houdende regeling betre ffend_e het ves ti 
gen van in r icht ingen , waa r11:1 een_,_ge tak van 
detai lhandel , ambach t of kl e ine 111iverhe1d zal 
worden ui tgeoefend , welk ontwerp beoogt, de
ze lfde materie - en zulks ten deele op a nde ren 
g rondslag - cent raal te regelen ; 

Ove rwegende, dat het in strijd met het a_l 
gemecn belang moet word n geacht, dat, 1n 
a fwacht ing van hetgeen de wetgever te dezer 
za ke zal besli sen, op die beslis ing door een 
daad va n een Overhe idscoll ege wordt vooru, t-
geloopen ; . 

Ove rwegende , dat op g rond hiervan hooger
genoemd bes lu it van de?. R aad der gemeente 
Maartensdij k , al s in strtJd ~ et het al gemeen 
belang , n iet in stand ka n blIJven ; 

Gelet op a rtikel 185 der Gemeentewet ; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

den 8 December 1936, n°. 32) ; .. 
Gezien het nade r rapport va n Onze M111 1s

ters van H andel , ij verhe id en Scheepvaart 
en van Binnenl a ndsche Zaken va n 17 De m
ber 1936. n°. 555 63 J . A. , Directie van H an
del n Nijve1·he id , en van 21 D ecember 1936 , 
n° . 33851, Afdeeling Binnenl a nd ch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemd beslu it van den R aad der ge_i:necnte 

M aa,·tensdijk te ve rnietigen wegens stnid met 
het a lgemeen bela ng. .. . 

Onze Ministers van H_andel, IJve rhe;d en 
Scheepva art en van B111nenl a ndsche Zaken 
zijn belast met de uitvoering van di t bes luit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge pl aatst 
en waarvan a fschrift za l worden gezonden aan 
den R aad van S tate. 

' s-Gravenhage, den 24stcn December 1936. 
WILHE LM! A. 

De Minister van H andel , 
N ijverheid en S chee pvaart, 

H. G e 1 i s se n. 
De M inistc,· van B innenlandsche Z aken, 

J . A. d e W i 1 d e. 
(Uilgeg. 15 Januari 1937.) 

s. 2643. 

24 Deccni ber 1936. BESLU IT tot ve rnieti 
g ing van het beslui t van den R a~d der 
gemeente Hillegersb erg van 29 Me, 1936 

L . & S . 1936 
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tot vaststelling va n een ve rorden ing, hou
dende tijdelijk verbod tot het exploiteeren 
van nieuwe winkelza ken in die gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Mini ters van 

H andel , Nijverhe id en Scheepvaa rt en van 
Binnenl andsche Zaken va n 13 November 1936, 
n° . 46561 J . A., Directie van H andel en ij 
verheid en van 20 November 1936, n°. 28462, 
Afd. Binnenlandsch Be tuur, tot ve rnietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Hill egersberg tot vaststelling van een veror
dening, houdende tijdelijk verbod tot het ex
ploitee ren van nieuwe winkelza ken in die ge
meen te; 

Overwegende, da t deze verordening bepaalt, 
da t het exploi teeren va n nieuwe winkelzaken 
verboden za l zijn zonder ve rgunning van Bur
gemeester en , v ethoude rs; 

Overwegende, da t kl aarblijkelijk aan d_eze 
verordening de bedoeling ten grondslag li gt, 
pl aatselijk het belang va n gezonde toestanden 
in het m id densta ndsbedrijf te di enen ; 

Ove rwegende, dat de ve rordening derhalv_~ 
in strekking overeenkomt met die va n het b1J 
de S taten-Generaal aanha ng ige ontwerp va n 
wet houdende regeling bett·effende het vesti
gen' van inrichtingen, waarin een_i_ge tak va n 
deta ilhandel , ambacht of kl e ine ntJ ve rhe ,d za l 
worden uitgeoefend, welk ontwerp beoog t , de
ze! fde materie - en zulks op anderen g rond
slag - centraal te regelen ; 

Overwegende, dat het in strijd met het ~!
gemeen bela ng moet worden geach t, dat, in 
afwachting van het geen de wetgever te dezer 
za ke za l bes! issen, op die besl i sing door een 
daad van een Overheidscollege wordt voorui t-
geloopen ; . 

Overwegende, da t op g rond hierva n hooger
genoemd bes luit v~n dei:i. Raad der gemeente 
H ill egersberg, als m str1Jd ri:i.et het algemeen 
belang, niet in stand ka n bhJ ven ; 

Gelet op a rtikel 185 der Gemeentewet ; 
D en Raad van S tate gehoord (advies van 

den 8 D ecember 1936, n°. 33); 
Gezi en het nade r ra pport van Onze Minis

ters van H andel , ijverhe id en cheepvaart 
en van Binnenl a ndsche Zaken van 17 D ecem
ber 1936. n°. 555 64 J. A ., Directie van H an
del en ij verheid , en va n 21 D ecember 1936 , 
n°. 33852 , Afd. Binnenl a ndsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd be luit va n den Raad de r gemeente 

H ill egersberg te vern ietigen wegens strijd m et 
het a lgemeen bela ng. .. . 

Onze Mi niste rs van H andel. IJ verhe1d en 
cn eepvaart en van Binnenlandsche Zaken 

zijn belast met de u itvoering va n di t beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gep laatst 
en waa rvan afsch r ift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

' -Gravenhage, den 24sten December 1936. 
WILHELM! T A . 

De Minister van Handel , 
Nijverheid en S cheepvaart , 

H. G e I i s s e n . 
De Minister van B ·innenlandsche Z aken, 

J. A. d e W i 1 d e. 
( Uitgeg. 15 Januari 1937.) 

4ti 
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s. 2644. 

24 December 1936. BE SL IT tot vernieti
ging van het besluit van den R aad der 
gemeente Oudewater van 14 A pr il 1936 
tot vaststelli ng van een verordening tot 
beperking van het aanta l win Ji:e ls, bedrij
ven of werkplaatsen in d ie gi'meente. 

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

Handel, Nijve rhe id en Scheepvaart en van 
Binnenl andsche Zaken van 13 ovember 1936, 
n°. 45481 J. A ., Di rectie van H a11del en N ij 
verheid en van 20 ovember 1936, n°. 28461, 
Afd. Binnenl a ndsch Bestuu r, tot yerni etig ing 
van het beslui t van den R aad der gemeente 
Oudewater van 14 Apr il 1936 tot 

1
vastste ll ing 

van een verordening tot beperki ng van het 
aanta l winkels, bedrij ven of werkplaatsen in 
di e gemeente; 

Ove rwegende, dat deze verordening bepaalt, 
dat he t exploiteeren of doen exploiteeren van 
nieuwe winkelzaken, bedrij ven of werkp laatsen 
verboden zal zijn zonder vergunni !)g van Bur
gemeester en Wethouders, welke vergunning 
ondei· meer geweigerd word t, ind ien de be
hoefte aan o f de levensvatbaarhe id van de 
nieuwe zaak niet is komen vast te staan; 

Overwegende, dat kl aa rblijke lijk aan deze 
verordening de bedoel ing ten grondslag I igt, 
pl aatselijk het bela ng van gezonde toestanden 
in het m iddenstandsbedrijf te d ienen ; 

Overwegende, da t de ve rorden i g derhalve 
in strekking overeenkomt met di e van het bij 
de Sta ten-Generaal aanhangige ontwerp van 
wet , houdende regeli ng betreffende het vesti
gen van inrichtingen, waarin eeni ge ta k va n 
deta ilhandel , ambacht of kl e ine nijverhe id za l 
worden uitgeoefend , welk ontwerp beoogt, de
zelfde materi e - en zu lks ten dee le op a nderen 
g rondslag - centraal te rege len ; 

Overwegende, dat het in strijd met het a l
gemeen belang moet worden geacht, dat, in 
a fwachting van hetgeen de wetgever te dezer 
zake zal beslissen, op die besli ss ing door een 
daad van een Overhe idscollege wordt voorui t
geloopen; 

Overwegende, dat op g rond hiervan hooge r
genoemd besluit van den R aad der gemeente 
Oudewate,·, a ls in strijd met het a lgemeen be
lang, niet in stand kan blij ven ; 

Gelet op a rt ikel 185 der Gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

den 8 December 1936, n°. 35); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van H andel, ijve rhe i d en Scheepvaa rt 
en van Binnenlandsche Za ken va n 17 Decem
ber 1936. n°. 55566 J. A ., Di rectie van H an
del en Nijve rhe id en van 21 December 1936, 
n° . 33850, Afd. Binnenl a ndsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
genoemd besluit van den R aad der gemeente 

Oudewate1· te vern ie tigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze Ministers van H a ndel, Nijve rhe id en 
Scheepvaart en va n Binnenl a nd che Za ken 
zijn belast met de ui tvoering van di t beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden gepl aatst 
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en waarvan a fschr ift za l worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Handel , 
Nij verheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I cl e. 
( Uit geg. 19 J anuari 1937. ) 

s. 2645. 

29 D ecembe,· 1936. BESLU IT tot gedeelte
lij ke vern ietig ing van het b slui t van den 
R aad der gemeente H einkenszand van 29 
Juni 1936, tot wij zig ing van de Al gemeene 
P ol itieverordening dier gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onze Mi niste rs va 11 

H a ndel, ij verhe id en Scheepvaart en van 
Binnenlandsche Za ken van 11 N ovember 1936, 
n° . 48148 J. A. , Directie va n H a ndel en Nij 
verheid en van 30 N ovember 1936, n°. 28 281, 
Afd. B.B., tot gedee ltelijke ve rn ieti g ing va n 
het beslu it van den R aad der gemeente H ein-
kenszand van 29 Juni 1936 ; · 

Ove rwegende, dat door den Raad der ge
meente H einkenszand in zij n ve rgadering van 
29 Juni 1936 is genomen een besluit tot vast
stell ing van een nieuw artike l 21, sub j, der 
Al gemeene P oli t ieverordening dier gemeente; 

overwegende, dat onder b van d it a rtike l 
bepaa ld wordt, da t het opnemen of vragen 
van bestellingen van voorwerpen of waren 
va n wel ken aa rd ook, hetzij op of aan den 
openbaren weg, hetzij aa n de huizen, zonde,· 
vergunni ng van Burgemeester en v\lethouders. 
ve rboden is; 

overwegende, dat deze bepa ling een aan
vu il i ng van een reeds bestaande regeling be
tre ffende het venten betee kent , en kl aa rblij 
kelijk noodzakelijk wordt geacht, omdat het 
niet mogelijk zou zij n een juist ondersche id 
tusschen bona ficle venters en a nderen te ma
ken, zoodat zonder een de rgelijke aanvulling 
de regeli ng betreffende het venten niet geheel 
doelt reffend zou zijn ; 

overwegende, da t het geensz ins onmogelij k 
moet worden geach t, ondersch e id te maken 
tusschen de verri chtingen va n den wi nkelie r, 
di e, voor wat zijn bezi gheden bui ten den 
winkel betreft, zi ch in he t a lgemeen bij het 
opha len van bestelli ngen en het bezorgen van 
de bestelde waren tot het bedienen zijner vaste 
clientèle beperkt, en den ven te r, di e op of 
aan den openbaren weg zijn waar t rach t Le 
slijten of zulks huis aan huis doet en zich 
d us tot het publi ek in het a lgemeen ri cht; 

overwegende, da t in verband h ie rmede een 
dergelij ke onmogelij kheid derhalve niet ka n 
worden aangevoerd als een beweegreden voo1· 
het vaststel Jen van bovengenoemde aanvull en
de rege ling, terwijl ook overi gens niet ka n 
wo rden ingez ien, waa rom het tot het treffen 
van een behoorlijke regeling inzake het ven
ten noodzakelij k zou zij n, daar in ook de hou
ders van wi nkels te betrekken; 

overwegende, dat door bedoelde aanvull ende 
regeling, voor wat dit laatste betreft, de hou
de rs van winkels ernstig in de ui toe fening van 
hun bedrijf zull en kunnen worden bemoeilijkt; 
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overwegende, dat door deze regeling meer 
belangen worden aangetast, dan met het oog 
op een regeling van het venten noodig is; 

overwegende, dat bedoelde regeling klaar
blijkelijk tevens in het leven is geroepen om 
de concurrentie tegen te gaan, di e de venters 
en de winkel iers in de gemeente lleinkensza,nd 
ondervinden van het grootbed rijf; 

overwegende, dat, zoo er a l aan leid ing zou 
bestaan tot ingrijpen in de concurrentie-ver
houding tusschen groot- en kleinbedrijf, dit 
toch in ieder geval niet aan den plaatselijken 
wetgever zou kunnen worden overgelaten, 
aangezien het hier een vraagstuk van meer 
al gemeen belang betreft; 

overwegende, dat het bovengenoemde artikel 
in den aanhef, in verband met het onder a 
vermelde, onder meer bepaalt, dat het den
gene, di e geen in de gemeente H einkenszand 
gevestigde zaak heeft, verboden zal zijn , zon
der vergunning van Burgemeeste r en Wet
houders voorwerpen of waren hetzij op of aan 
den openbaren weg, hetzij aan de hui zen, te 
verkoopen; 

overwegende, dat het mogelijk moet geacht 
worden, aan deze bepaling een zoodanigen 
uitleg te geven, dat hieronder ook verstaan 
kunnen worden de verri cht ingen van winke
liers en hunne bedienden, die bij het rond
gaan langs de huizen van de vaste clientèle 
om te vernemen, wat deze noodig heeft, als
dan tegelijkertijd de verlangde waren leveren ; 

overwegende, dat, zoo opgevat, deze bepa-
1 ing een ernstige belemmering zal kunnen be
teekenen ten aanz ien van de bu iten de ge
meente H einkenszand gevestigde winkeliers, 
te'rwij] in dat geval wederom meer belangen 
door de betrokken regeling zu ll en worden aan
getast, dan met het oog op een regeling van 
het venten noodzakel ij k is; 

overwegende, dat bedoeld bezwaar alleen 
afdoende zou kunnen worden ondervangen 
door de betreffende regeli ng uitdrukkel ij k niet 
van toepass ing te verklaren ten aanzien van 
houders van winkelneringen en hunne bedien
den · 

ov'erwegende, dat, nu deze vrijstelling ont
breekt, tegen het handh aven in het bepaalde 
onder a van meergenoemd a rtikel van cle 
woorden: ,,te verkoopen", bezwaar dient te 
worden gemaakt; 

overwegende, dat ook de aanhef van meer
genoemd artike l, l ui dende: ,, indien men geen 
in de gemeente gevestigde zaak heeft", we
gens het daaraan ten grondslag liggend stre
ven naar p laatselijke protectie, niet in stand 
kan blijven; 

overwegende, dat op grond van het boven
staande van artikel 21, sub j, van bovenge
noemde Algemeene Poli tieverorden ing, het be
paal de in den aanhef : ,,indien 1ncn geen jn 
de gemeente gevestigde zaak heeft", in het 
onder a. vermelde de woorden: ,,te verkoopen" 
en verder het onder b vermei de, geacht moe
ten worden, met het algemeen belang in strijd 
te zijn; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad va n State gehoord (adv ies van 

den 15 December 1936 , n°. 43) : 
Gezi en het nader rapport van Onze Ministers 

van Handel , Nijverheid en Scheepvaart en 
van B innen landsche Zaken van 21 December 

1936 

1936, n°. 56355 J. A., Directie van Handel en 
N ijverheid, en van 22 December 1936, n°. 
36151, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van den Raad der gemeente 

H einkenszand, voor zoo ver het strekt tot vast
stelling van artikel 21, sub j, aanhef (,,indien 
men geen in de gemeente gevestigde zaak 
heeft"), onder a (voor wat betreft de woor
den: ,,te verkoopen") en onder b, der Alge
meene Politieverordening dier gemeente, te 
vern ietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Ministers van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Binnenlandsche Zaken 
zij n belast met de uitvoer ing van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 29sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
De Ministe,· van B innenlandsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
(Uit geg. 19 Januari 1937.) 

s. 2813. 

21 November 1936. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van B eek 
(L.), betreffende onbewoonbaarverklaring. 

Geschorst tot 1 Juni 1937. 

s. 2815. 

16 Dece1nber 1936. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van GiPssen
dam betreffende bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Juli 1937. 

s. 2816. 

22 Decemb er 1936. BESLUIT, betreffende 
schorsing van een besluit van den raad 
van l daarderadeel. 

Deze schorsing is verlengd tot 13 Juni 1937. 

s. 2848. 

25 No vember 1936. BESLUIT tot vernieti
ging van een beslu it van den raad van 
Oss , tot gedeeltelijke opheff ing van een 
tapverbod. 

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

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 17 October 1936, n° . 979 G, afdeeling 
Volksgezondheid en. van 24 October 1936, n° . 
2591 7, afdeeli ng B innenlandsch Bestuur, be
treffende het besluit van den raad van Oss 
van 7 Mei 1936, tot wijzig ing van artikel 59a 
van de Algemeene Strafverordenin g dier ge
meente; 

Overwegende, dat het volgens dit artikel, 
hetwelk in 1933 is opgenomen in de verorde
ning, verboden is op 1 Januari, op Carnavals
D insdag, op de dagen, waarop in Oss het 
jaarlijksch Koning innefeest gevierd wordt en 
welke tevens als zoodanig te voren worden be-
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kend gemaakt, des namiddags na 1 uur, op 
24 December ingeval de E erste K e rstdag op 
Zondag of Maandag valt en op 31 December, 
des namiddags na 6 uur, in de voor het pu
bliek toegankelijke lokaliteit of lokal ite iten, 
waarvoor een vergunning voor d en verkoop 
van sterken drank in het klein uitslui tend of 
mede voor gebru ik ter plaatse geldt, a lsmede 
in de open aanhoorigheden van het huis, waar
in zich di e lokali teit of lokaliteiten bevin
den, sterken drank te gebruiken, te verkoo
pen, te koop aan te bieden, ten geschenke te 
geven, toe te dienen of op eeniger le i andere 
wijze te verstr ekken voor gebruik ter plaatse 
of een dier ha ndelingen toe te laten; 

dat de gemeenteraad op 7 Mei 1936, over
eenkomsti g de strekking van een verzoek van 
de afdeeling Oss, van den ederl a ndschen 
R . K . Bond van Hotel-, Café- en Restau ra nt
houders en Slijters, doch tegen het voorstel 
van burgemeester en wethouders om dat ver
zoek af te wijzen, heeft besloten genoemd 
artikel te doen luiden a ls volgt: 

"Het is verboden op de dagen, waarop in 
Oss het jaarlij ksch Koninginnefeest wordt ge
vierd en welke tevens a ls zoodani g te voren 
worden bekendgemaakt, met uitzonder ing van 
den dag van Koninginne-verjaardag zelve (31 
Augustus), des namiddags na 1 uur, a lsmede 
op 24 December in geval E erste K erstdag op 
Zondag of Maandag valt en op 31 D ecember, 
des namiddags na 6 uur, in de voor het pu
blie k toegankelijke lokalite it of lokalite iten, 
waarvoor een vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het kl ein uitsl uitend of 
mede voor gebruik ter plaatse geldt, alsmede 
in de open aanhoorigheden van het hu is, waar
in zich die lokaliteit of lokal iteiten bevinden, 
sterken drank te gebruiken , te verkoopen , te 
koop aan te bieden, ten geschenke te geven, 
toe te dienen of op eenigerlei andere wijze te 
verstrekken voor gebruik ter plaatse of een 
dier h andelingen toe te laten." 

dat de burgemeester dit besluit als naar zijn 
oordeel strijdig met het a lgemeen belang niet 
heeft ten ui tvoer gebracht en van zijn gevoe
len heeft kennisgegeven aan Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant, op grond van wier 
verslag het besluit op 3 Juni 1936 is geschorst 
tot 1 December eerstkomende; 

Overwegende, dat met het provinciaal be
stuur en het Staatstoez icht op de Volksgezond
heid (drankbestrijding) moet worden aange
nomen, dat handhav ing van het bedoelde ver
bod, in den omvang, waarin het sinds de 
vaststelling heeft gegolden, noodzakelijk is om 
te voorkomen, dat het, de l aatste jaren te Oss 
sterk a fgenomen, misbruik va n sterken drank 
in di e gemeente weder belangrij k zou toe
nemen, met de schadelijke gevolgen daarvan 
voor de gemeenschap; 

dat het bes! uit om het verbod op te heffen 
op drie van de dagen , waarvoor het thans 
geldt en waarop misbru ik van sterken drank 
in het bijzonder te duchten zou zij n, derhalve 
in strijd met het a lgemeen belang is te achten 
en mitsdien behoort te worden vernietigd; 

Gezien de gemeentewet; 
den R aad van State gehoord, advies van 10 

November 1936, 11°. 48 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Za ken en van Binnenland-
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sche Zaken van 16 Novembe r 1936 , n °. 1114 
G, a fdeeling Volksgezondheid en van 20 No
vember 1936, n°. 28565, a fdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Vorenbedoeld besluit van den raa d van Oss 

van 7 M e i 1936 te vernietigen wegens strij d 
met het a lgemeen belang. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be last 
met de uitvoer ing van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst e n waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 25sten Novembe r 1936. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Z aken, 
M. S I i n g e n b e r g. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

{Uitgeg. 8 Decernber 1936.) 

s. 3141. 

28 Dece11ib<er 1936. WET tot wij zig ing van 
h et derde hoofdstuk der Rij ksbegrooting 
voo r het dienstjaar 1935. 

s. 3203. 

21 Nov ernber 1936. W ET tot wtJztgrng en 
ve rhoog ing van het vierde hoofdstuk der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 
(Vorderingen af gesloten dienstjaren.) 

s. 3204. 

31 Decermber 1936. WET tot wijziging van 
het vie1'de hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 3302. 

21 N ove11i ber 1936. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1937. 

Ti tel A. Gewone dienst f 256 ,955,262 
Titel B. K a pitaaldienst N ihil. 

Geheele di enst f 256,955,262' 

s. 3303. 

21 Novernber 1936. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van de begroeting v an de Ont
vangsten en Uitgaven van het Algemeen 
Burgerlijk P ens ioenfonds voor het di enst
jaar 1936. 

s. 3304. 

21 Novem,ber 1936. WET tot wijziging en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

s. 3305. 

10 Decernber 1936. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het di enst
jaar 1937. 
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s. 3306. 

21 December 1936. WET tot wijzig ing en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
R ij ksbegrooting voor het d ienstjaar 1935. 

s. 3307. 

28 Decembe1· 1936. WET rot verhooging van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3308. 

28 Decemb e,· 1936. WET rot wijziging van 
de begrooting van de Ontvangsten en Uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dienstjaar 1935. 

s. 3341. 

28 Decemb er 1936. WET tot verhoog ing van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1936. 

s. 3342. 

28 Deoember 1936. WET rot w1Jz1ging van 
het zesde hoofdstuk (Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
der Rijksbegroot ing voor het dienstjaar 
1935. 

s. 3382. 

31 December 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) res
tanten op enkele artikelen van h et Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden roegevoegd aan 
overeenkomstige artikel en van het V de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3390. 

31 Decernber 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24, der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het Vlde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1935 worden roegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het Vlde 
H oofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1936. 

s. 3407. 

21 N ove,nber 1936. WET tot vaststel] ing van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het gemeentefonds voor het begroo
tingsjaar 1937/1938. 

Ti tel A . Gewone d ienst 
Titel B. K apitaa ldienst 

Geheele d ienst 

f 86,313,500 
11,617,900 

f 97 ,931 ,400 

1936 

s. 3408. 

21 No vemb er 1936. WET rot vaststel] ing van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrij f 
voor het d ienstjaar 1937. 

s. 3409. 

21 November 1936. WET tot wijzi g ing van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3410. 

21 November 1936. WET rot vaststel] ing van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Fonds voor de ui tvoer ing van de 
Ti endwet 1907 (Staatsblad n°. 222), voor 
het dienstjaar 1937. 

s. 3411. 

21 Novembe,· 1936. WET tot w1Jz1g1ng en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Werkloosheidssubsidiefonds 
voor het dienstjaar 1935. 

s. 3412. 

21 Decem ber 1936. WET rot vaststell ing van 
het eerste hoofdstuk der Rijksbegroot ing 
voor het dienstjaar 1937. 

T itel A. Gewone dienst . 
Titel B. K apitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3413. 

f 1,55 0,000 
Nihil. 

f 1,550,000 

21 December 1936. WET rot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1937. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3414. 

f 1,892,134 
Nihil. 

f 1,892,134 

21 Decem be,· 1936. WET rot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der R ij ksbegroo
t ing voor het dienstjaar 1937. 

Ti tel A. Gewone dienst f 143,152,260 
Titel B. Kapitaaldienst 11,000,000 

Geheele dienst f 154,152,260 

s. 3415. 

21 Deoember 1936. WET rot vaststelling van 
het veertiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1937. 

Titel A. Gewone d ienst . f 30, 000 
Titel B. Kapitaaldienst . Nih il. 

Geheel e dienst . f 30,000 
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s. 3416. 

28 December 1936. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de u itgaven, 
begrepen in de Rijk begrooting voo r h et 
dienstjaar 1937. 

s. 3417. 

28 Decemi ber 1936. WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dien tjaar 1935. 

s. 3418. 

28 D ecem be,· 1936. WET tot w1J z1g 1ng en 
verhooging van de begrooting van het 
Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1935. 

s. 3419. 

28 Dece11,ber 1936 . WET tot w1Jz1g111g en 
verhoog ing va n het zevende hoofdstu k B 
der Rijksbegroot ing voor het dienstjaa r 
1935. 

s. 3481. 

29 December 1936. BESLUIT, waarbij met 
toepass ing van artikel 24 der Comptab ili 
te itswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het res
tant op artikel 133 van het Vllde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935 wordt toegevoegd aan het over
eenkomstig arti kel van het Vllde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1936. 

s. 3506. 

21 Novembe,· 1936. WET tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

s. 3507. 

21 Nove,nbe1· 1936. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk de r Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. (Uitzendi ng van 
personeel van N ede1·la11d naar Neder
landsch-lndië.J 

s. 3508. 

28 Decembe,· 1936. WET tot wijzi g ing van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935 . 

s. 8345. 

21 Nov,ember 1936. WET tot wijziging en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 
( B ijdrage aan de N . V. tot K enrin y van 
Electrotechnische Mat erialen te Arnhem.) 

s. 3546. 

21 Novembe1· 1936. WET tot w1J z1g 111g van 
de begrooting van de Staatsmijnen in 
Limbu,·g voor het dienstjaar 1935. 
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s. 3547. 

21 Novembe ,· 1936. WET tot w1Jz1 g 111g en 
verhooging van he t negende hoofdstu k de r 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3548. 

21 No vembe,· 1936. vVET tot wijzig ing en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Verkeersfonds voor het dienst
jaar 1935. 

s. 3549. 

21 No vernber 1936. WET tot wijzig ing en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Zu iderzeefonds voor het dienst
jaar 193{i. 

s. 3550. 

21 Dece11, be,· 1936. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van de Staatsm ij 
nen in L irnburg voor he t dienst jaar 1937. 

s. 3551. 

28 Decern ber 1936. WET tot wijziging en 
verhooging van de begrooting va n uitga
ven van het Verkeersfonds voo ,· het dienst
jaar 1936. 

R eorganisatie van de tram wegen in 
Noord- Brabant . 

s. 3552. 

28 Decernbe,· 1936. WET tot w1Jz1g111g van 
het negende hoofdstu k der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. 

R eor!<"anisatie van de tramwegen in 
Noord-B rabant . 

s. 3591. 

29 Decernbcr 1936. BESLUIT, waa rbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabil i
teitswet 1927 (Staatsblad 0

• 259) restan
ten op enkele artikelen van het L"'Cde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting en van de 
begrooti ng van uitgaven van het Verkeers
fonds beide voor het dienstjaa r 1935 wor
den toegevoegd aan de overeenkomstige 
artikelen van het IXde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting en van de begrooti ng van 
ui tgaven van het Verkeersfonds beide voor 
het dienstjaar 1936. 

s. 3602. 

21 November 1936. ~ TET tot wij zig ing en 
verhooging van het tiende Hoofdstuk de •· 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

s. 3603. 

31 Decernbe1· 1936. WET tot wijzi g ing van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaa r 1935. 
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s. 3680. 

27 No vem be,· 1936. BESLUI'f, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabil i
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het 
restant op een a rti kei van Hoofdstuk X 
der Rijksbegrooting voor het dienstj aar 
1935 wordt toegevoegd aan het overeen
komstige artikel van Hoofdstuk X de r 
Rijksbegrooting voor het di enstjaar 1936. 

s. 3703. 

22 D ecernb er 1936. WET, houdende wijziging 
en verhoog ing van het elfde hoofdstuk der 
R ijksbegrooting voor het di enstjaar 1936. 

s. 3704. 

28 D ecem be,· 1936. WET tot wij ziging van 
oud-hoofdstuk X der R ij ksbegrooting voor 
het di enstjaa r 1935. 

s. 3803. 

28 D ecember 1936. WET tot wijziging van 
het tiende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaa r 1935. 

s. 3957. 

21 D ecernber 1936. WET, houdende wijziging 
en verhoogi ng van het dertiende hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. 

s. 3958. 

28 D ece1nber 1936. WET, houdende wij zig ing 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
R ijksbeg rooting voor het di enstjaar 1935. 

s. 3959. 

31 December 1936. WET. houdende goedkeu
ring van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling I 
der begrooting van Nederlandsch- l ndië 
voor het d ienstjaar 1936. 

s. 3960. 

31 D ece?11ber 1936. , VET, houdende goedkeu
r ing van het besl uit van den Gouverneur
Generaal van N ede,·landsch-l nrlië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling II 
der begrooti ng van N ederland,sc h-Ind'iiJ 
voor het d ienstjaar 1936. 

s. 3961. 

31 Decem ber 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van twee bes lui ten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
wijzig ing en aanvull ing van Afdeel ing 
III der begrooting van N ederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1936. 

1936 

s. 3962. 

31 D ecemb e,· 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van twee beslu iten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
III A der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstj aar 1936. 

s. 3963. 

31 D ece1nber 1936. WET, houdende goedkeu
ring van twee besluiten van den Gouver
neur-Generaal van N eder·landsch- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeel ing 
IV der begrooting van Nede,·landsch
l ndië voor het dienstjaar 1936. 

s. 3964. 

31 D ec.ember 1936. WET, houdende goedkeu
ring van twee besl uiten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VA der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het di enstjaar 1936. 

s. 3965. 

31 D ec.em ber 1936. WET, houdende goedkeu
ring van dr ie beslu iten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI der begrooting van N ederlandsch
l ndië voor het dienstjaar 1936. 

s. 3966. 

31 D ecem ber 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van drie beslu iten van den Gouver
neur-Generaa l van N ederlandsch- l ndië tot 
wijz ig ing en aanvulling van Afdeel ing 
VII der beg rooting van Nede,·landsch
l ndië voor het dienstjaa r 1936. 

s. 3967. 

31 D ecem be,· 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-l ndië tot wij
ziging en aanvulling van Afdeeling VII I 
der begrooting van Nederlandsch- Jndië 
voor het di enst jaa,· 1936. 

s. 3968. 

31 December 1936. WET, houdende goedkeu
ring van dr ie beslui ten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch- l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VlII der begrooting van Nederland!Jeli
l ndië voor het di enstjaar 1936. 

s. 3969. 

31 D ec-embe,· 1936. WET, houdende goedkeu
ring van v ier beslu iten van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch- l ndië tot 
wijz iging en aanvulli ng van Afdeeling 
IX der begrooti ng van N ederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1936. 
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s. 99 0 . 
21 D ece11,be1· 1936. WET, houdende goedkeu

ring van het op 15 Mei 1936 te 's- G,·aven
hage tusschen N ederland en B elgië ge
sloten verdrag betreffende den onderstand 
en de terug leiding van behoeftigen. 

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

dat het op 15 Mei 1936 te ' s-Gravenhage tus
schen N ederland en B elgië gesloten verdrag 
betreffende den onderstand en de terugle iding 
van behoeftigen, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goed keur ing der Staten-Generaal be
hoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig artike l. 

H et op 15 Mei 1936 te 's-Gravenhage tus
schen N ederland en B elgië gesloten verdrag 
betreffende den onderstand en de terugle iding 
van behoefti gen, dat in a fdruk nevens deze 
wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELM! A. 

D e Minister van B innenlandsche Zllkcn, 
J. A. d e W i I d e. 

De :Minister van B uitenlandsche Z llken, 
D e Gra e ff. 
(Ui tgeg. 22 J anuari 1937.) 

Verdrag· tusschen Netlerland en Belg·lë 
betreffende den onderstand en de 

terugleillln g· van behoeftig·en. 

Hare M ajesteit de Koningin der N ederlan
den en Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
de behandeling en de terugleiding Hunner 
behoefti ge onderdanen will ende regelen, heb
ben besloten te dien einde een Verdrag te 
slu iten en hebben tot Hunne gevolm achti gden 
benoemd, te weten: 

H are M ajesteit de Koningin der Nederlan
den: 

J onkheer Andries Cornelis Dirk de Graeff, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenl andsche 
Zaken; 

Zijne M ajesteit de Koning der Belgen: 
den H eer Charles M askens, Hoogstdeszelfs 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister bij H are Majeste it de K oningin der 
N ederl anden , 

di e, na elka nder hunne in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden vo lmachten te heb
ben medegedeeld , nopens de navol gende bepa
lingen zijn overeengekomen: 

Art. 1. Elk der Hooge Verdrags luitende 
P artijen verplicht zich e r voor te zorgen, dat 
binnen H aar gebied in Europa aan de hulp
behoevende onderdanen van de mede-verdrag
slui tende Partij het vere ischte onderhoud, de 
genees- en verloskundige beha ndeling, a lsmede 
de vereischte verpleging verschaft wordt vol
gens de regelen, die, ter plaatse waar zij zi ch 
bevinden, ten aanzi en der e igen onderdanen 
gelden. Mits dé gezondheidstoestand van be
la nghebbende zich daartegen niet verzet, noch 
wat hem zelve aangaat, noch uit een oogpunt 
van eene gevaarlijke besmetting voor ande ren, 
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zal de teruglei ding te a llen tijde kunnen plaats 
hebben, zonder voorafgaand verzoek aan den 
Staat van oorsprong, behoudens in de geval
len, voorzien in de a rtikelen 2 en 3. 

Art. 2. Hulpbehoevenden, die wegens dood 
of afwezigheid van den kostwinner, wegens 
ziekte, lichaamsgebreken of hoogen ouderdom 
niet in hun onderhoud kunnen voorzien, a l -
mede weezen, verlaten kinderen en krankzin
ni gen, die ten laste van de openbare armen
verzorging zijn gekomen, zull en slech ts wor
den uitgeleid nadat de Partij , waartoe de 
hulpbehoevende behoort, de nood ige maat
regelen voor de in-ontvangst-nem ing van zij nen 
onderdaan heeft getroffen en in deszelfs over
neming heeft toegestemd. 

Deze toe temming zal worden gevraagd en 
het antwoord zal worden gegeven langs diplo
matieken weg. 

H et ve rzoek om overneming zal vergezeld 
gaan van a ll e inlicht ingen, die de aanvragen
de P artij za l kunnen verschaffen nopens de 
identiteit van den hul pbehoevende en, zoo het 
een lichamelijk of geestelijk zieke betreft, van 
eene geneeskundige verklar ing, wel ke nauw
keurige in! ichtingen beva t nopens den I ich a
melijken of geestestoestand va n den pa t iënt. 
Bij het verzoek om overneming zal tevens wor
den opgegeven of, en zoo ja, hoeveel ver
plegers er voor de overbreng ing nood ig zijn. 

Binnen 45 dagen na de dagteekening van 
het verzoek om overnemi ng, ger icht tot den 
Staat van oorsprong door den d iplomatieken 
vertegenwoordiger van den aanvragenden 
Staat, zal de aangezoch te P artij aan de aan
vragende Partij doen weten of zij in de over
neming van den hu lpbehoevende toestemt. 
T enzij de vertraging te wijten is aan de on
genoegzaamheid of de onjuisthe id der inlich
tingen nopens de identite it , verstrekt door de 
aanvragende P artij , zal deze van de aange
zoch te P a rtij, di e den m aatregel niet t ijdi g 
heeft toegestaan, kunnen vorderen de terug
betaling de r kosten van het vere ischte onder
houd, de genees- en verlo kundige behande
ling en de vereischte verpleging, welke de 
hulpbehoevende heeft veroorzaa kt sedert hot 
e inde van den termijn van 45 dagen tot aan 
de dagteekening der mededeeling aan den 
diplomatieken vertegenwoordiger der aanvra
gende P artij der toestemming van de aange
zoch te P artij. Deze kosten zullen worden be
rekend volgens het voor de e igen onderdanen 
der aanvragende P artij toege tane tarief. H et 
voorgaande belet niet de terugle iding na een 
t ijdvak van meer dan 45 dagen, indi en de 
aanvragende Partij deze verk iese lij k acht, op 
voorwaarde evenwel , dat de aangezochte Partij 
ten minste 3 weken te voren worde in kennis 
gestel d met de pl aats en den datum der over
gave van den hulpbehoevende. 

Bij toestemming in de overneming zal tege
lijk worden medegedeeld in welke grensplaats 
van den Staat, waa rtoe de hulpbehoevende 
behoort, deze za l worden overgenomen en 
welke autoriteit met de overneming is belast. 

Art. · 3. H et feit, dat ·de hulpbehoevende 
de nationali te it va n de tot overneming aan
gezoch te Partij verloren heeft, zal geen reden 
tot we iger ing der overneming tegenover de 
aanvragende Partij mogen zijn, indien de 
hulpbehoevende niet intusschen de na tional i-
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teit van die P a rtij of van een derden Staat 
verworven heeft. 

De bepalingen de r laatste dri e a linea's van 
a r t ikel 2 zull en eveneens van toepa sing zijn 
in de gevallen voorzien in dit artikel. 

Art. 4. De P artij , die de overnem ing aan
vraagt, draagt a ll e daaruit tot op het t ijdstip 
der overneming voortvloe iende kosten. 

Art. 5. Onder voorbehoud van het bepaalde 
in de a rtikelen 2 en 3 van di t Verdrag, kun
nen kosten van onderhoud, van genees- en 
verloskund ige behandeling, verpleging, uitl e i
ding of begraving van hulpbehoevenden, niet 
worden teruggevorderd van de P artij waartoe 
de hulpbehoevende behoort, noch van een der 
openbare a rmbesturen van die P a rtij. 

Indien de hulpbehoevende zelf of a nderen, 
op wi en te zijnen aanzi en privaatrech telijk 
een onderhoudsplicht rust, tot teruggave di er 
kosten in staat zijn, bl ijft het recht om deze 
teruggave va n hen te vo rderen voorbehouden. 
Elk der Hooge Verdragslui tende Partijen ver
pi icht zich, voor zoo ver h are wetgeving het 

• toelaat, de andere Partij behulpzaam te zij n 
ter zake van de voldoening van die kosten. 

Art. 6. Van de uitle iding der in de a r t ike
len 1, 2 en 3 bedoelde hulpbehoevenden zal 
worden afgezien, indien de Verdragsluitende 
P a rtijen zijn overeengekomen, dat de onder
steuning van den hulpbehoevende gedurende 
korteren of langeren t ijd zal worden voortge
zet ter pi aatse van zijn verblijf ten 1 aste van 
de P a rtij , waartoe hij behoort. 

Eene rech tstreeksche overeenstemming tus
schen de bevoegde administraties der Verdrag
slui tende P artijen zal te dien e inde voldoende 
zijn. 

Art. 7. Elk der H ooge Verdragslui tende 
Partij en behoudt zich het recht voor di t Ver
drag op te zeggen, mits daarvan ten minste 
zes m aanden te voren kennis worde gegeven 
aan de andere Partij. 

Art. 8. Dit Verdrag is opgestel d in de 
N ederl andsche en in de Fransche taal : be ide 
teksten zijn authentiek. H et zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging zul 
len zoo poedig mogelijk worden uitgewisseld 
te Bru se!. 

H et treedt in werking eene m aand na de 
uitwisseling der akten van bekrachtig ing. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit Verdrag hebben geteekend 
en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, den 
15 Mei 1936. 

S. 99 P. 

(L.S.) D e G ra e f f. 
(L.S.) C h . Ma s k e n s. 

21 December 1936. WET, houdende goedkeu
r ing van het Protocol van 12 Apr il 1930 
nopens de militaire verplichtingen in be
paalde gevall en van dubbele nationaliteit. 

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

dat het Protocol nopens de militaire ve rpl ich
ti ngen in bepaalde geva ll en van dubbele na
tionali teit van 12 April 1930 en op d ien da
tum vanwege Ons te 's -Gravenhage onder
teekend , a lvorens te kunnen worden bekrach-
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1 t igd, volgens artikel 58 de r Grondwet de goed
keuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo 1s het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegde Protocol nopens de mi li tai ,·e verp l ich
t ingen in bepaalde geva ll en van dubbele na
tionaliteit van 12 April 1930 en op di en 
datum vanwege Ons te 's-Gravenhage onder
teekend word t goedgekeurd. 

2. Bij het nederleggen van de a kte van 
bekrachtiging zal ter kennis van den Secre
ta ri s-Generaal van den Volkenbond worden 
gebracht, dat het in artikel 1 bedoelde Proto
col ook toepasselijk zal zijn op N ede1·laru1Ach
l ndië, Suriname en Curaçao . 

3. Wij behouden Ons de bevoegdheid voo1· 
de verdragen te bekrach t igen, waa rtoe arti kel 
7 van het Protocol aanle iding ka n geven. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat, 
M inister van Defensie, a.i., 

H. Colijn. 
De M inister ·van Buitenlandsche Zaken, 

D eG r ae ff. 
De Minister van J ustitie, van S c h ai k. 

F ransche tekst. 

De M inister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 22 J anuari 1937.) 

Protocole relatif aux obllgatlon s mll1talres 
dans certalns cas de double natlonaJJté. 

Les plén ipotentia ires souss ignés, a u nom de 
leurs Gouvernements respectifs, 

Dans Ie but de 1·égle r certaines s ituations 
d' indiv idus possédant deux ou pi us ieurs na
tiona l ités en ce qu i concerne leu rs obli gations 
mil ita ires, 

Sont convenus des di spos itions suivantes: 
Article premier. L'individu possédant la 

national ité de deux ou de pi usieurs pays, qui 
réside h abituell ement sur Ie territo ire de l ' un 
d'eux et se rattache en fa it Ie plus à ce pays, 
sera exempté de toutes obl igations militaires 
dans tout autre de ces pays. 

Cette dispense pourra entraîner 1 a perte de 
la national ité de tout autre de ces pays . 

Art. 2. Sous réserve des di spos itions de 
l'article premier du présent Protocole, si un 
individu possède la national ité de deux ou 
plusieurs Etats et a, aux termes de la législa
tion de l'un d' eux , Ie droit, au moment ou. il 
atteint sa majorité, de répud ier ou de refuser 
la nationalité dud it Etat, il sera, pendant sa 
minorité, exempté de serv ice 1ni l ÎL'l. ire dans 
eet E tat. 

Art. 3. L'individu qui a perdu la nationa
lité d'un E tat d' après la loi de eet Etat et a 
acquis une autre nationali té, sera exempté 
d'obl igations mil itaires dans Ie pays dont il 
a perdu la nationali té . 

Art. 4. L es H autes Parties Contractantes 
conviennent d'appliquer, dans leurs rela tions 
mutue lles, à part ir de la mise en v igueu r du 
présent Protocole, les principes et règles in
sérés aux a rticles ci-dessus. 
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L' insertion de ces principes et règles ne 
préjuge en rien la question de savoir si lesdits 
principes et règles font ou non partie actuelle
ment du droit international. 

Il est en outre entendu qu' en ce qui con
cerne tout point qui ne fa it pas l 'objet d'une 
des disposit ions c i-dessus, les principes et 
règles du droit international demeurent en 
vigueur. 

Art. 5. Rien dans Ie présent Protocole ne 
portera atteinte aux dispositions des tra ités, 
convent ions ou accords en vi gueur entre les 
Hautes Parties Contractantes relatifs à la 
nationalité ou à des questions s'y r attachant. 

Art. 6. En signant ou ratifiant Ie présent 
Protocol e ou en y adhérant, chacune des Hau
tes Parti es Contractantes pourra exc l ure de 
son acceptation tell e ou telle des di spositions 
des articles 1 à 3 et 7 au moyen de réserves 
expresses. 

L es dispositions a insi excl ues ne pourront 
être opposées à l a Partie Contractante ayant 
formulé de telles réserves ni invoquées par 
e ll e contre une autre P artie Contractante. 

Art. 7. S'il s'élève entre les Hautes Parties 
Contractantes un diffé rend quelconque relatif 
à l'interprétation ou à l'application du pré
sent Protocole, et si ce diffé rend n'a pu être 
résolu de façon satisfaisante par vo ie d iplo
matique, il sera réglé conformément aux di s
positions , en vigueur entre les P a rti es, con
ce rnant Ie règlement des diffé rends interna
tionaux. 

Au cas ou de telles dispositions n' existera ient 
pas entre les parties au diffé rend, elles Ie sou
mettront à une procédure a rbitrale ou judi
cia ire, en se conformant aux lo is constitution
nelles de chacune d'ell es . A défaut d'accord 
sur Ie choix d'un autre tribunal , elles soumet
tront Ie diffé rend à la Cour pe rma nente de 
J ustice internationale, si elles sont toutes P ar
t ies au Protocole du 16 décembre 1920, rnlatif 
à lad ite Cour, et, si elles n'y sont pas toutes 
Parties, à un tribunal d'arbi trage constitué 
conformément à l a Convention de La Haye 
du 18 octobre 1907 relative au règlement pa
ci fique des conflits in ternationaux. 

Art. 8. Le présent Protocole pourra être 
signé, jusqu'au 31 décembre 1930, au nom de 
tout Membre de la Société des Nations ou de 
tout Etat non Membre, invi té à la prem ière 
Conférence de Cod ification ou auque] le Con
se il de la Société des Nations aura, à eet effet, 
communiqué un exemplai re dudit Protocole. 

Art. 9. Le présent Protocole sera ratifié et 
les ratifications seront déposées au Secrétariat 
de 1 a Société des N ations. 

Le Secréta ire général donnera connaissance 
de chaque dépót aux Membres de la Société 
des ations et aux Eta ts non Membres visés 
à l 'a rticl e 8, en indiquant la date à laquelle 
ce dépót a été effectué. 

Art. 10. A partir du l er janvi er 1931 , tout 
Membre de la Sociétó des N ations et tout Etat 
non Membre visé à l' article 8, au nom du
quel le Protocol e n'a pas été signé à cette 
date, sera adrnis à y adhérer. 

Son ad hés ion fera l 'objet d'un Acte déposé 
a u Secrótariat de la Société des N at ions. Le 
Secrétaire général notif iera chaque adhés ion à 
tous les Membres de la Société des N at ions et 
i, tous les Etats non Membres visés à l ' article 
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8, en indiquant la date à ]aquelle l' Acte d' ad
hésion a été dé posé. 

Ar t. ll . Un procès-verbal sera dressé par 
le Secréta ire général de la Société des Na
t ions dès que des ratifications ou des adhésions 
auront été déposées au nom de di x Membres 
de la Société des Nations ou Etats non Mem
bres. 

Une copie certi fi ée conforme de ce procès
verbal sera remise à chacun des Membres de 
la Société des Nations et à tout Etat non 
Membre visés à l'article 8, par les so ins du 
Secréta ire général de la Société des N ations. 

Art. 12. Le présent Protocol e ent rera en 
v igueur le 90me jour après la date du procès
verbal v isé à l'article 11 à l'égard des Mem
bres de la Société des Nations et des Etats 
non Membres au nom desquels des ratifications 
ou adhés ions auront été déposées à la suite de 
ce procès-verbal. 

A l 'égard de chacun des Membres ou Etats 
non Membres a u nom desquels des ratifications 
ou des adhésions se ront u I tér ieurernent dépo
sées, Ie Protocole entrera en vigueur Ie 90me 
jour après la date du dé pót de sa ratification 
ou de son adhésion. 

Art. 13. A partir du l er janvier 1936, tout 
Membre de la Société des ations et tout Etat 
non Membre à l' égard duquel Ie présen t Pro
tocole est à ce moment en v igueu r pourra 
a dresser a u Secrétaire général de la Socié:é 
des Nations une demande tendant à l a revision 
de certaines ou de toutes les dispositions de ce 
Protocole. Si une telle demande, communi
quée aux autres Membres ou Etats non Mem
bres à l 'égard desquels Ie Protocole est à ce 
moment en vigueur, est appuyée da ns un dé
lai d'un an par au moins neuf d'entre eux, Je 
Conseil de la Société des N ations déc i dera, 
après consultation des Membres et des Etats 
non Membres visés à l 'article 8, s' il y a li eu 
de convoquer une conférence spécial e à eet ef
fet, ou de rnettre cette rev is ion à l 'ordre du 
jour d'une prochaioe conférence pour la codi 
ficat ion du droit international. 

Les Hautes P arties Contractantes convien
nent qu'en cas de revision du présent Proto
cole, l'Accord nouveau pourra prévoir que son 
entrée en v igueur entraînera l' abrogation à 
1 'égard de toutes les Parties au présent Pro
tocole de toutes les dispositions de celui-ci ou 
de certaines d'entre e ll es. 

Art. 14. Le présent Protocole peut être 
dénoncé. 

Cette dénonciation sera notifi ée par écrit au 
Secrétaire général de la Société des N a tions, 
qui en donnera conna issance à tous les Mem
bres et aux Etats non Membres v isés à l'ar
t icle 8. 

Cette dénonciation ne prnduira effet qu'à 
l 'égard du Membre ou de l'Etat non Membre 
qui !'aura notifiée et un an après Ja da te à 
laquelle cette noti[ication aura été reçue par 
Ie Secréta i re général. 

Art. 15. 1. Chacune des H a utes P arties 
Contractantes peut déclarer, au mom ent de la 
s ignature, de la ratification ou de l'adhésion 
que , pa r son acceptation du présent Proto
cole, e ll e n'entend assumer aucune obl igation 
en ce qui concerne !'ensembl e ou toute partie 
de ses colonies, protectorats, terr itoires d'outre
mer ou terl'ito ires placés sous sa suzera ineté 
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ou son mandat, ou encore en ce qu i concerne 
ce1;ta ines de leurs popul ations; claus ce cas, Ie 
pres.ent Protocole ne e ra pas app licable aux 
te n· ,toires ou popul a tions fai sant l'objet d'une 
te lle déclaration . 

2. Chacune des H autes Parties Contractan
tes pourra ul té1·ieurement noi ifi er a u Secré
ta ire généra] de la Société des a tions qu' ell e 
entend rend re Ie préscnt Protocole a pplicable 
à 1 'en embl e ou à tou te partie de es terr itoi
res ou de leurs popula tions ayant fa it l 'objet 
de Ia décl a rat ion prévue au paragraphe pré
cédent. D a,~s ce cas, Ie P rotoco le s' a ppliquera 
aux terr,to,res ou a ux popul ations visés dans 
la notif ica t ion six moi après la réception de 
ce tte not ification par Ie Secré ta ire généra l de 
la Société des Nations. 

3. De même, chacune des Hautes P a rties 
Contractantes peut , à tout moment , déc larer 
qu' el le entend voir cesse r l' a ppl ication du pré
sent Protocole à 1' nsemble ou à tou te part ie 
de ses colon ies, p rotectorats, te rritoires d'out re
mer ou territoires placós sous sa suzera ineté ou 
son mandat, ou encore en ce qu i concerne cer
ta i nes de leu1.·s populations; dans ce cas, Ie 
P rotocole cesse ra d'être appl icabl e a ux terri
to i res on popul a tions fa isant l 'objet cl 'une te lle 
déc la rat ion un a n a p1·ès la réception de cette 
déclaration pa t· Ie Secréta ire généra l de la 
Société de N ations. 

4. Chacune des H a utes Par t ies Contractan
tes peut fa ire des réserves coniormément à 
l'article 6 du préscnt Protocole en ce qu i con
ce rne !'ensembl e ou toute pa rtie de se colo
n ies, p rotectorats, te rr itoires d'outre-mer ou 
terr ito ires pl acé ous sa suze ra ineté ou son 
ma ndat, ou en ce qui concerne ce rta ines de 
leurs popul a t ion , a u moment de la signa ture, 
de la rati fi cation on cl l' acl hés ion, ou a u mo
m ent de la notification prévue a u pa rag raphe 
2 du présent arti cle. 

5. Le Secréta ire généra l de la Société des 
N ations communiquera à tous Ie Membres de 
la Société des at ions e t aux Etats non Mem
bres vi sés à l' a rticl e 8 les déc larations et no
t ifications reçues en vertu du présent a rt icl e. 

Art. 16. Le présent Protocole sera enregis
tré par les so ins du Secrétaire généra l de la 
Société des Naiions, dè sa mise en vigueur. 

Ar t. 17. Les Lex tes fra nçai s et a ng la is du 
présent P rntocole font également fo i. 

E n foi de quoi , les Pl én ipotent ia irn ont 
igné le présent Protocole. 

Fai t à L a H aye, Ic clouze a vri l m il neuf 
cent t rente, en un seul exempla ire qu i se ra 
clé posé da n les a rchives du Secréta ,'iat de la 
Société des Nat ions. U ne cop ie ce rti fi ée con
fonn e sera t ran mise pa r les soins du Secré
ta ire général à to us lo Membres de la So
c iétó des N atio ns et à tous les Etats non i\1ern
bres invités à la premiè re Con férnnce pou r la 
Codifi cation du Dro it in te rnationa l. 

.4.llerncigne : 
Göppert 
H e t· ing 

1':lala-Unis d'A mérique: 
Hugh R. W ilson 

A ulriche : 
Leitma ier 
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B elgique : 
J . de Ruell e 

Sous ré erve d' adhésion u lté rieure 
pour la Colonie du Congo et les T er
r itoires sous manclat. 

Grande-Bretagne et l rlande clu N ord : 
a insi _que tou tes partie de !'E mpi re 

br,tanmque non membres séparés de 
la Société des N at ions. 

Maurice Gwyer 
Oscar F . Dowson 

Canada : 
Ph il ippe Roy 

Etat L ibre d' lrlande : 
J ohn J. H earne 

Inde : 
In accorda nce with the provisions of 

A rticle 15 of this P rotocol I deciare 
that H is Bri tannic Ma jesty does not 
as urne any obl igat ion in re peet o f 
the territor ies in India of a ny Prince 
or Chief under R is suzera inty or the 
popula tion of the sa id te rritori es . 

Chili: 
Basanta Kumar M ullick 

Miguel Cruchaga 
Al ejandro A lvarez 
H. M a rcha nt 

olonibie : 

Cuba: 

A . J . R estrepo 
Francisoo J osé Urrutia 

Ad ref e1·endurn. 
Diaz de V illar 
Carlo de Armenteros 

Dane1na1·k: 
F . M a r tenscn-Larsen 
V. Lorck 

Egypte : 
A. Badaoui 
M. Sid Ahmed 

Espagne : 
A. Goicoechea 

F,·ancc : 

0rèce: 

P a ul Matte r 
A. K ammerer 

1.l d ,·e/ erendum . 
N . P olitis 
Megalos A . Caloya nni 
J ean Spiropou los 

Luxem bourg: 
Conrad St umper 

ilf exique : 
Ecluardo Suarez 

Pays-B as : 
Les Pays-Bas: 

1 ° Excluent de leur acce ptation l' ar
t icle 3 ; 

2 ° _ 'c ntc ndcnt assum e 1· aucune o bl iga
t ,on en ce qui concerne les Indcs 
néerl a nda i es, Ie Surinam et Curaçao. 

v. E ys inga 
J. Koste rs 

P éroi• : 
M . H . Cornejo 

Pol'tugal: 
Jo é Cae iro da Matta 
José Maria Vi lhena Ba rbo a de Ma

ga lh acs 
Prof. Doutor J . Lobo d'Avil a Lima . 
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Salvador : 
J. Gustavo Guerrero 

Suède : 
Sous réserve de ratif ication de S . M. 
Ie R o i de Suède avec l 'approbation 
du Riksdag. 

K. I. Westm an 
Uruguay : 

E. E . B uero. 

s. 99 Q. 

21 December 1936. WET , houdende goedkeu
ring van het Protocol van 12 April 1930 
betreffende een geval van staatloosheid . 

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

dat het P rotocol betreffende een geval van 
staatlooshe id van 12 April 1930 en op dien 
datum vanwege Ons te 's-Gravenhage onder
teekend , alvorens te kunnen worden bekrach
tigd, vol gens artikel 58 der Grondwet de goed
keur ing der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegde P rotocol betreffende een geval van 
staatlooshe id van 12 Apr il 1930 en op d ien 
datum vanwege Ons te 's-Gravenhage onder
teekend wordt goedgekeurd. 

2. Bij het nederl eggen va n de akte van be
krach t iging zal ter ken nis van den Secretar is
Generaal van den Volkenbond worden ge
bracht, dat het in artikel 1 bedoelde Protocol 
ook toepasselijk zal zij n op N ederlandsch-lndië, 
S uriname en Curaçao. 

3. W ij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
5 van het P rotocol aanleid ing kan geven. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cem ber 193 6. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
De :Minister van Buitenland:;che Zaken, 

De Graeff. 

F ransche tekst. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg . 22 J anuari 1937.) 

PROTO COLE RELA'l.'IF A UN CAS 
D'APATRIDIE. 

L es p lé ni potentiaires souss ignés, au nom de 
leurs Gouvernements respectifs, 

D ans Ie but d'empêcher ]'apatr idi e dans un 
cas part icul ier, 

Sont convenus des di spos it ions suivantes: 
Article premier . Dans u n E tat ou l a na

t ionali té n 'es t pas attri buée du seul fa it de la 
na issance sur Ie territo ire, ] ' indi vi du qui y est 
né d' une mère ayant la national ité de eet Etat 
et d' un père sans nationali té ou de national ité 
inconnue, a la nationali té d udit pays. 

Ar t. 2. L es H autes P arties Contractantes 
conviennent d'appliquer, dans leurs relations 
mutuell es, à partir de la mise en vigueur du 
présent P rotocole, les pr incipes et règ les insé
rés à l 'a rt icle ci-dessus. 

L'insertion de ces princ ipes et règles ne 
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préjuge en ri en la question de savoir si lesdi ts 
pr incipes et règles font ou non partie actuel
lement du dro it inte rna tional. 

I l est en outre entendu qu'en ce qui concerne 
tout point qu i ne fai t pas l 'obj et d ' une des 
d ispositions de l 'article ci-dessus, les princ ipes 
et règles du droi t internationa l demeurent en 
vigueur. 

Art. 3. Rien dans Ie présent Protocole ne 
portera atte inte aux di spos it ions des tra ités, 
conventions ou accords en vigueur entre les 
Hautes Par t ies Contractantes relatifs à la na
tionalité ou à des questions s'y rattaéhant. 

Art. 4 . En s ignant ou ratif iant Ie présent 
P rotocole ou en y adhérant, chacune des Hau
tes Parties Contractantes pourra exclure de 
son acceptation telle ou telle des d ispositions 
des articles 1 et 5 au moyen de réserves ex
presses. 

Les dispos it ions a ins i excl ues ne pourront 
être opposées à l a Partie Contractante ayant 
formul é de tell es réserves ni invoquées par ell e 
contre une autre Partie Contractante. 

Art. 5. S 'il s'élève entre les H autes Par
ties Contractantes un différend quelconque re
latif à l ' interprétation ou à l' app lication du 
présent P rotocole, et si ce différend n'a pu 
être résolu de façon satisfa isante par voie di
plomatique, il sera réglé con formément aux 
dispos it ions, en v igueur entre les parti es, con
cernant Ie règlement des d ifférends interna
tionaux. 

Au cas ou de telles di spos it ions n'ex isteraient 
pas entre les parties au différend, ell es Je 
soumettront à une procéd ure arb itrale ou ju
diciaire, en se conformant aux lois constitu
t ionnell es de chacune d'ell es . A défaut d'ac
cord sur Ie choix d'un autre tr ibunal , elles 
soumettront Ie différend à Ia Cour permanente 
de J ustice internationale, si ell es sont toutes 
Parties au Protocole du 16 décembre 1920, 
rela ti f à ladite Cour, et, si el les n' y sont pas 
toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage con
stitué conformément à l a Convention de L a 
Haye du 18 octobre 1907, relativa au règle
ment paci fique des confli ts internationa ux . 

Art. 6. Le présent P rotocole pourra être 
signé, jusqu'au 31 dócembre 1930, au nom de 
tout Membre de la Société des Nations ou de 
tout Etat non Membre, invité à la prem ière 
Conférence de Codification ou auquel Ie Con
sei l de la Société des Nations aura, à eet ef
fet, communiqué un exempla ire dud it Proto
cole. 

Art. 7. Le présent Protocole sera rati[ié et 
les ratifications seront déposées a u Secrétariat 
de Ja Société des ations. 

Le Secrétaire général donnera conna issance 
de chaque dépöt aux Membres de la Société 
des N ations et aux Etats non Membres visés 
à l 'article 6, en indiquant la date à laquell e 
ce dépöt a été effectué. 

Art. 8. A partir du l er jan vier 1931, tout 
Membre de la Société des ations et tout Etat 
non Membre v isé à l' article 6, au nom duque i 
Ie P rotocole n'a pas été signé à cette date, 
sera admis à y adhérer. 

Son adhés ion fera l 'objet d' un Acte déposé 
au Secrétaria t de la Société des Nations. Le 
Secrétaire généra l notifiera chaque a dhésion 
à tous les M embres de la Sociétó des N ations 
et à tous les E tats non M em br·es v isés à l' a ,·-
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ticle 6, en indiquant la date à laquelle l ' Acte 
d'adhésion a été déposé . 

Art. 9. Un · procès-verbal sera dressé par Ie 
Secrétaire général de la Société des Nations 
dès que des ratifications ou des ad hésions au
root été déposées au nom de dix Membres de 
l a Société des Nations ou Etats non M embres. 

Une copie certifi ée conforme de ce procès
verba l sera remise à chacun des Membres de 
la Société des N ations et à tout Etat non 
Membre visés à l'arti cle 6, par les soins du 
Secrétaire généra! de la Société des Nations. 

Art. 10. Le présent Protocole entrera en 
vigueur le 90me jour après la date du procès
verba l ·v isé à l 'article 9 à l'égard des Mem
bres de la Société des Nations et des Etats 
non Mem bres au nom desquels des ratif ica
tions ou adhés ions auront été déposées à la 
suite de ce procès-verbal. 

A l 'égard de chacun des Membres ou Etats 
non Membres au nom desquels des ratifica
t ions ou des adhés ions seront u i té rieurement 
déposées, Ie Protocole entrera en vigueur Ie 
90me jour après la date du dépöt de sa rati
fication ou de son adhésion. 

Art. l l. A partir du l er janv ier 1936, tout 
Membre de la Société des Nations et tout Etat 
non Membre à l'égard duquel Ie présen t Pro
tocole est à ce moment en vigueur pourra 
adresser au Secréta ire général de la Société 
des ations une demande tendant à la rev ision 
de certaines ou de toutes les dispositions de 
ce Protocole. S i une tell e demande, communi
quée a ux autres Membres ou Etats non Mem
bres à l'égard desquels Ie Protocole est à ce 
moment en vigueur, est ap puyée dans un délai 
d'un an par au moins neuf d' entre eux , Ie 
Consei l de la Société des Nations décidera, 
a près consultation des Membres et des Etats 
non Membres v isés à l 'article 6, s' il y a lieu 
de convoquer une confé rence spécia le à eet 
effet, ou de mettre cette revision à l'ordre du 
jour d ' une prochaine conférence pour la codi
fication d u dro it international. 

Les Hautes Parties Contractantes convien
nent qu'en cas de revision du présent Proto
cole, l'Accord nouveau pourra prévo ir que son 
entrée en vigueur entraînera l 'abrogation à 
l'égard de toutes les Parties au présent Pro
tocole de toutes les di spositions de celui -ci ou 
de certaines d'entre ell es. 

A rt. 12. Le présent Protocole peut être dé
noncé. 

Cette dénonciation sera noti fiée par écr it au 
Secréta ire général de Ia Société des N ations , 
qui en donnera connaissance à tous les Mem
bres et aux Etats non Mem bres v isés à l ' ar
t icle 6. 

Cette dénonciation ne produira effet qu'à 
l' égard du Membre ou de l 'Etat non Membre 
qu i l'aura notifi ée et un an après la date à 
laquell e cette notifi cation aura été reçue par 
Ie Secréta ire général. 

Art. 13. l. Chacul)e des H a utes Parties 
Contractantes peut déclarer, au moment de la 
signature, de la ratif icat ion ou de l'adhésion 
que, par son acceptation du présent Protocole, 
ell e n' entend assumer aucune obligation en cé 
qui concerne \'ensemble ou toute partie de ses 
colon ies, protectorats, territoires d'outre-mer 
ou territo ires placés sous sa suzera ineté ou son 
mandat, ou encore en ce qu i concerne certa ines 
de leurs populations; dans ce cas, Ie présent 
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Protocole ne sera pas appl icable aux terri
to ires ou populations fa isant l'ob jet d'une 
telle déclaration. 

2. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes pourra ultér ieurement notif ier au Secré
taire général de la Société des ations qu'elle 
entend rendre Ie présent Protocole app l icable 
à ]'ensemble ou à toute partie de ses terr itoi
res ou de leurs populations ayant fait l 'objet 
de la déclaration prévue au paragraphe pré
cédent. Dans ce cas, Ie Protocole s'appliquera 
aux terri to ires ou aux populations v isés dans 
la notification six mo is après la réception de 
cette notification par Ie Secrétaire général de 
la Société des Nations. 

3. De rnême, chacune des Hautes Parties 
Contractantes peut, à tout moment, déclarer 
qu'elle entend vo ir cesser l'application du pré
sent Protocole à ! 'ensembl e ou à toute partie 
de ses colonies, protectorats, territo ires d'outre
rner ou territoires placés sous sa suzeraineté 
ou sou mandat, ou encore en ce qu i concerne 
certaines de leurs populations; dans ce cas, Ie 
Protocole cessera d'être appl icable aux terri
toires ou popul ations faisant l 'objet d'une 
telle déclaration un an après la réception de 
cette déclaration par Ie Secrétaire général de 
la Société des Nat ions. 

4. Chacune des H autes Parties Contractan
tes peut fa ire des réserves conformément à 
l 'article 4 du P résent Protocole en ce qui con
cerne !'ensemble ou toute partie de ses co
lonies, protectorats, territoires d 'outre-mer ou 
ter ritoires placés sous sa suzerai neté ou son 
mandat, ou en ce qui concerne certaines de 
leurs populations, au moment de "la signature, 
de la ratification ou de l' adhés ion, ou au mo
ment de la notification prévue au paragraphe 
2 du présent a rt icle. 

5. Le Secrétaire général de la Société des 
Nations comrnuniquera à tous les l\1embres de 
la Société des N ations et a ux Etats non Mem
bres vi sés à l 'article 6 les déclarations et noti
f ications reçues en vertu du présent article. 

Art. 14. Le présent Protocole se ra enre
g istré par les soins du Secréta ire général de la 
Société des Nations, dès sa mise en vigueur . 

Art. 15 . Les textes frança is et anglais du 
présent Protocole font également foi. 

En fo i de quoi, les P lénipotentia ires ont 
signé Ie présent Protocole. 

Fait à La Haye, Ie douze avri l mil neuf 
cent trente, en un seul exemplaire qui sera 
déposé dans les archives du Secrétar iat de la 
Société des Nations. Une copie certifiée con
forme se ra transmise par les so ins du Secré
taire général à tous les Membres de la So
ciété des Nations et à tous les Etats non 
Membres inv ités à la première Confé rence 
pour la Cod ification du Droit international. 

B elgique : 
J. de Ruelle 

Sous réserve d' adhésion ui térieure 
pour la Colon ie du Congo et les Ter
ritoires sous mandat. 

Grande-Bretagne et lrlande d·u N ord: 
ainsi que toutes parties de !'Empire 

britann ique non Membres séparés de la 
Société des N ations. 

Maur ice Gwyer 
Oscar F. Dowson 
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Canada: 
Ph ilippe Roy 

A ustralie: 
l'.1aur ice Gwyer 
Oscar F. Dowson 

Union Sud-Africaine: 
Charles W. H . Lansdown 

Etat Libre d' lrlande : 
John J. Hearne 

Ind e : 
I n accordance with the provis ions of 

Art icle 13 of this Protocol I deciare 
that His Britannic Majesty does not 
assume any obi igation in respect of the 
terr itories in Indi a of any Prince o r 
Ch ief under His suze ra inty or the po
pulat ion of the sa id terr itories. 

Chili: 

Chine : 

Basanta Kumar Mullick 

M iguel Cruchaga 
Alejandro Alvarez 
H . M archant 

Woo K a iseng 
Colombie : 

Cuba: 

A . J. Restrepo 
Fra ncisco J osé Urrutia 

Ad r eferendmn . 
Di az de V ill ar 
Carlos de Armenteros 

Danemark : 
Ad r eje,·cndum. 
F . Martensen-Larsen 
V. Lorck 

Vill e L i bre de Dantzig: 
Stefan Sieczkowski 

Egypte : 
A. Badaoui 
M. Sid Ahmed 

Espagne : 
A. Goicoechea 

E stonie : 
A. P iip 
Al. W arma 

France: 

G,·èce : 

Japon: 

P au l Matter 
A. K ammerer 

Ad referendum. 
N. Politis 
Megalos A. Caloyanni 
J ean Spiropoulos 

Mushakoji 
L eUonie : 

Charles Duzmans 
Robert Akment in 

Luxembourg: 
Conrad Stumper 

M exique : 
Eduardo Suarez 

Pays-B as : 
Les Pays-Bas n' entendent assumer 

aucune obi igation en ce qui concerne 
les Indes néerlandaises, Ie Surinam et 
Curaçao. 

v. Eysinga 
J . Kosters 

P érou : 
M. H . Cornejo 

P ologne: 
Stefan Sieczkowski 
S. Rundste in 
J . Makowski 

P ortugal: 
J osé Caeiro da Matta 
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José Maria Vilhena Barbosa de M a
galh aes 

Prof. Doutor J. Lobo d 'Avil a Lima 
T chécoslo vaquie : 

Miroslav Pl esinge r-Bozinov 
Dr. Vàclav J oachim 

Uru guay: 
E. E. Buero. 

S. 99 R. 

21 D ecemb er 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het Verdrag van 12 April 1930 
nopens zekere vragen betreffende wetscon
fl icten inzake na tional ite it. 

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

dat het Verdrag nopens zekere vragen bet ref• 
fende wetsconfl icten inza ke nationali te it van 
12 April 1930 en op dien datum vanwege Ons 
te 's-Gravenhage onderteekend, alvo rens te 
kunnen worden bekrachti gd , volgens artikel 
58 der Grondwet de goedkeu ring der S taten
Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, em. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegde Verdrag nopens zekere vragen betref
fende wetsconfl icten inza ke na t ionalite it van 
12 Apr il 1930 en op d ien datum vanwege Ons 
te 's-Gravenhage onderteekend wordt goedge
keurd. 

2. Bij het nederl eggen van de akte van be
krachtiging van het Verdrag worden de arti
kelen 8, 9 en 10 van de bekrachtiging uitge
sloten. 

3. Bij het nederleggen van de akte van 
bekrachtiging zal ter kennis van den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond worden 
gebracht, da t het in artikel 1 bedoelde Ver
drag ook toepasselijk zal zijn op Nederlandsch
l ndië, Sttriname en Curaçao. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrach t igen, waartoe artikel 
21 van het Verdrag aanl eiding kan geven. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e 2'Jinister ,z;an Jus ti t i e , v a n S c h a i k. 
D e Minister van B uitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 

Fransche tekst. 

D e M inister van Staat, 
M iniste1· van K oloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg . 22 Januari 1937.) 

Conventlon concernant certalnes qu estlons 
relatlves aux confllts de Iols sur 

la nationallté. 

Le Prés ident du R eich all emand ; Ie Prés i
clent fédéral de la R épublique d' Autriche; Sa 
Majesté Ie Roi des Bel ges; Sa Majesté Ie Roi 
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de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Terri
to ires bri tanniques a u de là des mers, E mpe
reur des In des; Ie Président de la R épubl iq ue 
du Ch i! i · Ie Prés ident d u Gouvernement na
t iona l de' la R épubl ique chinoise; Ie P rés ident 
de Ja R épubl ique de Colombie; Ie Prés ident 
de la R épubl ique de Cuba ; Sa Majesté Ie R oi 
de D anemark et d 'I slande; Je P rés ident de la 
R épubl ique de P ologne, pour la Vill a li bre de 
Dantzig; Sa Ma jesté Ie Roi d' Egypte; Sa 
Majesté Ie R o i d'Espagne; Ie Gouvernement 
de la Républ ique d'Eston ie; Ie Président de 
la République fr a nçaise; Ie P rés ident d~ _Ia 
Répub l ique hell én ique; Son Al tesse Sé re111s
sime Ie R égent du Royaurne de Hongrie ; :::la 
Majesté Je R <1i de Da nemark et d'Isl a nde, 
pour l' I slande; Sa M ajesté Ie R oi d'I : al;e_; 
Sa Majesté l 'Ernpereur du J apon; Ie P resi
dent de la R é publ ique de L ettonie ; Son Al 
tesse R oyale Ja Grande-D uchesse de L uxem
bourg · Ie P résident des Etats- nis du Mex i
que; Sa Majesté ,Ia R_e ine des ~ays-Bas; l,e 
Prés ident de la R epubl1 que d u Perou; Ie P re
s ident de la R épubl ique de P ologne; Ie P ré
sident de la R épubl ique portugaise; Ie P ré i
den t de Ia R épubl ique du Salvador ; Sa Ma
jesté Ie R oi, de Suède; Ie, Conseil féd~ra l 
suisse · Ie President de la R epub l1 que tcheco
slovaque • Ie P résident de Ja Rép ubl ique de 
I'Urugua'y; Sa M a je té Ie Roi de Yougos lav ie, 

Con idérant qu'il importe ra it de rég ler pa r 
vo ie d' accord international les questions rela
t ive aux confli ts de loi sur la nat ionali té ; 

Conva incus qu' il est de l' inté rêt général de 
Ia communauté internationale de fa ire admet
tre par tous ses membres_ 9ue t~ut ind i':' id u 
devrai t avoir une nat,ona h té et n en possed(lr 
qu'une seul e; . ,. , 

R econnaissant par st11 te que 1 ,dea l vers 
lequel l' humanité do it s'or iente r da ns ce do
ma ine consiste à supprimer tout ensembl e les 
cas d'apatridi e et ceux de doub_l~ nati:mali té_; 

Estima nt que, da ns les cond1 t1ons econom 1-
ques et soc ia les ex istant actuell ement dans, les 
di vers pays, il n'est pas poss,ble de_ proceder 
dès maintenant à un règlement uni fo rme de 
to us les problèmes susindiqués; 

Dés ireux néanrno ins de commencer cette 
g ra nde oouvre r.iar un P'.'emier essa i de cod if i
cation prog ress1ve, en regla nt cell es des ques
t ion relatives aux confli ts de lois su r la na
t iona l ité sur lesque ll es une en ten te in terna
t iona le est présentement poss ibl e; 

Ont résol u de concl ure une Convention et, à 
eet effet, ont nommé pour leurs Plénipoten
t iaires, savoi r: 

L e Président du R eich all ernand : 
M. Göppert, Ministre plén ipotenti a ire; 
M . H . H ering, Conse ill er intime, Chef de 

Département au Ministère de l 'Intér ieur d u 
Re ich. 

L e Présià,ent / édéral de la R épublique 
d' Au triche: 

Le clocteur M arc Leitma ier , Conse ill er juri
dique de la Chance ll erie féclérale, Départe
rnent des Affa ires étrangères . 

Sa Majesté l e R oi des B el ges : 
M. J . de R uelle, J ur isconsul te du Mi nistère 

des Affa ires étrangères. 
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Sa Majesté le R oi de Grande-B retagne, 
d' lrlande et des 1'er,-itoi,·es britanni
ques au delà des ,ners, E,npe.-eur des 
l ndes: 

P our la Grande-Bretagne et l' I rlande du 
Nord, ainsi quj'l toutes parties de !'Em
p ire brita nnique non Membres ' parés 
de Ia Société cl s N ations : 

S ir Mauri ce Gwyer, K .C.B. , P rocure ur gé
néra l de S a M ajesté et " Solicito r" pour les 
Affa ires de Sa Trésorer ie; 

Mr. 0. F . Dowson, 0.B .E. , Conse iller juri
dique ad joint au " H ome Offi ce". 

Pour Ie Dominion du Canada: 
L'H onorable P h ili ppe R oy, E nvoyé extra

ordina ire et Ministre pl én ipoten t ia ire près Ie 
Président de la R épubl ique française. 

P our Ie Commonwealth cl ' Austral ie : 
S ir Maurice Gwyer, K .C.B. , P rocureur gé

néral de Sa Majesté et "Solicitor" pour les 
Affa ires de Sa T résorerie; 

Mr. 0 . F . Dowson, 0 .B.E. , Conse il e r jur i
dique adjo int au " H ome Office". 

Pour l'Un ion Sud-Afr ica ine: 
M r. C. W . H . Landsdown, K .C., B .A. , LL .B. , 

Conseil Ier jur idique du Gouvernement de 
l'Union Sud-A frica ine, a ncien P rocu reur géné
ra l de la P rov ince du Cap de Bonne-Espé
rance . 

P our l'Etat libre d' Irl a nde : 
Mr. 0. F . Dowson, O.B.E ., Consei ll er jur i

a u Département des Affa ires exté rieures. 
P our ]' I nde : 

Si r B asanta Kuma r Mullick, I .C.S ., Mem
bre du Conse il de !' Inde, ancien J uge à la 
H aute Cour de P atna. 

L e P résiden t de la JUpublique du Chil i : 
M. M iguel Cruchaga-Tocornal, ancien P ré

sident du Conse il , a ncien Ambassadeur p rès Ie 
Prés ident des Etats-Unis cl' Amér ique, a ncien 
Professeur de droit internationa l, Pré ident 
des Commissions mixtes de R éclamations entre 
Ie Mexiq ue et J'All emagne et Ie M ex ique et 
l 'E spagne; 

.1. A leja ndro Al varez, M embre de l ' Institut 
de Fra nce, Membre et a nc ien Vice-Prés ident 
de l' I nstitut de Dro it inte rnationa l, Conse iller 
jurid ique des Légations du Chili en Eu rope; 

Vice-Admira l H ipolito March ant, Délégué 
naval permanent auprès de la Société des N a
t ions. 

L e Président du Gouvernernent national 
de la R épublique chinoise: 

Le docteur Woo K a iseng, M inist re plénipo
tent ia ire, Directeur du Bmeau permanent de 
la Délégation chinoise auprès de la Société 
de N ations, Chargé d' a ffa ires à Berne. 

L e P résident de la R épublique de Co
lombie : 

M . A ntonio J osé Restrepo, Délégué pe,m a
nent auprès de la Soc,été des Nations, En
voyé extraordina ire et Ministre pléni poten
ti a ire, Membre de la Chambre des R eprésen
tant:s; 

M. F rancisco José U rru t ia, ancien Ministre 
des Affa ires étrangères, Délégué perma nen t 
auprès de la Société de N ations, Envoyé 
extraord ina ire et M inistre plén ipotent ia ire 
près Ie Conse il fédéra l suisse. 
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L e P résident de z-a, R épublique de Cuba : 
Le docteur A . Di az de Vill a r , Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotent ia ire p rès Sa 
M ajesté la R eine des P ays-B as; 

Le docteur C. de A rmenteros, E nvoyé el-'. t ra
ordinaire et Ministre plén ipoten tia ire près Ie 
Çonseil fédéral suisse. 

Sa Majesté l e R oi de Danernark et d' l s
lande: 

M . F. C. M ar tensen-L a rsen , Di recteur au 
Ministère de l ' lntéri eu r ; 

M . V . L. Lorck, Di recteur de la av iga-
t ion, Capi ta ine de va isseau. 

L e P résident de la R épubl ique de P o
l ogne, pour la V ille libre de Dantzig: 

M . Ste fan S ieczkowski , Sous-Secréta ire d'E 
tat au Ministère de la J ustice de P o logne. 

Sa M ajesté le R oi d'Egypte: 
Abd el H amid B adao ui pach a, Prés ident du 

Com ité du Content ieux; 
Mourad Sid Ahmed bey, Conse ille r royal. 

Sa M ajesté le R oi d: Espagne: 
M. Antonio Goicoechea, ancien M inistre de 

l'Intérieur, Membre de la Cour perm anente 
d'Arbitrage, Membre de J'Académ ie royale 
des Sciences navales et poli t iques, Membre de 
Ja Commission générale de Cod ification 
d'Espagne, P rofesseur de d roit international à 
l 'Institut di plomat ique de M adrid . 

L e Gouverne,nent de la R épublique d' E s
tonie : 

M. Ants Piip, P ro fesseur de droit interna
tional à l 'Université de T artu, ancien Chef 
de l'Etat, ancien Ministre des Affa ires étran
gè res; 

M. Al exandre V arma, Mag. jur., Directeur 
des Affa ires admi nistratives au M in istère des 
Affaires étrangères. 

L e l'résiden t de la R épublique française: 
1. P . M atte r, Membre de l ' Institut, P rocu

reur général à l a Cour de .Cassation; 
M . A. K ammerer, E nvoyé extraord ina ire et 

Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la 
R eine des Pays-Bas. 

L e P résident de la R épublique hell é
nique: 

M. N. P oli tis, ancien M inistre des A ffa ires 
étrangères, Envoyé extraordi naire et Ministre 
plén ipotent ia ire près Ie P résident de la R épu
blique frança ise; 

M. Megalos A. Caloyanni , ancien Conse ill er 
à la H aute Cour d'Appel d 'Egypte, ancien 
Juge ad hoc à la Cour permanente de J ustice 
internationale; 

M . J. Spiropoul os, P ro fesseur de dro it in
te rnational à l 'Uni ve rsité de Sa loniq ue. 

Son Altess.e Sérénissime le R égent du 
R oyaurne de H ongrie : 

M . J ean P elényi, Ministre R és ident, Chef 
de la Délégat ion de H ongrie auprès de la 
Société des N a tions. 

Sa Majes té l e R oi de Dane,nm·k et d'Is
lande, pour l ' l slande: 

M . Sveinn Bjornsson, Envoyé extraordina ire 
et Ministre pl éni potentia ire, R eprésentant de 
l'Islande a u Da nemark. 

Sa M ajesté Ze R oi a: Italie: 
Le Professeur Amedeo Gia nnin i, M inistre 

p léni potenti a ire, Conse ille r d'Etat. 
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Sa ,lf ajesté l' Empe1·eur du J apon : 
Le v icomte Kintomo Musha koji , E nvoyé 

extraordina ire et Ministre plénipotent ia ire 
près Sa Ma jesté Ie R oi de Suède. 

Le P résident de la R épublique de L et
tonie: 

M . Ch . Duzm ans, Envoyé extraordina ire et 
M inistre pléni potent ia ire près S a M ajesté Ie 
R o i de Yougoslav ie, Délégué pe rmanent a u
près de Ia Société des N ations; 

M . R. A kmentin, Ju r isconsul te a u Ministè re 
des Affa ires étrangères, P ro fesseur à la F a
culté de Droit de l'Université de Ri ga. 

Son Altesse R oyale la Grande-Duchesse 
de Luxembourg: 

Le docteur Conrad Stum per , Conse iller de 
Gouvernement. 

Le Président des Etats-Unis du M exique : 
M. Edua rdo Sua rez, Chef du Dépa rtement 

ju ridique a u Ministère des Affa ires étra ngères. 

Sa M ajesté la R eine des Pays-Bas : 
M. W. J. M . van E ys inga, Professe ur de 

dro it à l 'Univers ité de Leyde, Membre de la 
Cour· pe rma nente d'Arbitrage; 

Le docteur J . K o te rs, Conse ill er à Ja H aute 
Cour. 

L e P ,·ésident de la R épublique du P érou: 
M . Ma riana H. Cornejo, R eprésentant au 

Conse il de la Société des N at ions, Envoyé 
extraordina ire et Ministre pl énipotent ia ire 
près Ie Prés ident de la R épublique frança ise. 

L e P résident de la Républiq·ue de P o
logne : 

M. Stefan Sieczkowski , Sous-Secréta ire d 'E 
tat au Ministère de la J ustice; 

Le docteur S. R undste in , Conse ill er juridi
que au Ministère des Affa ires étrangè res ; 

Le professeur J . Makowski , Chef de la Sec
t ion de Trai tés au Ministè re des Affa ires 
étrangères. 

L e P ,·ésident de la R épublique portu
gaise: 

Le docteur J osé Caeiro da M atta, R ecteur 
de l'Un iversité de Lisbonne, Professeur a ux 
F acul tés de Dro it de Coembr ï et de Lisbonne, 
Vice-Prés ident du Conseil supéri eur d'Instruc
tio n publ ique; 

L e docteur J osé Maria Vilhena Barbosa de 
Magalhaes, P rofesseur de dro it à l'U ni vers ité 
de Lisbonne, Membre du Comi té d'ex perts 
pour la codificat ion progress ive du droi t inter
national de la Société des ations, ancien 
M inistre des A ffaires étrangères, de la Justice 
et de 1 'Instruction publ ique; 

L e docteur J osé Lobo d'Avil a Lima, Pro
fesseu r de d roit aux U nivers ités de Lisbonne 
et de Coembrï , Conse ill er ju ridique au Mi
n istère des A ffa ires étrangères. 

Le P résident de la République du S al
vador: 

Le docteur J . Gustavo G uerre ro, Délégué 
permanent auprès de la Société des N ations, 
E nvoyé extraordina ire et M inistre plénipoten
t ia ire p rès Je Président de la R épublique 
frança ise. 

Sa M ajesté l e R oi de Suède: 
M . K a rl Ivan Westrnan, Envoyé ex traordi 

nai re et Ministre pl énipotent ia ire près Ie Con
se il fédéra l suisse. 
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Le Oonseil fédéral Suisse: 
M. Victor Merz, Juge fédéral; 
M. Paul Dinichert, Ministre plénipoten

tiaire, Chef de la Division des Affaires étran
gères du Département politique fédéral. 

L e Président de la R épublique tchécoslo
vaque: 

M . Miroslav Plesinger Bozinov, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotenti aire 
près Sa Majesté Ia Reine des Pays-Bas; 

Le docteur Vàclav Joachim , Chef de Sec
tion au Ministère de l'Intérieur, Pri vat-docent 
du droit public, Directeur adjoint de l'Ecole 
1 ibre des Sciences pol itiques à Prague. 

L e Président de la République de l' U1-u
guay: 

Le docteur Enrique Buero, Envoyé extra
ordinaire et Ministre pl énipotentiaire près Sa 
Majesté Ie Roi des Belges et près Sa Majesté 
la Reine des P ays-Bas. 

Sa Majesté l e Roi de Y ougoslavie: 
M. Ilia Choumenkovitch, Délégué perma

nent auprès de la Société des ations, En
voyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire près le Conse il fédéra l suisse. 

Lesquels, après avoir déposé leurs pl e ins 
pouvoirs, trouvés en bonne et due f01me, sont 
convenus des dispositions suivantes: 

CHAPITRE PREMIER. 

Principes génémux. 

Article premier. Il a ppartient à chaque 
Etat de déterminer par sa législ ation quels 
sont ses nationaux. Cette législation doit étre 
admise par les autres Etats, pourvu qu' elle 
soit en accord avec les conventions interna
tional es, la coutume internationale et les prin
cipes de droit généralement reconnus en ma
tière de nat ional ité. 

Art. 2. Toute question rel ative au point de 
savoir si un individu possède la nat ional ité 
d'un Etat doit être réso lue conformément à la 
législ ation de eet Etat . 

Art. 3. Sous rése rve des d isposit ions de la 
présente Convention, un individu possédant 
deux ou pi usieurs national ités pourra être 
considóré, par chacun des Etats dont il a la 
national ité, comme son ressort issant. 

Art. 4. Un Eta t ne peut exerce r sa pro
tection diplomatique au profit d' un de ses 
nationaux à l 'encontre d'un Etat dont celui -c i 
est auss i Ie national. 

Art. 5. Dans un Etat t iers, ]' individu possó
dant p lus ieurs nat ional ités devra être traité 
comme s' il n'en ava it qu'une. Sans préjudice 
des règles de droit a ppliquées dans l 'E tat tiers 
en matière de sta tut personnel et sous róserve 
des conventions en vigueur, ee t Etat pourra, 
sur son territoire, reconnaître excl u i ven1ent, 
parmi les nationa.1 ités que possède un te l in
dividu, soit l a nationali té du pays dan lequel 
il a sa rés idence hab ituel Ie et principale, soit 
la national ité de cel ui auquel, d'après les 
c irconstances, il apparaît comme se rattachant 
Ie plus en fa it. 

Art. 6. Sous réserve du droi t pour un 
Etat d' accorder u ne pi us I arge facul té de ré
pudier sa nationalité, tout individu possédant 
deux nationalités acquises sans man ifestation 
de volonté de sa part pourra renoncer à l'une 
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d'elles, avec l' auto risation de l'Etat à la na
t iona li té duquel il entend renoncer. 

Cette autorisation ne sera pas refusée à ! 'in
dividu qui a sa rés idence habituel Ie et princi
pale à l'étranger, pourvu que soient remplies 
les conditions requises par la loi de l'Etat à 
la national ité duquel il entend renoncer. 

CHAPITRE II. - Du permis dl expa,triation. 

Art. 7. L e permis d' expatr iation, en tant 
qu'il est prévu par une lég islation, n'entraîne 
la perte de la nationalité de l'Etat qui l'a dé
livré que s i Ie titula ire du pe rmis possède 
dé jà une seconde nationalité, ou, sinon, qu'à 
partir du moment ou il en acquiert une uou
vel1e. 

Le permis d'expatriation dev iant caduc si 
Ie t itulaire n' acquiert pas une nationalité nou
velle dans Ie délai fixé par l'Etat qui l'a 
délivré. Cette disposition ne s'applique pas 
dans Ie cas d'un individu qui , au moment ou 
il reçoit Ie permis d' expatriation, possède déjà 
une autre nationalité que celle de l'Etat qui 
Ie lui dé livre. 

L'Etat dont la nationalité est acq uise par un 
individu titulaire d'un perm is d' expatriation 
notifiera cett,e acquis ition à l'Etat qui a dé-
1 ivré Ie permis. 

CHAPITRE III. 

De la nationalité de la femme mariée. 

Art. 8. Si la Joi nationale de la femme lui 
fait perdre sa national ité par suite de mariage 
avec un étranger, eet effet sera subordonné à 
l'acqu isition par el le de la nationali té de son 
n1ari. 

Art. 9. Si la loi nat ionale de la femme 
lui fait perdre sa nationalité par su ite du 
changement de nationalité de son mari au 
cours du mariage, eet effet sera subordonné à 
l 'acquisition par ell e de la nationali té nou
vell e de son mari. 

Art. 10. L a naturalisation du mari au 
cours du mariage n'entraîne Ie changement 
de nationalité de sa femme que du consente
ment de cell e-ci. 

Art. 11. La femme qui, d'après la loi de 
son pays, a pe rdu a nationalité par suite de 
son mariage, ne la recouvre après la dissolu
tion de celle-c i que si ell e en fait la demande 
et conformément à la loi de ce pays. Dans ce 
cas e ll e perd la nationali té qu'ell e ava it 
acqu ise par suite de son mariage. 

CHAPITRE IV. 

De la nationalité des enfants. 

Art. 12. Les dispositions légal es relatives à 
l'attribution de la national ité d'un Etat en 
ra ison de l a na issance su r son te rritoire ne 
s'appliquent pas de plein dro it aux en fants 
dont les parents jouissent des immunités di
plomatiques dans Ie pays de la na issance. 

La lo i de chaque Etat do it permettre que, 
dans le cas ou des enfants de consuls de car
rièrn ou de fonctionnaires d'Etats étrangers 
chargés de mi si ons o ffi cie! les pa,· leurs gou
vernements possèdent deux nationalité par 
suite de IEl'm naissance, il s puis ent être dé
gagés, par voie de répudiation ou autrement, 
de la nationalité du pays ou il s sont nés, à 

47 
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cond it ion toutefoi s qu'il s conservent la na
tionali té de leurs parents. 

Art. 13. L a natura li sation des parents fait 
acquérir à ceux de leurs enfants, qui sont 
mineurs d' après la loi de l'Etat qui accorde 
la natural isation, la nationali té de eet E tat. 
La loi dud it Etat peut déte1miner les cond i
tions auxquelles est subordonnée da ns ce cas 
l'acqu isition de sa na tionali té. D ans les cas ou 
la ]oi d'u n Etat n'étend pas les effets de la 
natura] isat ion des parents à leurs enfants m i
neurs, ceux-c i conservent leur nationali té. 

Art. 14 . L'enfant dont aucun des pa rents 
n'est connu, a la nationalité du pays ou il est 
né. S i l a f iliation de [' enfant vient à être 
établie, l a na t ional ité de celui-ci sera déte r
minée d' après les règles a pplicables da ns les 
cas ou la fili ation est connue. 

L'enfant trouvé est, jusqu' à preuve du con
tra ire, présumé né sur Je ter ri to ire de 1 'E tat 
ou il a été trouvé. 

Art . 15. Lorsque la nationali té d'un E tat 
n'est pas acquise de pl e in dro it par su ite de la 
na issa nce sur Ie terr ito ire de eet E tat, ]'en fant 
qui y est né de parents sans nationa l ité ou de 
na t ional ité inconnue peut obteni r la national ité 
dud it E tat. L a loi de celu i-c i déterminera les 
cond it ions auxquelles sera subordonnée dans 
ces cas l' acqu isition de sa nationali té. 

Ar t. 16. Si la loi d'un E tat admet qu' un 
enfant naturel possédant la nationali té de eet 
E ta t, peut la perdre par su ite d'u n change
ment d'état civil (légit imation, réconnais
sa nce) , cette perte sera toutefois subordonnée 
à l'acquisition de la nationali té d' un aut re 
E tat, d' après la loi de ce dern ier relat iva aux 
effets du changement d 'état civil sur la na
t iona l ité. 

CHAPI T RE V . - De l' adoption . 

A rt. 17. S i la loi d'un Etat admet la perte 
de la national ité pa r suite d' adoption, cette 
perte sera toutefoi s subordonnée à l ' acqu isi
tion par l 'adopté de la na tionalité de ]' adop
tant, conformément à Ia loi de l 'E tat <lont 
celui-ci est ressortissant et relative aux effets 
de l 'adopt ion sur la national ité. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions général es e'l final es . 

Art. 18. Les Hautes Parties Contractantes 
conviennent d' appliquer, da ns leurs relations 
mutuelles, à partir de la m ise en vigueur de 
la présen te Convention, les pr incipes et règles 
insérés aux a rt icl es c i-dessus. 

L'i nsert ion de ces principes et règles ne 
préjuge en r ien la question de savo ir si lesd its 
p ri ncipes et règles font ou non part ie actuelle
ment du droit internat ional. 

Il est en out re entendu qu'en ce qu i con
cerne tout po int qu i ne fa it pas l 'objet d' une 
des d ispositions ci-dessus, les principes et 
règles du dro it inter national demeurent en 
v1gueur. 

Art. 19. Rien dans la présente Convent ion 
ne portera atteinte aux disposit ions des trai
tés, conventions ou accords en vigueur entre 
les H au tes Parties Contractantes i.elatifs à l a 
nat ionali té ou à des quest ions s'y ra ttachant. 

Ar t . 20. En signant ou ra tifiant la p résente 
Convention ou en y adhérant, chacune des 
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H autes P arti es Contractantes pourra exclure 
de son acceptation tell e ou telle des di sposi
tions des articles 1 à 17 et 21 a u moyen de 
réserves expresses. 

L es dispositions a insi excl ues ne pourront 
ê tre opposées à la \ artie Contrnctan~ ayant 
formul é de telles reserves llI mvoq uees par 
elle contre une au t re P a rt ie Cont ractante. 

Art . 21. S ' il élève entre les H autes Part ies 
Contractantes un différend quelconque relatif 
à l'interpréta t ion ou à l 'appl ication de la pré
sen te Convent ion, et si ce différend n 'a pu 
être résolu de façon sat isfaisante pa r vo ie di 
pl omatique, il sera réglé confo,mément aux 
disposit ions, en vigueur entre les part ies, con
cernant Je règlement des différends interna
t ionaux. 

Au cas ou de telles d isposit ions n 'ex istera ient 
pas entre les parties au différend, elles Ie 
soumettront à une procédure arb itra le ou ju
dicia ire, en se conformant a ux lo is constitu
tionnell es de chacune d'elles. A défa ut d' ac
cord sur Je choix d' un autre t r ibunal , ell es 
soumettront Ie d ifférend à la Cour pe1ma ne11 te 
de Justice in ter nat ionale, si elles sont tou tes 
P arties au Protocole du 16 décembee 1920, 
relatif à ladi te Cour, et , si elles n'y sont pas 
toutes Par ties, à un tribunal d'arbitrage con
stit ué conformément à la Convention de L a 
H aye du 18 octobre 190 7:, rela t ive au règ le
ment pacifi que des confli ts inte rnationaux. 

Art. 22. L a présen te Convention pourra 
être signée, jusq u'au 31 décembre 1930, au 
nom de tout Membre de la Société des N a
t ions ou de tout E ta t non Membre , invité à la 
première Con férence de Codification ou a uquel 
Je Conseil de la Société des N ations a ura, à 
eet effet, comm uniqué un exempla ire de ladi te 
Convention. 

Art . 23. L a présente Convent ion sera rati
fiée et les rat if icat ions seront déposées au Se-
cré tari a t de la Société des N ations. · 

Le Secrétaire général donnera conna issance 
de chaque dépót aux Membres de la Société 
des N ations et aux Etats non Membres visés à 
l 'article 22, en ind iquant la date à laquell e 
ce dépót a été effectué. 

Art . 24. A partir du l er janvier 1931, tout 
Membre de la Société des N ations et tou t 
E tat no n Membre visé à l'article 22, au nom 
duquel 1 a Convention n' a pas été signée à 
cette date, se ra admis à y adhérer. 

Son adhésion fora l 'objet d' un Acte déposé 
au Secréta ri a t de la Société des N at ions. L e 
Secréta ire général notif iera chaque adhés ion 
à tous les Membres de la Société des N ations 
et à tous les E tats non Mem bre~ v isés à l' a r
t icle 22, en indiquant la date à laquell e ['Acte 
d'adhés ion a été déposé. 

Art. 25 . U n procès-verbal sera dressé pa r 
Je Secréta ire généra l de la Société des N a
tions dès que des ratif ications ou des adhé
sions a uront été déposées au nom de d ix Mem
bres de la Société des N ations ou E tats non 
Membres. 

Une copie certif iée conforme de ce procès
verba l sera remise à ch acun des Mem bres de 
la Société des N at ions et à tout E tat non 
Membre v isés à l ' a rticle 22, par les soins du 
Secréta ire général de 1 a Société des N ations. 

Ar t . 26. L a présente Convention entre ra 
en vigueur Ie 90me jour après la date du 
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procès-verbal visé à l'article 25 à l'égard des 
Membres de la Société des Nations et des 
Etats non Membres au nom desq uels des rati
fi cations ou aclhésions auront été déposées à la 
su ite de ce procès-verbal. 

A l'égard de chacun des Membres o u E tats 
non Membres au nom desquels des ratifica
tions ou des adhésions seront ui térieurement 
déposées, la Convention entrera en vi gueur Je 
90me jour après la date du dépót de sa rnti
[ication ou de son adhés ion. 

Art. 27. A partir du ler janvie r 1936, tout 
Membre de la Société des Nat ions et to ut Etat 
non Membre à l 'éga,rd duque l la présente 
Convention est à ce moment en vigueur pour
ra adresser au Secrétaire général de la So
ciété des ations une demande tendant à la 
rev ision de certa ines ou de toute les dispo
sit ions de cette Convention. Si une tell e de
mande, communiquée aux autres M embres ou 
Etats non Mernbres à l 'égard desq uel s la Con
vention est à oe moment en vigueur, est ap
puyée dans un déla i d'un an par au moins neuf 
d'entre eux, Ie Conseil de la Société des N a
tions décidera, après consultation des Membres 
et des E tats non Membres vi sés à J'article 22, 
s' il y a I ieu de convoquer une conférence 
spécia le à eet effet, ou de rnettre cette revision 
à l'ordre du jour d'une prochaine conférence 
pour la codification du droit inte rnational. 

Les H autes Parties Contractantes conv ien
nent qu' en cas de rev is ion de la présente Con
vention, la Convention nouvell e pour ra pré
voir que on entrée en vigueur entraînera 
l 'abrogation à l 'égard de tou tes les Parties à 
la présente Convention _ de toutes les disposi
t ions de ce lle-ci ou de certaines d'entre ell es. 

Art. 28. La présente Convention peut être 
dénoncée. 

Cette dénonciation sera notifiée par écrit au 
Secréta ire général de la Société des Nations, 
qui en donnera conna issance à to us les Mem
bres de la Société des N ations e t aux Etats 
non Membres visés à l'article 22. 

Cette dénonciation ne produira effet qu 'à 
l'égard du Membre ou de l'Eta t non Membre 
qui !' aura notif iée et un a n après la date à 
laquell e cette notification aura été reçue par 
Ie Secrétaire général. 

Art. 29 . l. Chacu ne des Hautes Parties 
Contractantes peut déclarer, au moment de la 
signature, de la ratifi cat ion ou de l' adhés ion 
que, par son acceptation de la présente Con
vention, ell e n'entend assumer aucune obl i
gation en ce qui concerne !'ensemble ou toute 
partie de ses co lonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires p lacés sous sa suze
ra ineté ou son rnandat, ou encore en ce q ui 
concerne certa ines de leurs populations; dans 
ce cas, la présente Convention ne sera pes 
appli cabl e a.ux territoires ou popula.tions [ a. i 
sant l'objet d'une telle déclara tion. 

2. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes pourra ul tér ieurement noti fi er au Secré
taire général de la Société des Nations qu'ell e 
entend rendre la présente Convention appli
cable à ]'ensemble ou à toute partie de ses 
terr itoires ou de leurs populations ayant fait 
l'objet de la déclaration prévue au paragraphe 
précédent. Dans ce cas, la Convention s'appli 
quera aux territoires ou aux popul a tions visés 
dans la notification six mois après la récep-
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t ion de cette notifi cation par Ie Secrétaire 
général de la Société des Nations. 

3. De rnême, chacune des Hautes Parties 
Contractantes peut, à tout moment, décla rer 
qu 'ell e entend voir cesser l 'application de ia 
présente Convention à !'ensemble ou à toute 
partie de ses colonies, protectorats, territoires 
d'outre-mer ou territoires placés sous sa suze
raineté ou son mandat, ou encore en ce qu i 
concerne certaines de leurs populations; dans 
ce cas, l a Convention cessera d'être app l icable 
aux te1Titoires ou populations faisant l 'objet 
d'une tell e déclaration un an après la récep
t ion de cette déclaration par Ie Secréta ire 
général de la Société des ations. 

4. Chacune des H a utes P arties Contractan
tes peut faire des réserves con[ormément à 
l'article 20 de la présente Convention en ce 
qu i concerne l 'en emble ou toute partie de 
ses colonies, protectorats, territoires d'ou tre
mer ou territoires p lacés sous sa suzeraineté 
ou son mandat, ou en ce qui concerne certai
nes de leurs popula tions, a u moment de la 
signature, de la ratification ou de l' adhésion, 
ou au moment de Ja not ification prévue au pa
ragraphe 2 du présent article. 

5. Le Secrétaire général de Ja Société des 
Nations communiquera à tous les Membres de 
la Société des Nations et aux Etats non Mem
bres , visés à l 'article 22, les déclarations et 
not i f ications .reçues en vertu du présent ar
t icle. 

Art. 30. L a présente Convention_ sera en
registrée par les so ins du Secrétaire général 
de la Société des Nations, dès sa mise en 
vigueur. 

Art. 31. L es textes français et angla is de 
1 a présente Convention font égal ement foi . 

En foi de quo i, les Plénipotentiaires sus
mentionnés ont signé Ja présente Convention. 

Fait à La Haye, Je douze avril mil neuf 
cent trente, en un seul exemplaire qui sera 
déposé dans les archives du Secrétariat de la 
Société des Nat ions. Une copie certif iée con
forme sera transm ise par les soi ns du Secré
ta ire général à tous les Membres de la Société 
des ations et à tous les Etats non Membres 
invités à l a prem ière Conférence pour la Cod i
fication du Droit international. 

Alle,nagne : 
Göppert 
Hering 

A utriche : 
L eitm a ier 

l3 elgique : 
J. de Ruell e 

Sous réserve d' adhésion ul téri eure 
pour Ja Colonie du Congo et les Terri
toires sous mandat. 

G1·ande-B retagne et Jrlande du No1·d: 
a i nsi que toutes parti es de ! 'Empire 

br itannique non Mem bres séparés de 
la Société des Nations. 

Maurice Gwyer 
Oscar F . Dowson 

Canail.a : 
Ph ilippe Roy 

Australie : 
Maurice Gwyer 
Oscar F. Dowson 
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Union Suil-Africaine : 
Charles W . H. L an down 

Etat l ibre d' lrlande: 
John J. Hearne 

I nde: 
In accordance with the provisions of 

Article 29 of this Convention I deciare 
that Ris Bri tannio Majesty does not 
assume any obi igation in respect of 
the territories in India of any Prince 
or Chief under Ris Suzerainty or the 
populat ion of the sa id territories. 

Basanta Kumar Mullick 
Chili: 

Chine : 

Miguel Cruchaga 
Alejandro Alvarez 
H . . Marchant 

Sous réserve de l ' a rticl e 4. 
Woo K a iseng 

Col om bie: 
A. J . R estrepo 
Francisco Jo é Urrutia 
Sous réserve de l' article 10. 

Cuba: 
Ad referendum. 

Sous réserve des articles 9, 10, 11. 
Diaz de Vill ar 
Carlos de Armenteros 

Danema1·k: 
Sous réserve des articles 5 et ll. 

Martensen-Larsen 
V. Lorck 

V ill e l ibre de Dantzig: 
Stefan Sieczkowski 

Egypte: 
A. Badaoui 
M. Sid Ahmed 

Espagne: 
A . Goicoechea 

Estonie: 
A. Piip 
Al. W arma 

France: 
Paul Matter 
A. Kammerer 

Grèc,e: 
Ad referendum. 

. Politis 
M egalos A. Caloyanni 
J ean Spiropoulos 

H ong-rie: 
Pelényi 

l slande: 

!talie: 

Ad re/ereriduni. 
Sveinn Bjornssou 

Amedeo Giannini 
.Japon: 

Sous réserve des article 4, 10 et des 
mots " d'après la loi de l'Etat qui ac
corde la naturalisation" de l'article 13. 

Mushakoji. 
L ettonie: 

Charles Duzmans 
R obert Akmentin 

Luxembourg: 
Conrad Stumper 

M exique : 
Sous róserve de l'al inóa 2 de l' article 1. 

Eduardo Suarez 
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Pays-Bas: 
Les Pays-Bas : 

1 ° Excluent de leur acceptation les ar
ticles 8, 9 et 10; 

2° 'entendent as umer aucune obliga-
tion en ce qui concerne les Indes 
néerlanda ises, Ie Surinam et Curaçao. 

v. Eysinga 
J. Kosters 

P érou: 
Sous réserve de l' article quatre. 
M. H. Cornejo 

P ologne: 
Stefan Sieczkowski 
S. Rundstein 
J. Makowski 

Portugal: 
J osé Caeiro da Matta 
José Maria Vilhena Barbosa de Ma

galhaes. 
Prof. Doutor J. Labo d'Avila Lima. 

Salvador : 
J. Gustavo Guerrero 

Suède: 
Le Gouvernement suédois déclare 

excl ure de son acceptation la disposi
tion de l a deuxième phrase de l'article 
11 dans Ie cas ou la femme visée par 
eet article, ayant recouvré l a nationa
lité de son pays d'orig ine, n ' établit pas 
sa résidence habituelle da ns ce pays. 
Sous réserve de ratification de S. M . 
le Roi de Suède avec l 'approbation du 
Riksdag. 

K. I. Westm~n 
Suisse: 

Sous róserve de l 'article 10. 
V. M erz 
Paul Dinichert 

Tchécoslovaquie : 
Miroslav Pl esinger-Bozinov 
Dr. Vàclav Joachim 

Uruguay : 
E. E. Buero 

Y ougoslavie: 
J . Choumenkov itch . 

S. 99T . 

28 D ecembe,· 1936. WET tot goedkeuring van 
het Protocol van 1 Juni 1935 inzake wij
ziging van eenige artike len van het Ver
drag houdende regeling van de luchtvaart 
van 13 October 1919 (Staatsblad 1928, n°. 
397 en Staatsblad 1933, n°. 354) en van 
het Protocol van 1 Jun i 1935 inzake wij
ziging van bijlage H van het Verdrag. 

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

dat het Protocol van 1 Juni 1935 inzake wij
ziging van eenige artikelen van het Verdrag 
houdende regeling van de luchtvaart van 13 
Ootober 1919 en het Protocol van 1 Juni 1935 
inzake wijziging van bijlage H van het Ver
drag, welke protocollen vanwege Ons op 9 
November 1935 zijn ondertee kend, al vorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 
58 der Grondwet, de goedkeur ing der State n
Generaa l behoeven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raar! van State, enz. 
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Eenig artikel. 
De nevens deze wet in afdruk gevoegde Pr0-

tocollen van 1 Juni 1935 inzake wijziging van 
eenige artikelen van het Verdrag houdende 
regeling van de luchtvaart van 13 October 
1919 en van 1 Juni 1935 inzake wijziging van 
bijl age H van het Verdrng, welke protocoll en 
vanwege Ons op 9 November 1935 zijn onder
teekend, worden goedgekeu rd. 

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

cember 1936. 
\VILHELMINA. 

D e M inister van Wat erstaat, 
van Lidth de Jeude. 

De Minister van B1titenlandsche Z aken, 
De Graeff. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 

Fransche tekst. 

De Minist er van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co lijn. 
(Uitgeg. 19 Januari 1937.) 

PROTOCOLE 
relatlf à des amenllements à la Conventlon 
11ortant rég·lemcntatlon de la Navigatlon 

Aérlenne 
en date 1111 13 octobre 1919 

La Commission Internationale de N av iga
tion Aérienne a, au cours de sa vingt-troisième 
session tenue à Bruxell es sous la Prési dence 
de M. Ie Lieutenant-Colonel Daumerie, ass isté 
de M. Albert Roper, Secrétaire Général , dé
cidé de réunir dans Ie présent Protocole une 
série de modifications à la Convention, ap
prouvée au cours de ses dix-huiti ème, ving
t ième, vingt et unième, vingt-deuxième et 
vingt-troisième sessions. 

Ces modifications, comportant des amende
ments a ux articles 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 
19, 25, 26, 34, 35 et 39, ainsi que l'adjonc
tion d'un nouvel a rticle 25bis, seront rédigées 
comme su it en français, en anglais et en ita-
lien: · 

Art. 4. Tout aé?-one/ q1,i s' engage au-dessus 
d'une zone inte,·dite (une phrase supprirnée) 
dev,·a, clès qu'il s'en apercevra, atterrir en de
hors de la zone inte,•d.ite, l e -plus tót et le pl,,s 
près possible, sur l'un des aérod;romes de l'Etat 
indûrnent su,·volé. 

Art. 6. L es ab-one/s ont la nationalité de 
l' Etat su,· le regist,·e duquel ils sont irnrna
t,·icul és (une phrase supprimée) . 

Art. 7. L'in1.1natric1.tlation des a é1·one/ s visés 
dans l'articl e précédent sera fait e confonné
m ent aux lois et aux dispositions spécial es de 
chaque Etat cont,·actant, à condition toutefo is 
de se conformer aux stipulations de !'Annexe 
A. 

Art. 9. L es Etats contractants transrnet
tront à la Commission l nternatio•nate de Na
viyation A érienne, à des intervalles de temps 
fixés par cette Commission, des copies de leur 
registre matricule et des inscriptions et radia,
tions d'inscription eff ectuées sur ce registre. 

CHAPITRE III 
(Titre): 

C,ertificat de navigabilité. 
Licences du personnel. 
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Appareils de radiocommunications. 
Art. 12. Chaque rn e,nb.-e de l'équ ipage d'un 

aéronef, ayant à bord une fonction relative á 
l a cond1,ite ou à l a sécuri té du vol, doit être 
powrvu de la licence conespondant à la fonc
t ion qu'il doi t remplir, délivrée ou rendue 
exécutoire par l'Et·at dont l'aérone/ possède la 
nationalité, dans les cond itions fixées par 
]'Annexe E. 

Art. 13. Les certi/icats de navigabil ité, dé
livrés, dans les conditions fixées par l ' Annexe 
B , par l'Etat dont l'aérone/ possède la na
tionalité, ou ren.dus exécutoir.es par eet Etat, 
seront reconnus valables par les autres Etats 
tant que l'aéronef conservera cette nat ionalité. 

L es licences dél ivrées, dans les conditions 
fixées par l' Annexe E, par l' Etat dont l ' aéro
nef possède la nationalité, ou ,·endues exécu
toires par eet Etat, seront reconnues valables 
par les autres Etats. Toutefois, chaque Etat 
a le droit de ne pas reconnaît ,·e valabl es, pou,· 
la circulation dans l es lirnites et au-dessus de 
son propre territoi,·e, les licences délivrées à 
l'un de ses ressortissants par un autre Etat 
contractant ou rendues exécutoires par eet 
Etat. 

Les certi/icats de navigabilité et les licenccs 
seront établis con/or,né,nent aux modèles pré
vus dans les A nnexes B et E . 

Art. 14. Un aérone/ ne pourra être muni 
d'aucune station émettrice de radio-communi
cations sans une licence spéciale déliv,·ée par 
l 'Etat dont l' aérone/ possède la nationalité. 

L'obligation d'installer des stations de rad io
communications à bord des aérone/s engagés 
dans la navigation internat ional e, l es condi
tions d'utilisation de ces stations et les con
ditions de délivrance des l icences susv isées se
ront fixées par 1' Annexe I. 

Art. 16. Chaque Etat contractant au1·a l e 
droit d'édicter, a" profit de ses aérone/s na,
tionaux, des réserves et restrictions concer
nant l e transpo,·t de personnes et de choses par 
aéronef entre deux points de son territoire : 

a) Moyennant rémunération de quelque na
ture qu'elle soit; 

b) Même sans rémunération, si Ie trans
port est effectué par une entreprise de trans
port aérien, sauf s'il s'agit pour cette entre
prise d'un transport nécessaire au fonctionne
ment propre des serv ices aériens qu'elle as
sure. 

Art. 19. Tout aérone/ se l ivmnt à la navi
gation inte,·nationale doit êt,·e rnuni de: 

a) Un certi/icat d'im,natriculation, conjor-
1nément à l' Annexe A ; 

b) Un certijicat de navigabilité, conjormé-
1nent à l'Annexe B ; 

c) Les licences du cO?Mnandant, des pilotes 
et des membres de l 'équipage, con/ormérnent à 
l'Annexe E; · 

d) S'il transporte des passagers: la liste 
nominale de ceux•ci; 

e) S'il transporte des marchandises: les 
lettres de transport aérien et le manifeste; 

/ ) Les livres de bord, conjo,·rnément à l' An
nexe C; 
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g) S'il est muni d'une ou de stations de 
radiocomrnunications; la licence prévue à l'ar
ticl e 14. 

Art. 25. Chacun des Etats contractants s'en
gage à prerultre les m..esures propres à assurer 
que tous aé1-onefs naviguant au-dessus de son 
territoire ainsi que tous aé1-onefs po,·tant la 
marque de sa nationali té et en quelque lieu 
qu'ils se trouvent, se con fornieront aux dispo
sitions prévu es à l 'Annexei D. 

Toutefois, cette obligation ne subsiste , pour 
les aé ronefs d'un Etat contractant qui navi
guent au-dessus du terr itoire d'un Etat non
contractant, que dans la rnesure ou la régle
rnentation de eet Etat n'est pas en conflit avec 
les dispositions de !'Annexe D. 

Chacun des EtaJ,s contractants s'engage á 
assurer la 110ursuite et l es p1.mitions des con
t,·evenants. 

Art. 25bis. Les Etats contractants auront 
la facu lté d'inte rdire, sur leur te rrito ire, tous 
la ncements ou jets en cours de rou te, en dehors 
du lest ou d' eng ins don t Ie lancement ou le 
jet est prévu par la Convention ou ses An
nexes ou nécessa ire à la sécurité de la nav i
gation. 

Art. 26. L e transport va,· aéronef des ex
plosi fs, arrnes à feu et ,nunitions, a insi que 
tous engins ou moyens de guerre visés dans 
les conventions internationales, est inte,·dit , 
sauf perrnission spécial e de l 'Etat survolé. 

Toute foi s, Ie transport des explosifs ou en
gins nécessaires a u fonctionnement ou à la 
condu ite de l 'aéronef n'est pas interdi t. 

Art. 34. Il sera insti tué, sous l e non, de 
Commission l nt e1'7iationale de Navigation A é
rienne, une Commission internationale pe1"Tna
nente placée sous l' autorité de la Société cles 
Nations. 

Chaque Etat contractant ne pourra avoir 
rllus de deux représentants à la Commission. 

Chaque Etat représenté à la Commission 
aura une voix . 

La Conimission I nternationale de Naviga
tion A érienne déterm inera les règl es de sa 
propre procédure e t le l ieu de son siège per
manent, mais ell e sera li bre de se réunir en 
tels endroits qu' ell e jugera convenable. 

Cette Co1nm ission aura l es attributions sui
·vant es : 

a) R ecevoir l es propositions d e tout Etat 
cont,·actant , ou lui en adresser, à l 'e ff tt de 
modifier ou d'amende,· l es dispositions de la 
présente Convention; notifier l es changements 
adoptés ; 

b) E xer c.e1· l es fonctio ns qui lui son t d évo• 
lues par le p1·ésent article et par les a,·ticl es 
9, 13 (un article supprimé ), 15, 16, l! "I', l!8, 36 
et , 1 de la présente Convention ; 

c) Apporter tous amendements aux disposi
t·io11s des Annex es autres que ]'Annexe H; 

d) Centralise,· et c01nmuniquer aux Etats 
contractants l es in forniat ions de toute nature 
concernant la navigation aérienne internatio
nale· 

e)' Cent,·aliser et co1n1nunique1· aux Etats 
contractants tous les renseignem ents d} ordre 
rad ioélectrique, m étéorologique et m édical, in
téressant la navigation aérienne; 

f) A ssurer la publication de cartes powr la 
navigation aérienne, conjornié?nent aux dispo
sitions de l' Annexe F ; 
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g) Donner des {JIIJis sur les questions que 
les Etats pourront soumett,·e à son examen. 

T ou te m odi/ication dans l es dispositions de 
l 'une quelconque des A nnexes pou,·ra être ap
portée par la Co,nmission Internationale de 
Navigation Afrienne, lorsque ladite ,nodifica
tion aura été approuvée pa1· l es trois quarts diu 
total des voix des Etats rep,·ésentés à la ses
sion et les deux tiers du total possible des voix 
qui pourraient être exprim ées si tous les Etats 
étaient représentés. Cette modi/ ication au·ra 
plein ef/ et dès qu' ell e aura été notifiée, par la 
Commission l nte1·national e de Navigation Aé-
1·ienne, à tous l es Etats coniractants. 

T oute m odi fication proposée aux articl<es de 
la présente Convention sera discutée par la 
Comniission I nternationale d e Navigation A é
rienne, qu'ell e émane de l'un des Etats con
tracta'nts ou de la Commission ell e-m êm e. 
A ucune niodifi caJ,ion de cette natu,·e ne pour
ra être proposée à l' acceptation des Etats con
trac tants, si ell e n'a été approu~·ée par les 
deux tiers au m oins du total possible des voix . 

L es modifications apportées aux articl es de 
la Convention ( exception faite des Annexes) 
doivent, avant de porter ef/et, être expressé
m ent adoptées pa,· les Etats contractants. 

L es dépenses de la Co,nmission I nternatio
nal e de Navigation A érienne seront suppo,·tées 
par les Etats contractants dans la proportion 
/ixée par ladite Commission. 

L es frais occasionnés pa,· l' envoi de déléga
tions techniques seront supportés par leurs 
Etats respec ti fs. 

Art. 35. L es H autes Par ties contractantes 
s' engagent, chacune en ce qui la concerne, à 
coopérer autant que vossible aux ,nesures inter-
1iationales relati·ves à: 

a) La centralisation ,et la distribution des 
in/ormations m étéo,·ologiques, soit statistiques, 
soit courantes ou spéciales , con/01'1nément aux 
dispositions de l' Annexe G; 

b) La publication de cartes aéronautiques 
un·ifiées, ainsi que l' établissem cnt d'un systèm e 
uniforme de repères aéronautiques, conformé
ment aux dispositions de l ' A nnexe F ; 

c) L 'utilisation de la radioélectricité dans 
la navigation aér ienne, l ' établisse,nent des sta
tions radioélectriques nécessaires, ainsi que 
l' o bservat ion de l a 1·égl em e nta t ion re lati va aux 
services radioélectriques inteniationO/UX, visée 
à 1' Annexe I. 

Art. 39. L es dispositions de la présentc 
Convent;ion sont com plétées par des A nnexes 
A à I qui, sous rése1·ve de la disposition de 
l'articl e 34, al, in.éa c ), on t la 111, ênie v al eur 
(sept mots suppr imés ) que la Convention ell e
m é1ne. 

Les Souss ignós, dûment autorisés, déclarent 
accepte r, au nom des E tats qu'ils représen
tent, les modifications c i-dessus, qu i sont pro
posées à l'accepta tion définitive des E ta ts con
tracta nts. 

L e présen t Protocole restera ouvert à l a 
signa tu re des Etats actue l lement Parti es con
tracta ntes à l a Convention ; il sera ratifié et 
les rati fications se ront dé posées auss i tot que 
poss ible au siège permanent de la Commis
sion . 

Il entrera en vigueur dès que les Etats ac
tuellement Parties contractantes à la Conven-
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tion auront effectué Ie dépót de leurs ratifica
tions; les modifications ci-dessus dev iendront 
ipso facto parties intégrantes de l a Convention. 

Une copie certifiée conforme du présent Pro
tocole sera transmise par Ie Secrétaire Géné
ral à tous les Etats contractants a i nsi qu' aux 
autres Etats signata ires de l a Convention por
tant réglementation de l a navigation aérienne. 

Fait à Bruxe ll es, Ie prem ier ju in mil neuf 
cent trente-cinq , en un seu l exemplaire qu i 
sera déposé dans les archives de la Commis
s ion . 

DAUMERIE, 
P résident de la Vingt-t,·oisiè,ne Session 

de la C.I. N.A. 
ALBERT ROPER, 

S ec,·étaire Général de la C.l.N.A. 

PRO'fO COLE 
relatlf à 1les amcnclemcnts à !'Annexe H 
1le Ia Convention portant réglementatlon 

de la Navlg·atlon Aérlenne 
en date du 13 octobre 1919 

La Commission Internationale de Naviga
tion Aérienne à, au cours de sa vingt-trois ième 
session tenue à Bruxelles sous l a Prés idence de 
M. le Lieutenant-Colonel D aumerie , ass isté 
de M. Albert Roper, Secrétaire Général , dé
cidé de réunir d ans Ie présent Protocole une 
sér ie de modifications à ! 'Annexe H approu
vées au cours de ses vingt et unième et vingt
troisième sess ions. 

Ces modifications seront r édigées comme suit 
en français, en angla is et en ita li en : 

Annexe H. 

DOUA NES DISPOSITIONS G"f:NÉJULES 

Article premier. 'l'out aéronef en ,narche, 
do-it, à tout moment, se sournettre aux injonc
tions de l a douane et de l a polic,e de l'Etat 
survolé, que ces injonctions lui so ient adres
sées de l a surface ou d'un aérone f. 

Art. 2. P ou,· exercer leur droit de surveil
lance, les agents des douanes et des contribu
tions indirectes, et d'une faço n génémle, les 
rep-résentants de l'autorité publique peuvent 
visi ter tout aéronef et son cha,·ge,nent. 

Art . 3. Un aéronef qui se rend à l' étranger 
ou qui vient de l' étranger ne peut prendre Ie 
départ ou atterrir que sur un aérodrorne doua.
nier ou sur un aérodrorne spécialenient désigné 
par l 'autorité compétente , aérodrome ou les 
formalités douanières sont remplies. 

Toutefois, chaque Etat contractant peut dis
pense,· certaii>es catégories d'aéi-one/s de pren
dre Ie départ ou d'atterrir sur ces aérodr01nes. 

Un "aérodrome douanier" est un aérodrome 
ouve.r t à l ' usage public, ou fonctionne d'une 
faço n régulière un serv ice de douane. 

Art. 4 . Chaque Etat contractant peut pres
cr ire que tout aéronef qui franchit sa frontière 
doit obligatoirement Ie faire entre certains 
points dét erminés. 
· Lorsque, par suite d'un cas de /one ,najeure 

qui doi t être prouvé, l'aéronef fr anchit la fron
tiè,·e sans se conformer aux prescr ipt ions qui 
auraient été édictées en appl ication du pre
mier a linéa du présent article il doit atterrir 
sur le plus prochain aérodrome douanier situé 
sur l'itinéraire rle son vo yage. 
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Art. 5. En cas d'atterrissage forcé en de
hors des aérodromes visés à l'articl e 3, atter
risage qui doit être justifié , Ie comma ndant de 
l'aérone f est tenu de prévenir immédiatement 
Ie service fi scal compétent ou de police Ie 
pl,us faci le à atteindre. Il ne peut ,·epartir 
qu'av,ec l'a:utorisation de ces autor ités qui, 
après vérif ication, v isent l e carnet de route et 
l e manifeste , s'il en ex iste un . 

Lorsque l' aéronef est hors d 'état de repren
dre !'air, Ie régime douanier applicable est 
ce lui déterminé par chaque Etat contractant. 

Art. 6. Tout e inforniatio n utüe concernant 
les points prévus à l' a rticle 4 et les aérod1·0-
1nes visés à l' article 3 y compris la li ste de 
ces aérodromes, ainsi que tout change,nent ul
térieurement apporté à cette l iste ou aux in
f or,nations fournies, avec l'indication des dates 
auxquell es aes changements deviendront vala
bles, seront noti/ iés par l' Etat inté.-esgé à la 
Com,nission Internationale de Navigation Aé
rienne qui corrumuniquera ces renseignements 
à tous les Etats contractants. 

FORMALIT"BS AU D"f:PART 

Art. 7. Avant Je départ, Ie comm a nda nt de 
l 'aéronef présente à la douane Ie carnet de 
route et: 

a) S i l'aérone f transporte des ,narchandi
ses, le manifeste et les déclarations prévues à 
l' article 8; 

b) S'il transporte des provisions de bord, 
la liste de ces provisions. 

S'il n'y a pas de manifeste, la douane en 
fait mention sur Ie carnet de route. 

Art. 8. L e manifeste est conforme au rno
dUe N° 1 ei-après. L es marchandises fo nt obli
gatoirement l' objet de déclarations en détail, 
établ ies par l es expédit e,crs ,et conformes au 
rnodèle N° 2 ei-après. 

Art. 9. S' il s'agit d'un aérone f ne trans
portant pas de 1narchandises, il es t simplernent 
soumis au visa de son ca,-net de route. 

S 'il s'agit d'un aéronef t1·ansp01·tant des 
manhandises, l'agent habili té par la douane 
procède, au vu du manifeste et des déclara
tions, aux vérijications réglementaires et vis.e 
l e carnet de route ainsi que l e manifeste. Il 
appuie sa signature d'un cachet officie!. 

Il scelle ies rnarchandises o" les yroupes de 
marchandises pou,• lesquels cette foi-,nalité est 
exigée. Il mentionne sur Ie manifeste Ie nom
bre des scell és. 

FORMALITÉS A L 'ARRJVÉE 

Art. 10. Dès l'a,•rivée , Ie commandant de 
l' aéronef présente à l a douane le ca·rnet de 
route et: 

a) Si l'aéronef transporte des marchandi
:.es, le manifeste e t les déclarations en détail; 

b) S'il t ransporte des provisions de bord, 
1 a I iste de ces provisions. 

L'agent h abi li té par la douane constate, s' il 
y a li eu, l'intégrité des scell és , procède aux 
opérations de dédouanernent, vise l e cai·net de 
,·oute et conserve l e manifeste et les déclara
t ions en déta il. 

S'il s'agit d'un aérone/ ne transportant pas 
de marchandises, il est simplement soumis au 
visa de son carnet de route . 
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R"BGlME APPLlCABLE AUX AÉRONEFS, 
AU COMBUSTIBLE ET AUX MAll

CHAnDISES 

Art. ll . Les aérone fs, avec leur équipement 
et leurs pièces de rechange se trouvant à bord, 
acquittent en principe, à leur atterr isage en 
pays étrange,·, l es droits de toute nature nor
malement ex igibles à l ' importation. 

S'il s doivent êt ,·e réexportés, il s bénéficient 
de la franchi se temporaire des droits et taxes, 
dans les conditions prévues par les règlements 
de douane propres à chacun des Etats contrac
tants, lesquels s'efforceront de réduire les for
mal ités au strict minimum, notamment en ce 
qui concerne les aéronefs des lignes régu lières. 

Le même régime est appl icable aux piéces 
et matériel de rechange importés séparément 
pour la réparation de ces aéronefs; les pièces 
remplacées doivent, si la douane l'ex ige, être 
réexportées sous son controle. 

Art. 12. S'il existe une entente entre des 
sociétés de touris,ne de deux ou plusieurs 
Etats, les aéronefs couverts par la garant ie de 
ces sociétés jouissent du régime du "triptyque" 
ou de cel ui du "carnet de passages en douane" . 

Art. 13. A l'arrivée, l es combustibles et les 
lubrifiants contenus dans les réservoirs nor
maux de l'aéronef sont admis en franchise de 
droits de douane ou autres. Aucune quantité 
ne peut toutefois être débarquée en franchise. 

Art. 14. L es marchandises arrivant par 
aéronef ne seront en aucun cas soumis,es à un 
régi,ne douanier moins favorable que cel ui qui 
leur serait ap-plicable si elles étaient irnpo1·
tées par terre ou par 11ie1·. 

L es droits de douane acquittés par les entre
prises de navigat ion aérienne sur des mar
chandises importées par aéronef et réexportées 
pour cause de non-livra ison au destinata ire 
peuvent être remboursés sous les conditions 
déterm i nées par chaque Etat . 

Art. 15. Le passage à l' étranger des ,nar
chandises expo1·tées en décharge de cornptes 
d'admission temporaire ou d'entrep6t, ou pas
sibles de taxes intérieu,·es, est justifié . par la 
production d'une attestation de Ia douane de 
destination, si la douane du pays d'exporta 
tion l'ex ige. 

TRANSIT 
Art. 16 . Lorsqu'un aérone f traverse le te r

ritoire d'un E tat contractant l-es form a l ités 
sont réduites au minimum exigé par les c ir
constances. 

Si l'aéronef n'atterrit pas, il doit simple
ment se conform er aux prescri ptions des art i• 
cles 1 et 4. 

En cas d' escal e, les dispositions prévues ci
dessus pow,· l e dépa.·t et l 'ar rivée sont a ppli 
cables . Toutefois , s'il n'y a ni ch argement ni 
déchargement, Ie manifeste est restitué all 
commandant, après avoi r été visé par la 
douane. 

L es dispositions de l'article 11 , deuxième 
alinéa, sont applicables aux rna·rchandises qui 
doivent ét,·e réexportées . 

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRO
NEFS EN SERVICE SUR UNE LIGNE 
INTERNATIONALE RÉGULI]';;RE DE NA-

VIGATION AÉRIENNE 

Art. 17. En ce qui concerne les aéronefs en 
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service sur une ligne internationale régulière 
de navigation aérienne, le commandant est 
autor isé à présenter à la douane, aux lieu et 
place de la déclaration du modèle N ° 2, un 
double or ig ina l de la lettre de transport aé
rien, contena nt les mêrnes indications et por
tant en gros caractères la mention "Déclara
tion pour la douane". 

Art. 18. Au cas ou un aérone f en service 
sur une ligne internationale régul ière de na
v igation aérienne ne transporte pas de mar
chandises, un man ifeste doit, nonobstant les 
dispositions des art icles 7, 9 et 10 ci-dessus, 
être établi et présen té à la douane; ce docu
ment est a lors revêtu de la mention "néant" . 

DISPOSITIOnS DIVERSES 

Art . 19. Chaque Etat contractant peut in
terdire tous décharge,nents en cours de vol sui· 
son territo ire. 

Art . 20. L es Etats contractants pourront 
concl ure des accords pour établi,· des aérodro-
1nes internationaux réitnissant l es services 
douaniers de deux ou plusieurs Etats. 

Art. 21. Indépendamment des pénali tés qui 
peuvent être édictées pa,· les lo is du pays l ésé 
pour infrac tion aux dispositions qui précèdent, 
l adite infraction sera notifiée à l' Etat dans 
lequel l' aéronef est immatriculé. 

Art. 22. L es dispositions de la présente 
Annexe ne s'appliq,uent, ni aux aérone fs rnili
taires titulaires d'une aitlo1-isation spécial e 
( Article 30, 31 et 32 de la Coni•ention), ni 
aux aéronefs de police et de douane ( A,·ticles 
30 et 33 d e la Convention). 

M odèles. 

(Dans le 1nodèle n° 1 ( M anifesM}, suppri-
11,e1· l es mentions relativ-es au d01nicil e, à la 
national i té et au nu1néro de la licence du com
mandant, et compléter la rubrique en tête de 
la cinquième colonne de façon à lire : ,, poids 
brut" au l ieu de "pouls" . Dans l e rnodèl e N° 
1, supprimer égalernent l 'exemple de marque 
d'immatriculation de l 'appareil . Aucun chan
gem,ent n'a été appo1·té au rnodèle n ° :2 .) 

Les souss ignés, dûment a utorisés, déclarent 
accepter , au nom des Etats qu' il s représentent, 
les modifications ci-dessus, qu i sont proposées 
à l 'acceptation dé finitive des Etats contrac
tants. 

Le présent P rotocole restera ouvert à la 
signature des Etats actue ll ement Parties con
tracta ntes à la Convention ; il sera ratifié et 
les ratifications seront déposées auss itót que 
p_ossible au siège permanent de la Comm is
s1on. 

Il entrera en vigueur dès que les Etats ac
tuellement Parties contractantes à la Conven
tion auront effectué le dépót de leurs ratifica
t ions; les modifications ci-dessus deviendront 
ipso facto parties intégrantes de la Conven
tion. 

Une copie ce rtifi ée conforme au pi'ésent Pro
tocole sera transmise par Ie Secrétaire Gé
nér-al à tous les E tats contractants a insi qu'aux 
autres Etats signata ires de la Convent ion por
tant réglementatiou de la navigation aérienne. 

Fait à B ruxell es, le premier juin mil neuf 
cen t trente-cinq, en un seul exempla ire qui 
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sera déposé dans les archives de la Commis-
sion. 

DAUMERIE, 
I'résident de la Vingt-t,·oisième Session 

de la C. l .N.A. 

ALBERT ROPER, 
S ecrétaire Géné?-al de la C. l .N.A . 

s. 99 u. 
28 December 1936. WET, houdende goedkeu

r ing van het op 1 April 1933 te 's-Gmven
hage tusschen Nederland en Luxen,burg 
gesloten vestig ings- en arbe idsverdrag. 

Wij WILH E LMINA, enz ... . doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 1 A pril 1933 te 's-Gmvenh.age tus
schen Nederland en Luxemburg ge loten ves
tigings- en arbe idsverdrag, met twee bij be
hoorende nota's, al vorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft en dat het voorts wenschel ij k is om de 
bevoegdheid voor te behouden om de verdra
gen te bekrachtigen, waartoe de bepal ingen 
van di t verdrag aan le id ing kunnen geven; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. Het op 1 April 1933 te 's-Graven

hage tusschen Nederland en Luxemburg ge
sloten vestigings- en arbeidsverdrag, met twee 
bij behoorende nota's, dat in afd rnk nevens deze 
wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrach t igen, waa rtoe de be
pa li ng van a rt ikel 21 van d it ve rd rag aan
leiding kan geven. 

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

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Social e Zaken, 
M . S l i n ge n b e r g. 

De M.iniste,· van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graef f. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
De Ministe,· van Staat, 

M inister van D efensie a.i ., 
H . Co lij n. 

De Ministe,· van H andel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 22 J anuari 1937.) 

Vestlgln gs - en arbeldsvercl rag tu sschen het 
Koninkrijk 1ler Nederlaucleu en het Groot

Hertog·dom Luxemburg·. 

H are Majeste it de K oning in der N ederl anden 
en 

H a re Koninklij ke H oogheid de Groot-H er-
togin van Luxem burg, .. 

bezield met den wensch de vestigmgs- en 
arbeidsvoorwaarden van Nederl andsche onder
da nen in Luxemburg en van Luxemburgsche 
onderdanen in N ederl and te regelen, hebben 
besloten te di en einde een verd rag te si u iten 
en hebben als H aar gevolmachtigden benoemd, 
te weten: 

Mare M a jeste it de Kon ing in der N ederlan
den, 
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Jonkheer F rans Bee lae rts van B lo kl a nd , 
H oogstderzelver M in iste r van Bui ten landsche 
Zaken, 

H are K oninklij ke Hoogheid de Groot-Her
togin van Luxemburg, 

den H eer J oseph Bech, H aar Mi nister van 
Staat, Voorzitter der R egeering, 

d ie, na elka nder mededeeling te hebben ge
daan van hun vo lm achten, welke in goeden 
en behoorlij ken vorm werden bevonden, over 
de volgende artike len tot overeenstemm ing 
zij n gekomen : 

AFDEELI NG I. - Vestiging. 

A rt. 1. § 1. De onderdanen van ieder de r 
Hooge Verdragslui tende P ar tijen zu ll en de 
bevoegdheid hebben zich naar het grondgebied 
van de andere Part ij te begeven, zich daar te 
vestigen, zich te ver pi aatsen, een ver bi ij fp l aats 
te kiezen en het land te verlaten, mits zij zich 
gedragen naar de daar te lande ge ldende 
wetten en verordeningen, in het bij zonder wat 
be treft het toez ich t op vreemdeli ngen. 

H et is wel te verstaan, dat ieder der H ooge 
Verdragslui tende Partijen zich het rech t voor 
behoudt den toegang tot en het ve r bi ij f op 
Haar grondgebied te verbieden aan eiken 
onderdaan van de andere Partij , die als onge
wen cht zou moeten worden aangemerkt, zij 
het uit een oogpunt van handhav ing de,· open
bare orde en openbare zedelij khe id , gezond
hei d o f ve il ighei d, o f omdat hij geen mid
de len van bestaan bez it. 

De bepal ing, vervat in de eerste a li nea van 
deze § - hoewel zij in het a lgemeen uitslui t 
de toe pa s ing op de onderdanen der H ooge 
Verdragsluitende Partij en van wetten of ver
orden ingen, die bepaalde lij k ten doe l hebben 
h et recht om het grondgebied vrijelij k te ver
laten, te beperken of o p te heffen - verzet 
zich a nderzijds niet tegen de toe pass ing va n 
de gewone en a lgemeene wetgeving, waarui t in 
a fzonderlijke geva llen een beletsel voor het 
ve rl aten zou kunnen voo rtv loeien. 

§ 2. I ngeval dat de b innenkomst, het ver
blijf , de werkzaamheid of de vestiging va n een 
onderdaan van een der Hooge Verd rags lui 
tende P a rtij en op het g rondgebied van de a n
dere Part ij , volgens de bepalingen van de 
wetten en verordeni ngen ten aanzien va n het 
toez ich t op vreemde! ingen, onderworpen moch
ten zijn aan zekere voorwaarden of beperkin
gen, zull en deze van zei f ophouden van toe
pa sing te zij n op den belanghebbende, d ie 
zij n woonplaats op bedoeld grondge bied blijft 
houden, uiterlijk na vij f ja ren ononderbroken 
verblij f. 

§ 3. H et is wel te verstaan, dat, ze lfs wan
neer het betreft personen die voordeel en ont
l een n aan de bep a l ingen van § 2 van dit 
a rtikel, ieder der H ooge Verdrags luitende 
P artijen zich voo rbehoud t ten opzichte van 
onderdanen van de andere P ar tij gebrn ik te 
maken van het rech t van ui tzetting en van 
het ,·ech t op deze onderd anen H aar politie
voor chri ften toe te passen, zooa ls d ie welke 
betrekk ing hebben op paspoorten, ident iteits
bewijzen en a lle verkl a ringen vereischt voor 
het toez icht op v reemde! ingen . 

§ 4. De rech ten, invo rderbaar te ,· gelegen
heid va n de toe pass ing der verschill ende [or-
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maliteiten, bedoeld in § 3 van dit artike l, zul
len niet meer kunnen bedragen dan die welke 
gelden voor onderdanen van de in deze meest
begunstigde natie. 

Art. 2. § 1 . De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragslui tende Partijen zu ll en op 
het g rondgebied van de andere Partij in rech te 
en in feite op voet van volkomen ge lijkhe id 
met de onderdanen van de andere Partij wor
den behandeld voor wat betreft de uitoefen ing 
van elke werkzaamheid op het geb ied van 
ha ndel, nijverheid en geldwezen, en, in het 
a lgemeen, van elke werkzaamheid van econo
mischen aard, zonder dat er in deze onder
sche id zal worden gemaakt tusschen onder
nemingen, di e een zelfstandige werkzaamheid 
uitoefenen en die welke handelen a ls bij kan
toren of agentschappen. 

§ 2. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verd ragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij a lle ambachten 
en beroepen kunnen uitoefenen, di e niet af
zonderlijk in § 3 van dit artikel zijn genoemd, 
onder de voorwaarde, dat zij zich gedragen 
naar de daar te lande geldende wetten en 
verordeningen met inbegrip van die welke 
betrekking hebben op de bescherming va n de 
nationale arbeidsmarkt. 

H et is wel te verstaan, dat de toepass ing 
van de wetten en verordeningen betreffende 
de bescherm ing van de nationale arbeidsmarkt, 
geen beletsel zal vormen voor de onderdanen 
van ieder der H ooge Verdragsluitende Par
t ij en , die gevestigd zijn op het grondgebied 
van de andere P artij , om naar hun keuze per
sonen in dienst te nemen voor het vervu llen 
van le idende functies. 

§ 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2 van 
d it artikel hebben geen betrekking op de uit
oefening op het grondgebied van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P a rtijen van de hier
ach ter opgesomde beroepen, ambachten en tak
ken van nijverheid en handel : 

a. de openbare ambten, beroepen en be
trekkingen, met inbegrip van het beroep van 
notar is, procureur en deurwaarder; 

b. de beroepen van advocaat en wissel
agent ; 

c. de colportage en ambulante beroepen; 
d. de vischvangst in de binnen- en terri

tor iale wateren, de ku tvaart, het loodswezen 
in het algemeen en de inwendige havendienst. 

§ 4. De bepalingen van dit artikel brengen 
i11 geen enkel opzicht wijziging in de in Ne
derl and geldende wettelij ke bepalingen met 
b trekking tot de bemanning van zeeschepen 
of binnenvaartuigen, varende onder nationale 
vlag, en van in dat land ingeschreven lucht
vaartui gen. 

Art. 3. § l. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P a rtij en , die zich a l 
of niet op het grondgebied van de andere 
Partij bevinden, zull en zich aldaar onde,· de
zei fde voorwaarden a ls de onderdanen van die 
Partij kunnen bezighouden met alle handels
trnnsacties en ter zake elke publiciteit kunnen 
geven of reclame maken. Mits zij zich bij hun 
ver ri chtingen gedragen naar de daar te lande 
ge ldende wetten en verordeningen, zullen zij 
a l daar aan geen enkele andere of zwaardere 
voorwaarde, vergunning, verlof of eisch wor
den onderworpen dan aan die, waaraan de 
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onderdanen van het 1 and voor dezelfde ver
r ichtingen zijn of kunnen worden onderwor
pen. 

§ 2. De bepal ingen van § 1 van dit artikel 
moeten worden verstaan te gel den onder voor
behoud van de bijzondere voorwaarden, di e 
ieder der Hooge Verdragslui tende Partijen 
mocht stellen bij de aanbestedingen, uitge
schreven door openbare diensten. 

§ 3. Indien, krachtens de wetgeving van 
een der Hooge Verdragsluitende Partijen, het 
verleenen op Haar grondgebied van vergun
ning, machtiging of verlof', bestemd om het 
toezicht op den in- of uitvoer te verzekeren, 
in rechte of in fe ite afhankel ijk is van vesti
gings-, verbl ijfs- of inschrijvingsvoorwaarden, 
van toepass ing op de e igen onderdanen, zullen 
deze zelfde voorwaarden ge lij kelijk van toe
passing zijn op de onderdanen van de andere 
Partij. 

Art. 4. Aan de onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artijen za l niet 
worden belet op het grondgebied van de an
dere P a rt ij , overeenkomstig de wetten en 
voorschriften van deze P artij, op te treden a ls 
exposanten, verkoopers of koopers, noch onder 
dezel fde voorwaarden als e igen onderdanen 
deel te nemen aan openbare ma rkten en jaar
beurzen, die niet uitdrukkelijk slech ts voor 
eigen onderdanen openstaan, of uit hoofde 
van den aard der tentoongeste lde goederen 
slechts voor eigen onderdanen en _die van 
bepaalde ande re Staten openstaan. 

Art. 5. § l. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het grondgebied van de andere Partij , behou
dens de overlegging, zoo noodig, van een legi
t imatiebewijs, hetzij zelf of door tusschenkomst 
van handelsre izi gers in hun dienst, bij de han
delaren, in de verkooplokalen of bij de voort
brengers, di e goederen kunnen koopen , waar
in zij handel drijven. Zij zullen bestellingen 
kunnen opnemen bij de handelaren en voort
brengers, die ha ndelen in of in hun bedrijf 
gebruik m aken van goederen van denzelfden 
aard als die welke hun worden aangeboden. 
Voor geen van deze vel'richtingen zullen zij 
een bijzondere machtiging behoeven of ter 
zake ondenvorpen zijn aan eenige bijzondere 
belasting of geldelijke verplichting, die niet 
van de nationale ondernemingen en van haar 
vertegenwoord igers zal kunnen worden ge
eischt, mi ts zij slechts monsters en geen arti
kelen bestemd voor den verkoop met zich 
medenemen. 

§ 2. V oor de toepassin g van de bepalingen 
van dit artikel zu ll en de Hooge Verdragslui
tende Partijen zich richten naa i' de bepal ingen 
van artikel 10 van het verdrag van Genève 
van 3 November 1923, betreffende de legiti
matiebewijzen voor handelsre izi gers en de re
geling van de toe lati ng van monsters . 

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn 
niet van toepass ing op de ambul ante bedrij
ven, colportage of op het plaatsen van bestel
lingen of het doen van aankoopen bij perso
nen, die zich niet met hande l of nijverheid 
bezighouden; te dezer zake behoudt iede r der 
Hooge Verdrags lui tende Partijen zich de vol
ledige vrijhe id van haar wetgeving voor. 

Art. 6. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artij en zullen op 
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het grondgebied van de andere Partij dezelfde 
behandeling a ls de eigen onderdanen genieten 
voor wat betreft rechten ten aanz ien van erf
goed, het recht om roerende of onroerende 
goederen te verwerven, te bezitten of te huren, 
zoowel als om daarover te beschikken om niet 
of onder bezwarenden titel. 

§ 2. I eder der Hooge Verdragsluitende Par
tijen verleent den onderdanen van de andere 
Partij , onder dezelfde voorwaarden al~ aan 
haar eigen onderdanen, de vrijheid om de hun 
toebehoorende roerende goederen, alsmede de 
opbrengst van den verkoop van hun roerende 
of onroerende goederen uit te voeren. Het is 
wel te verstaan, dat ieder van de Hooge Ver
dragslui tende P artij en het recht heeft dezen 
uitvoer afhankelijk te stell en van een daaraan 
voorafgaande beta ling van de heffingen of be
lastingen, waaraan de onderhavige goederen 
onderworpen zijn. Genoemde goederen of be
dragen, afkomsti g van den verkoop daarvan, 
zullen echter niet kunnen worden belast met 
eenige bijzondere belast ing uit hoofde van 
dezen ui tvoer . 

§ 3. H e t is wel te versta an, dat in geval 
van verhuizing van den eigenaar of in geval 
van verkoop van roerende of onroerende goe
deren, afkomstig van een nal atenschap, een 
eventueele regel ing van het geldverkeer geen 
beletsel zal kunnen vormen voor den vrijen 
uitvoer van de opbrengst van den verkoop 
van deze goederen. 

§ 4. De bepalingen van dit artikel vormen 
geen beletsel voor de bevoegdheid, di e ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen zich voor
behoudt, om, met h et oog op de ve iligheid 
van den Staat, in bepaal de streken het ver
krijgen of het in bezit nemen van onroerende 
goederen door onderdanen van de andere 
Partij afhankel ijk te ste ll en va n een vooraf
gaande machtiging. 

Hij , die door vererv ing onroerende goederen 
ve rkrijgt die in genoemde streken ge legen ziju, 
zal om dezelfde reden verplicht kunnen wor
den deze binnen redelijken tijd te verknopen. 

§ 5. In uitzonder ingsgevall en - bijzonder 
lijk in geval van crisis van het muntwezen -
waarin het verkrijgen va n onroerende goede
ren of roe rende zaken en waarden door vreem
de! in gen zou kunnen leiden tot bemachtiging 
van vita le hulpbronnen van het land of zou 
dreigen deze hulpbronnen in gevaar te bren
gen, zal ieder der Hooge Verd ragsluitende 
Partijen de bevoegdheid hebben deze verkrij
g ing te verhinderen. Zij zal echter van deze 
bevoegdheid slechts gebruik kunnen maken, 
indien geen enkele maatregel, di e het begin
sel van gelijkhe id tusschen de onderdanen van 
de twee landen eerbiedigt, haa r belangen voi 
doende ka n beschermen. Dit verbod zal slechts 
van k~acht zijn zoolang de oorzaken, die hi e r
toe hebben geleid, blijven bestaan. 

§ 6. H et is wel te verstaan , dat, niettegen
staande de bepalingen van dit artikel, ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen het recht 
zal hebben a ll e beperkingen op te leggen, di e 
zij noodzakelijk oordeelt ten aanzien van de 
verwerving van zeeschepen of binnenvaartui
gen, varende onder nat ionale vlag, van lucht
vaartuigen, in het eigen land ingeschreven, 
of va n aandeelen in den e igendom van der
gelijke schepen of luchtvaartuig.en. 
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Art. 7. § 1. Ten aanzien van de wettelijke 
en gerechtelijke bescherming van hun persoon, 
bezittingen, rechten en belangen zullen de 
onderdanen van ieder der Hooge Verdragslui
tende Partijen op het grondgebied van de 
andere Partij zooals de e igen onderdanen wor
den behandeld. 

§ 2. Bijgevolg hebben zij a ls eischer of ge
daagde vrijen en gemakkelijken toegang tot 
de gerechten en kunnen zij onder deze! fde 
voorwaarden a ls eigen onderda nen in rechte 
optreden. Zij hebben eveneens het recht voor 
de bevoegde administratieve overheden te ver
schijneo en haar bemiddeling in te roepen 
voor de bescherming van hun rechten en be
langen in ieder geval waarin de eigen onder
danen bevoegd zijn zulks te doen. Zij kunnen 
voor de verdediging van hun bela ngen voor 
ale gerechten, administratieve gerechtel ijke in
stan t ies of overheden, de advocaten, procu
reurs, notarissen en andere personen kiezen, 
die vol gens de nationale wetten van het land 
gerechtigd zijn op te treden . 

§ 3. De onderwerpen van gerechtel ijken 
aard, die geregeld zijn door bijzondere tus
schen de Hooge Verdrags luitende Partijen 
geldende conventies of verdragen, met name 
door het Haagsche verdrag van 17 J ui i 1905, 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 
blijven uitdrukkelijk onderworpen aa n deze con
venties of verdragen. H et is wel te verstaan, 
dat ze lfs ingeval deze conventies of verdragen 
mochten worden opgezegd, het onderh av ige 
verdrag n iet op deze onderwerpen van toe
passing zou zijn. 

§ 4. Het aan de onderdanen van ieder der 
Hooge Verd ragsluitende Partijen verleende 
recht om voor de bevoegde adm inistratieve 
overheden van de andere Partij te verschijnen, 
ten einde op te komen voor hun rechten en 
belangen, overeenkomstig de op het betrokken 
grondgebied ge ldende wetten, houdt de be
voegdheid in voor de douane-auto.-itei ten te 
verschijnen en persoonlijk tot de inklaring van 
hun goederen over te gaan, onder dezelfde 
voorwaarden a ls e igen onderdanen, en zonder 
uit hoofde van hun vreemdelingschap onder
worpen te zijn aan andere of bezwarender for
mali te iten of voorschriften dan die welke ten 
aanz ien van e igen onderdanen van toepass ing 
zijn . 

Art . 8. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het g rondgebied van de andere Partij vrijge
steld zijn van a lle rechterlijke of administra
tieve functies. 

§ 2. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verdrags luitende Partijen zull en echter zijn 
onderworpen aan de lasten, die verbonden zijn 
aan den eigendom van den bodem en van roe
rende goederen, evenal s aan verpli ch te in
kwartiering en andere bijzondere verplichti n
gen of vorderingen, waaraan uit hoofde van 
wette] ij ke bepalingen de onderdanen van het 
e igen land in hun hoedani gheid va n bezitters 
of eigena ren van gebouwde of ongebouwde on
roerende goederen, dan wel roerende goederen, 
zijn onderworpen. In geen geval zal een der 
bovenbedoelde lasten door een der Hooge 
Verdragslui tende Partijen kunnen worden ge
eischt, wanneer deze niet eveneens van haar 
e igen onderdanen wordt gevorderd. 
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§ 3. De bezittingen van de onderdanen van 
ieder der Hooge Verclrags l uitende Partijen 
zullen op het grondgebied van de andere Par
tij niet kunnen worden onteigend en aan deze 
onderdanen kan het genot van hun bezittingen 
zelfs niet tijdelijk worden ontnomen, a nders 
clan om redenen van openbaar belang en vol
gens de procedure voorzien in de ter p i aatse 
voor eigen onderdanen geldende wetgeving. 

§ 4. Ieder der Hooge Verdragslui tende P ar
tijen zal aan de onderdanen van de andere 
Partij met betrekking tot de schadeloosste l I ing 
voor Yerplicht ingen, vorderingen, onteigenin
gen of tijdelij ke ontneming van genot, bedoel d 
in de vorenstaande §§ 2 en 3, een behandeling 
moeten toestaan die niet ongunstiger zal zij n 
clan d ie welke zij aan haar eigen onderdanen 
of aa n onderdanen van de meestbegunstigde 
natie toestaat. 

Art . 9. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen ter zake van 
a ll e soorten belastingen en heffingen, evenals 
van a ll e andere lasten van fiscalen aard, onge
acht voor wiens rekening deze worden gehe
ven, op het g rondgebied van de andere Partij 
in a ll e opz ichten dezelfden behandelin g on
de rv inden en bij de fisca le overheden en ge-
1·echtel ijke instanties dezelfde bescherming ge
nieten als eigen onderdanen, d ie in ge lijke ge
val! en verkeeren. 

Art. 10 . § 1. De vennootschappen op aan
deelen , evenals de andere vennootschappen, 
hetzij burgerlijke vennootschappen dan wel 
vennootschappen op het gebied van handel, 
nijverhe id of geldwezen, met inbegrip van 
verzekeringsmaatschappijen, scheepvaart- en 
andere transportmaatschappijen, a lsmede die 
welke het verkeer onderhouden, opgericht 
overeenkomstig de wetgeving van een der 
Hooge Verdrags luitende Partijen en haar zdel 
hebbende op het grondgebied van deze P artij , 
zu ll en op het grondgebied van de andere P ar
t ij als wettig bestaande worden erkend en zul 
len daar te lande de bevoegdheid hebben in 
rechte op te treden, onder voorbehoud c!at 
haa r oprichting of doel op geenerle i wijze in 
strijd zij met de openbare orde in laatstbedoeld 
land. 

§ 2. De wettigheid van de oprich ti ng van 
de in § 1 van dit artikel bedoelde vennoot
schappen, evenal s van haar bijkantoren en 
agentschappen, en haar bevoegdheid om in 
rechte op te treden, zull en worden bepaald 
naar de wet van het I and, waar de vennont
schappen zijn opgericht. 

§ 3. D e we rl,zaamhe id van de vennootschap
pen van ieder de r Hooge Verdrags luitende 
Partij en za l voor zoover zij , op het grondge
bied van de ande re Partij , hetzij direct dan 
wel indirect door tusschenkomst van bijkan
toren - of agentscha ppen, pi aats heeft, onder
wo rpen zijn aan de wetten en vero1·cleningen 
van deze laa.tste Partij . 

§ 4. Indien een der Hooge Verd ragslu iten
de Partijen de werkzaamheid op haar geb ied 
van vreemde vennootschappen afhankelijk stelt 
van een voorafgaande machtiging, cla n zal het 
verkrijgen van deze machtig ing wat betreft de 
vennootschappen van de andern P artij niet on
derworpen kunnen zijn aan andere voorwaar
den dan die welke onder soortge lij ke omstan
cl igheclen gesteld worden aan vennootschappen 
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van de meestbegunstigde natie. 
§ 5. De vennootschappen van ieder de,· 

Hooge Verdragslu itende P a rtijen zu ll en op 
het grondgebied van de andere Partij in aan
gelegenheden van gerechtel ijken aard en in 
die betreffende het bez it, de verwerving, het 
in bezit nemen , h uren en vervreemden van 
roerende of onroerende goederen de behancle-
1 ing gen ieten, di e voor natuurl ij ke personen 
is vastgelegd in de artikelen 6, 7 en 8 van <lit 
verdrag . Deze vennootschappen zul len de voor 
haar werking be noocl igde gebouwde of onge
bouwde onroerende goederen kunnen verwer
ven; de verwerv ing van zu lke goederen za l 
echter niet het doel van haar beclrij f kunnen 
ui tmaken. 

§ 6. De vennootschappen van ieder der 
Hooge Verdragslui tende P artijen, die op bet 
grondgebied van deze Partij haa r fi sca le woon
plaats hebben, evenals haa r bijkantoren en 
agentschappen, zu l len op het grondgebied van 
de andere Partij , voor zoover het de directe 
belastingen betreft, niet onderworpen worden 
aan een hoogere belasting clan d ie welke even
tueel door de nationale vennootschappen , die 
in ge lijke omstandigheden ve rkeeren, wordt 
gedragen. 

§ 7. De vennoot chappen van een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zu ll en op het grond
gebied van de a ndere Partij in a ll e aange
legenheden, die in dit artike l niet genoemd 
worden , deze! fcle behandeling genieten als 
die welke aan vennootschappen van de meest
begunstigde natie wordt toegestaan. 

AFDEELING II. - Arb eid. 

Art. ll. § 1. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen verbinden zich het vertrek harer we
clerzijclsche onderdanen, d ie zich van het eene 
naar het andere 1 and wenschen te begeven om 
aldaar arbeid te verrichten, niet te zullen ver
hinderen; zij zu ll en te di en einde aan deze 
a rbeide rs en hun gezinnen a ll e noocli ge amb
telijke faci li te iten ver leenen. 

§ 2. Onder de voorwaarden, vermeld in de 
artikelen 1 en 2 van a fcl eeling I van dit ver
drag, zal aan de arbe ide rs, die onderdanen 
zij n van een van beide landen , worden toege
staan arbeid te aanvaarden op het grnnclgebieà 
van het andere land. 

Art. 12. I eder der Hooge Verd ragsluitende 
Partijen zal de verei chte maatregelen kunnen 
treffen ten e inde aan de geïmmigreerde ar
beiders, bij gelijken arbe id, een loon te ver
zekeren, gelij k aan dat der e igen arbe iders 
van dezelfde categorie, d ie in dezelfde onder
neming werkzaa m zijn, of, bij ontstentenis van 
eigen a rbeiders van deze! fde categori e wer k
zaam in dezelfde ondernem ing, het normale en 
gebru ikelijke loon der arbeiders van deze! fcle 
categor ie in dezelfde streek. 

Art. 13. § 1. De arbeide rs van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het grondgebied der andere P artij dezelfde 
bescherming genieten a ls die welke de wet
gev ing en de gebruiken van het land ten 
aanzien van arbe ids- en bestaansvoorwaarden 
verleenen aan de e igen onderdanen. 

§ 2. Alle kl achten der a rbeiders van een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen met be
trekking tot de hun door de werkgevers op 
het grondgebied der ande re Vercl rags l uitende 
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Partij toegekende a rbe ids- en bestaansvoor
waarden, alsmede moeilijkheden van welken 
aard ook, die de tusschenkomst van het open
baar gezag vereischen, zull en hetzij recht
streeks, hetzij door tusschen komst der di plo
matieke o f consul a ire ambtenaren, worden 
medegedeeld of overgebracht aan de overheden 
van laatstgenoemde Verdragsluitende Part ij ; 
de bevoegde overhe id van deze laatste zal tot 
het vere isch te onderzoek overgaan en bij uit
slui t ing bevoegd zijn tusschenbeide te komen. 

Art. 14. § 1. Ingeval de stand der arbe ids
markt in zekere tijden, in zekere streken of 
voor zekere be roepen het den emigranten of 
a rbe iders, di e a fzonderlijk en uit e igen be
weging arbe id komen zoeken, niet moge lijk 
moèht ma ken werkgelegenheid te vinden, zal 
de betrokken Hooge Verdragslui tende P artij 
daarmede te rstond langs diplom at ieken weg 
de andere Verdrags luitende Partij in kenn is 
stell en, ten e inde deze ge legenheid te geven 
het, noodi ge te verr ichten. 

§ 2. Ingeval een der Hooge Verdragslui
tende P a rtij en het noodig mocht achten op 
de betrokken a rbe iders beperkende maa trege
len toe te passen, verbindt zij zich deze maat
regelen op de onderdanen der andere Verdrag
slui te nde P artij niet toe te passen, dan na met 
deze laatste onderh a ndelingen te hebben ge
opend, ten doel hebbende om het nadeel, dat 
uit bedoelde maatregelen mocht kunnen voort
vloe ien, zooveel mogelijk te beperken. 

Art. 15. Onder voorbehoud van het bepaal
de in de §§ 4 en 5 van a rtikel 6 der eerste af
deeli ng van dit verdrag, zu ll en de arbe iders 
van een der Hooge Verdragsluitende Partij en 
op het grondgebied der andere P a rtij dezelfde 
rech ten en voorrechten genieten al s de e igen 
onderdanen ten aanzien van de verwerving, 
het bezit, het pach ten en de verpachting van 
onroerende goederen, in het bijzonder wat be
treft het kl e ine landelijke of stedelijke bezit, 
a lsmede de beschikking daarove r om niet of 
tegen vergoeding. Zij zull en evenwel niet kun
nen genieten van de premiën of voordee len, 
d ie op dat grondgebied mochten worden toe
gekend aan de bouwers en koopers van goed
koope woningen. 

Art. 16. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragslu itende P artij en zullen op 
het grondgebied der ande re de voordeelen ge
nieten van subsidi es aan onderlinge werkloo
zenkassen, van openbare werkloozenondersteu
ning en van openbare werkverschaff ing onder 
deze] fde voorwaarden als de e igen onderdanen. 

A rt. 1 7. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artijen zu ll en op 
het grondgeb ied der andere gelijke behande
ling als de e igen onderdanen gen ieten voor 
a lles wat betreft de toepass ing der wetgev ing 
regelende de arbe idsvoorwaarden, de hygiëne 
en de ve iligheid der a rbeiders. 

Art. 18 . De bevoegde admin istraties der 
beide landen zu ll en in gemeenschappelijk over
leg de ondergeschikte administratieve maat
rege len vaststell en, die noodig zijn voor de 
uitvoering der bepal ingen van dit verdrag en 
die samenwerking van haar diensten ver
eischen. Zij zu ll en eveneens de gevall en vast
stell en waar in en de voorwaarden waaronder 
deze diensten rechtstreeks met elkander brief
wisseling zull en voeren . 
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AFDEELING III. 

V erschillende voor beide vo01·gaande ajdee
lingen geldende bepaJ,ingen. 

Art. 19. Het geno t van de voordeelen, di e 
een der Hooge Verdragslui tende P a rtijen op 
grond van een economische unie aan een 
derde land heeft verleend of mocht verleenen , 
zal door de andere Partij niet uit hoofde van 
dit verdrag kunnen worden gevorderd. 

Art. 20. Voor wat het Koninkrijk de r Ne
de r! anden betreft, zal dit ve rd rag slechts van 
toepass ing zijn op het g rondgebied in Eurnpa. 

Art. 21. Elk geschil betreffende de u itleg
g ing, de toepass ing of de uitvoering van dit 
verdrag, dat door de Hooge Verdrags luitende 
Partijen niet langs diplomatieken weg kon 
worden opgelost, zal aan het P ermanente Hof 
va n Inte rnat ionale J ustitie worden onderwor
pen. 

Art. 22. Dit verdrag is opgeste ld in de 
Nederlandsche en in de Fransche taa l ; be ide 
teksten zijn a uth entiek. H et za l worden be
krachti gd en de bekrachtigingsoorkonden zul
len zoo spoedi g mogelijk te 's-Gravenhage wor
den uitgewisseld. 

H et zal in werking treden dert ig dagen na 
de uitw isseling dier oorkonden. 

H et zal, met inach tnem ing va n een termijn 
van een jaar, op elk tijdstip kunnen worden 
opgezegd. . 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
tee kend en e r hun zegels aan hebben gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in twee exempla
ren, den l sten April 1933. 

(L.S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S. ) Bech . 

's-Gravenhage, den 1 April 1933. 

Ex ce l 1 en tie, 

Ik heb de ee r te r kenn is van Uwe Excel
lentie te brengen, dat de Nederlandsche R e
geer ing er in toestemt, zoowel in tijd van vrede 
als in t ijd van oorlog de Luxemburgsche on
derdanen op het N ederl a ndsche grondgebied 
vrij te stell en van a llen mili ta iren dienst
plicht bij de landm acht, de zeemacht of de 
luch tstrijdkrachten, a lsmede van a ll e verplich
te di ensten , die, direct of ind irect, verband 
houden met de landsverded ig ing en van den 
persoon geëischt worden. H etze lfde za l gel den 
voor de lasten in geld of natura, die zu ll en 
worden opgelegd in p laats van deze diensten. 

Uwe Excellentie gelieve de hernieuwde ver
zekering van mijn bijzondern hoogachting te 
aanvaarden. 

Beelaerts van B loklancl. 

A an Z ijne Excellentie 
den H eere Joseph Bech, M inist er van Staat, 

Vo01·zitte,· der Regeering van Luxemburg. 

's-Gravenhage, den 1 Apr il 1933. 

Excel 1 en tie, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe E xcel
lentie te brengen, dat de milita ire dienstplicht 
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in het Groot-Hertogdom niet meer bestaat 
sedert de wet van 16 F ebruar i 1881, di e de 
uitvoering der wetten en reglementen op de 
mil itie heeft opgeheven. 

Ingeval de Luxemburgsche R egeering in 
bu itengewone omstandigheden ertoe genood
zaa kt zou zijn , pol it iemaatrege len of dergelijke 
te t reffen, dan zal zij den N ederl andschen 
onderdanen dezelfde voor cleelen toe kennen die 
haa r onderda nen in N ederland genieten. 

Uwe E xce ll entie gelieve de hernieuwde ver
zeker ing van mijn bijzondere hoogach t ing te 
aanvaarden. 

Bech . 
A an Zijne E xcellentie 

J onkhe,er Frans Beelaer ts van Bl okland , 
M inister van B uiten landsche Zaken te 
's- G1·avcnhage. 

s. 409. 

31 Decem ber 1936. WET, houdende goed
keu r ing van het Koninklijk besluit van 28 
Augustus 1936 , n°. 21, tot het t ijdelijk 
bui ten werking stellen van het invoe rrecht 
op ruw spiege lg las. 

Wij WILHE LM! A, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge artikel 2, v ie rde lid, der wet 
van 17 Mei 1934 (Staatsblad n°. 260), na 
het in werking t reden van Ons krach tens a rt i
kel 2, ee r te I id , van genoemde wet genomen 
beslui t va n 28 Augustus 1936, n°. 21 (Neder
l amdsche S taatscomant va n 30 Sep tember 
1936) , onverwij ld een voorstel va n wet tot 
goedkeuring van het in Ons voornoemd beslu it 
bepaalde aan de Tweede K amer de r Staten- , 
Generaa l moet worden toegezonden ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

De bepalingen van Ons be lu it van 28 Au
gustus 1936, n°. 21, tot het tijdelijk bu iten 
werking stell en va n het invoerrech t op ruw 
spiegelgla , opgenomen in de Nede,·landsche 
Staatscourant van 30 September 1936, worden 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenh age, den 31sten De

cember 1936 . 
WILHELM! A . 

De Minister van Financiën, 0 u cl . 
De Minister van H andel , 
N ijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
D e it1. inis ter van B uitenlandsch e Z aken, 

D e Gra e ff. 
(Uitgcg. 22 J anuari 1937.) 

s. 501. 

21 Novemb er 1936. WET, houdende wij zi 
g ing van de \Vet van den 29sten Juni 
1925, betreffende maatregelen en werken 
nood ig tot voorziening in de bela ngen 
van de landsverdediging in verband met 
de afsl u it ing en droogma king va n de 
Zuiderzee (Staatsblad n° . 306 ) . 

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

dat bij de uitvoer ing van de werken, bedoeld 
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in de a rtikelen 1 tot en met 4 van de Wet 
van den 29sten J uni 1925 (Staatsblad n°. 306) , 
is gebl eken, da t de bij drage ten laste van het 
hoofdstuk der R ij ksbegroot ing bet re ffende het 
Departement van Defensie van f 200,000 per 
jaar, genoemd in a r t ikel 7 di er W et belang
rijk hooger is, cl a n in verband met de werke
lijke kosten der maatregelen en werken · tot 
voorziening in de bela ngen der landsverded i
g ing word t vere isch t en u it di en hoofde reeds 
een belangrijk hooger bedrag is gestort, dan 
de rente van de kosten dier werken zal be
dragen. 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E enig a rt ike l. 

In de eerste al inea van a rtikel 7 van de 
W et van den 29sten Juni 1925 (S taatsblad n°. 
306) wordt de daarin genoemde per iode van 
" 12 ach tereenvo lgende jaren" gewijzigd in 
,,9 ach tereenvolgende ja ren" . 

De laatste a l inea van da t a rt ikel wordt ge
lezen: 

" I n het jaar 1938 zal wo rden nagegaan in 
,,hoeverre de door het Departement van De
,, fensie betaa lde jaar lij ksch e bijdrage overeen
"komt met de werkelijke ve rschu ldigde rente 
,,en zal nadere verrekening pl aats hebben". 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize he t Loo, den 21sten 
ovember 1936. 

s. 525. 

WILHE LMI NA. 
De Minister van Staat, 

M inister van Defensie a.i., 
H . Co I ij n. 

De M inister van Financiën, 0 u cl. 
De Minister van W aterstaat, 
va n Lid t h d e J e ud ~ 

(Uitgeg. 9 F ebruari 1937. ) 

21 December 1936. WE T tot bekrachtig ing 
van overeenkomsten betreffende naast ings
prijzen van twee loca a lspoorwegen. 

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

da t de naast ingsprij zen va n twee locaa lspoor
wegen bij overeenkomsten zijn vastgesteld en 
deze overeenkomsten ingevolge a rt ikel 1, 
tweede lid, der wet van 2 Ju li 1934 (Staats
blad n°. 346) bekrachtig ing bij de wet behoe
ven ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
E eni g a rtikel. 

Worden bekrachti gd de in a fschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomsten, doo r Onze l\li 
ni sters van Waterstaat en van F ina nciën aan
gegaan onder dagteekeni ng van: 

A. 8/25 J uni/4 Juli 1936 met den Curator 
in het fa illissement der N . V . Locaalspoorweg 
M aatscha ppij eede-H ell enrloorn , handelend 
met macht ig ing van den R echter-Commissaris 
in dat fai ll issement, benoemd door de Arron
di ssements-R ech tbank te Almel o, omtrent, den 
spoorweg van N eede naar H ell endoorn; 

B . 13/19/30 J uni/4 J ul i 1936 met de N. V. 
Overijsselsche Lokaal Spoorweg M aatscha ppij 
Deventer-Ommen en met het Spoorwegpen
sioenfonds, ver tegenwoord igd door de Directie 
van de N. V. M aatschappij tot E xploitat ie 
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van Staatsspoorwegen en van de N. V. Hol
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, om
trent den spoorweg van Deventer over Raalte 
naar Ornmen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, 
van Liclth de J e ucle. 

De Min,iste,· van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg. 5 Janua,·i 1937. 

AFSCHRIFT. 
A. 

Tusschen 
den Minister van Waterstaat en den Minis

ter van Financiën, a ls zooclanig den Staat ver
tegenwoordigende, 

partij ter eenre, 
en 
Mr. Petrus Simeon Noyon, advocaat en prn

cureur, wonende te Enschede, in zijne kwali 
teit van curator in het fai ll issement der Naam
looze Vennootschap Locaalspoorweg Maat
schappij Neede-Hell endoorn, in deze over
eenkomst verder aangeduid a ls N. H. , hiertoe 
benoemd bij vonnis van de Arrondissements
Rechtbank te Almelo van 26 Augustus 1935, 
tot het aangaan van deze overeenkomst ge
machtigd door Mr. A. C. Leendertz, Rechter 
in de Arrondissements-Rechtbank te Almelo 
en in genoemd faillissement bij vonnis van 26 
Augustus 1935 benoemd tot Rechter-Commis
sal'Îs, 

partij ter andere zijde, 
is, onder voorbehoud van bekrachtigiug 

door de wet, het vol gen de overeengekomen: 
Art. 1. Krachtens de op 1 J anuar i 1935 

plaats gehad hebbende naasting van den spoor
weg van Neede naar H ellendoorn is die spoor 
weg met ingang van genoemden datum in 
vollen en vrij en eigendom overgegaan aan den 
Staat. 

Tot dien spoorweg behooren alle onroerende 
goederen, welke aan N. FL toebehooren of a ls 
werken tot wijziging, verbetering of uitbre i
ding of als nieuwe werken deel van dien 
spoorweg uitmaakten, benevens alle aan N.H. 
toebehoorencle roerende goederen, wel ke aan 
de exploitatie van dien spoorweg dienstbaar 
waren. 

N . H. verbindt zich tot den overgang van 
genoemden spoorweg op den Staat, voor zoo
ver zulks nood ig mocht zij n, h are medewerking 
te verleenen en aan den Staat over te dragen 
de in haar bezit zijnde eigendomsbewijzen van 
bedoel de onroerende goederen, zoomede alle 
in haar archief zijnde stukken betreffende den 
aan leg van dien spoorweg en verdere voor de 
exploitatie daarvan van belang zijnde beschei
den. 

N . H. wordt ontheven van de krachtens de 
naasting op haar rustende verpl ichting tot 
overdracht aan den Staat van voor de exploi
tatie van voormelden spoorweg benoodigd rol
lend materieel en benoodigden roerenden inven
taris, voor zoover zij dezen laatsten op 1 Ja
nuari 1935 niet in eigendom bezat. 

Art. 2. De Staat verbindt zich als naas
tingsprijs, bedoeld in art. 49 der Spoorwegwet, 
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aan N. H. te betalen een som van zeshonderd 
een en twintig duizend negenhonderd vijf en 
vij ftig gulden en zestig cent (f 621,955.60), 
onder bij reken ing van eene rente van 4 pct. 
's jaars sedert 1 J anuari 1935 tot den dag der 
betal ing. 

De Staat zal op de ingevolge het eerste l id 
te betalen som inhouden de somma van vij f
honderd drie duizend tweehonderd zeven en 
zeventig gulden en twaalf cent (f 503,277.12), 
zijnde het op 1 Januari 1935 opeischbare be
drag, groot vierhonderd negentig duizend 
zevenhonderd zes en dertig gulden acht en een 
halve cent {f 490,736.085), door N. H . op 1 
Januari 1935 aan den Staat verschuldigd in
gevolge akte van cessie van den 15 November 
1934 en 20/28 November 1934, bij welke akte 
een door hypotheek verzekerde vordering van 
de N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg J\Iaat
schappij , gevestigd te Utl'ech t , ten laste van 
N. H . in eigendom van den Staat is overge
gaan, met inbegrip van d,:, rente tot aan den 
dag der fai ll ietverklaring van N. H. 

N . H. verklaart den genoemden naastings
prijs te aanvaarden. 

Art. 3. De kosten dezer in tweevoud opge
maak te overeenkomst zij n voor reken ing van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
te Enschede, den 8 Juni 1936, 

(get.) P. S. Noyon, 
25 Juni 

te 's-Gravenhage, den --- 1936. 
4 Ju l i 

De Minister van Wat erstaat, 
(get. ) van Lidth de Jeude. 
De Minist er van Financiën, 

(get.) Oud. 
Voor eensluidend a fschr ift, 

De Secretaris-Generaal van het 
D epartement van W ate,·staat, 

G. van der Meulen. 

AF,SCHRI F T . 
B. 

Tusschen 
den Minister van Waterstaat en den M inis

ter van Financiën, als zoodan ig den Staat ver
tegenwoordigende, 

partij ten eerste, 
de N. V. Overijsselsche Lokaal Spoorweg 

Maatschappij Deventer- Ommen, in deze over 
eenkomst aangedui d als .,O.L.D.O.", verte
genwoord igd door haren D irecteur, ten deze 
handelende krachtens machtiging, verleend 
door de Buitengewone Vergadering van A an
deelhouders, gehouden den 5 Juni 1936, 

partij ten tweede, 
het spoorwegpens ioenfonds, bedoeld in Art. 

1 der Wet van 29 Juni 1925 {Staatsblad n°. 
294), in deze overeenkomst verder aangeduid 
a ls "het Fonds" , vertegenwoordigd door de 
Directie van de N. V. Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen en de N. V . 
Hol landsche I J zeren Spoorweg Maatschappij, 

partij ten derde, 
is, onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de wet, het volgende overeengekomen: 



1936 

Art. l. Krachtens de op 1 J anuar i 1935 
plaats gehad hebbende naasting van den 
spoorweg van Deventer over R aalte naar Om
men, is di e spoorweg met ingang van genoem
den datum in vollen en vrijen e igendom aan 
den Staat overgegaan. 

Tot dien spoorweg behooren a lle onroerende 
goederen, welke aan O.L.D.O. toebehoorden 
of als werken tot wijziging, verbetering of uit
breiding of a ls nieuwe werken deel van dien 
spoorweg uitmaakten, benevens a lle aan 
O.L.D.O. toebehoorende roerende goederen, 
welke aan de exploi tatie van dien spoorweg 
dienstbaar waren. 

O.L.D.O. verbindt zich tot den overgang 
van genoemden spoorweg op den Staat, voor 
zoove1· zulks mocht noodig zijn, hare mede
werk ing te verleenen en aan den Staat over 
te dragen de in · haar bezit zijnde e igen
domsbewijzen van bedoeldo onroerende goe
deren, zoomede alle in haar archief zijnde 
stukken betreffende den aan leg van dien 
spoorweg en verdere voor de exploitatie daar
van van belang zijnde bescheiden. 

O.L .D.O. wordt ontheven van de krachtens 
de naasting op haar rustende verplichting tot 
overdracht aan den Staat van voor de ex
ploitatie van voormelden spoorweg benood igd 
rollend mate rieel en benoodigden roerenden 
inventaris, voo r zoover zij dezen I aatsten op 1 
Januar i 1935 niet in e igendom mocht bezitten. 

Art. 2. Als naastingsprijs, bedoeld in a rt. 
49 der Spoorwegwet, wordt vastgesteld eene 
som van vierhonderd zevent ig dui zend één 
honderd t ien gulden en twee en twintig cent 
(f 470,110.22 ), welke zonder bijberekening van 
eenige rente wordt voldaan op de volgende 
wijze : 

a. een bedrag, groot driehonderd duizend 
achthonderd en tien gulden twee en tw intig 
cent (f 300.810.22) door compensatie met het 
door O.L.D.O. aan den Staat verschuldi gde 
en nog niet terugbetaalde gedee lte van h et 
door den Staat aan O.L.D.O. ingevolge de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 160) ver
strekte renteloos voorschot, per saldo groot 
het evengenoemde bed rag. De Staat geeft bij 
deze volledige kwijting zonder eenig voorbe
houd terzake van de terugbetaling door O.L. 
D .O. van genoemd renteloos voorschot; 

b. een bedrag, groot honderd negen en 
zestig duizend dri ehonderd gulden (f 169,300), 
door delegatie in dien vorm dat de Staat zich 
in de leening, ges loten bij akte van 30 J u i i 
1909, geregistreerd te Deventer den negenden 
Augustus 1909, deel 64, fo lio 174 recto, vak 
8, waarbij het Pensioenfonds van het personeel 
der Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen te Utrecht zich verbond onder 
daarin vermelde voorwaarden een bedrag van 
ten hoogste f 300,000 aan O.L.D.O. te leenen, 
in de plaats stelt van O.L.D.O. De Staat 
neemt mi tsd ien van O.L.D.O. over de ver
plichting tot betaling van de hoofdsom der 
vordering, op 1 Januari 1935 groot genoemd 
bedrag van f 169,300, aan het Fonds, dat in
gevolge Art. 106 van de \,Vet van 29 Juni 
1925 (St=tsblad n° . 294) in de plaats van 
bovengenoemd P ensioenfonds getreden is, a ls
mede a lle over ige rechten en verplichtingen, 
welke uit bedoelde leening voor O.L.D.O. 
voortvloeien. H et Fonds neemt met deze over-
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zetting genoegen en ontslaat hiermede O.L. 
D.O. van haar verbintenis uit hoofde van ge
noemde leening. 

O.L.D.O. verkla art den genoemden naas
t ingsprijs, de onder a bedoelde schuldverge
lijking en het onder b bedoelde ontslag te 
aanvaarden en verleent hiermede aan den 
Staat vo ll ed ige kwijting zonder eenig voorbe
houd terzake van de ontvangst van den naas
t ingsprijs. 

Art. 3. De kosten dezer in drievoud opge
maakte overeenkomst zijn voor rekening van 
den Staat. 

Aldus gedaan en geteekend 
30 Jun i 

te 's-Gravenhage, den --- 1936. 
4 Juli 

De Ministe-r van Wat erstaat, 
(get.) van Lidth de J eude. 
D e Minister van Financiën, 

(get. ) Oud. 
Te Deventer, den 13 Juni 1936. 

N . V. Ove1·ijsselsche L okaal 
Spoorweg Maatschappij 

D eventer-0,n·inen, 
(get.) B. Sonnenberg, 

D frecteur. 
Te Utrecht, den 19 Juni 1936. 

De Directie van de N. V . Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en 
de N. V. H ollarukche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij, ver·tegenwoordigende het 

S. 579 H. 

Spoorwegpensioenfonds, 
(get.) H. van Manen. 

Voor eensluidend afschrift, 
De S ecretaris-Gene1·aal van het 

D eparternent van W aterstaat, 
G. van der Meulen. 

28 Decernbe,• 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur ter uitvoering van de artikelen 12 
en 13 van de We ' op de Zeevaartdiplo
ma 's 1935 (Staatsblad n°. 456). (R uil- en 
dienstdiplornare gl ernent.) 

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

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 17 November 1936 La. I ., 
Afd. Vervoer- en Mijnwezen/20 October 1936 
N°. 16750, Afd. Nijverheidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het ter uitvoering van de 
Wet op de Zeevaartdiplom a 's 1935 (Staatsblad 
n °. 456) nood ig is regelen en voorwaarden 
vast te stellen, volgens welke diploma's kun
nen worden uitgereikt aan de in de artikelen 
12 en 13 van genoemde wet bedoelde belang
hebbenden; 

Den Raad van State gehoord (advies van 1 
December 1936, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 December 1936 , La. 
A., Afd. Vervoer- en Mijnwezen/22 December 
1936, n°. 20707, afdeeling Nijverhe idsonder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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met ingang van den dag, waarop de Wet 
op de ZBevaartd iploma's 1935 (Staatsblad n° . 
456} in werking treedt, de volgende bepalin
gen vast te stellen : 

A rt. 1. 1. Door of namens Onzen M inister 
van Waterstaat worden diploma's uitgereikt 
volgens de regelen in de volgende artikelen 
gesteld . 

2. Ter verkrijging van een diploma wenden 
be langhebbenden zich schrifte lij k tot de daar
toe door Onzen M inister van Waterstaat aan
gewezen a utoriteit onder overlegging, voor 
zoover van toepassing, van: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister of 
een ander geldig identite itsbewijs; 

b. het krachtens de Schipperswet 1907 
(Staatsblad n °. 244} afgegeven diploma; 

c. een welgelij kend portret (paspoortmodel) 
in tweevoud; 

d. de oorspronkel ij ke bewijsstukken van 
diensttijd en van bekwaamheid a ls bedoeld in 
de artikelen 4, 5 en 6 van dit beslu it; 

e. de geldige geneeskundige verklar ingen , 
bedoeld in artikel 87 van het " Schepenbe
slui t". 

2. Krach tens het bepaalde bij artikel 12, 
lid 3, van de Wet op de Zeevaartd ip loma's 
1 935 (Staatsblad n°. 456) worden diploma's 
a ls stuurman uitgere ikt: 

1. aan hen, die in het bezit zijn van een 
diploma van stuunnan, a fgegeven krach tens 
de Schipperswet 1907 (Stb l. n°. 244), en wel : 

a. voor een diploma een diploma a ls 
van derde, tweede of derde, tweede of eer-
eerste stuurman voor ste stuurman voo r de 
de groote stoomvaart groote handel svaart; 
of voor de groote zeil-
vaart 

b. voor een diploma 
van stuurman voor de 
kleine stoomvaart of 
voor de kleine zeil
vaart 

een diploma a ls 
stuurman voor de 
kleine ha ndelsvaart. 

2. aan hen, die in het bezit zijn van een 
diploma van stuurman, afgegeven krachtens 
het Koninklijk besluit van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 352) , het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk beslui t van 21 October 1932 
(Staat:;blad n°. 504), en wel: 

voo r een diploma een diploma als 
van stuurman voor de stuurman voor de 
sleepvaart groote sleepvaart. 

3. Krachtens het bepaalde bij artikel 12, 
lid 3, van de Wet op de Zeevaartdip loma's 
1935 (Staatsblad n°. 456) worden diploma's 
als scheepswerktuigkundige uitgereikt: 

1. aan hen, die in het bez it zijn van een 
diploma a ls machinist, afgegeven krachtens de 
Schipperswet 1907 (Staatsblad n° . 244) , en 
wel : 

a . voor een diplo
ma C a ls mach inist 

b. voor een diplo
ma B als mach inist 

L. & S. 1936. 

een d iploma C a ls 
scheepswerktui gkundi
ge; 

een diploma C a ls 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld , dat be
langhebbende daar
aan, behalve de be-
voegdheden, toege- 1 

c. voor een diplo
ma A a ls machinist 

d. voor een voor
loopig machinistendi
ploma 
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kend aan de bezitters 
van het diploma B 
a ls scheepswerktuig
kundige , slechts de 
bevoegdheid ontleent 
dienst te doen als eer
ste machinist op alle 
vrachtschepen; 

een diploma B als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld , dat be
langhebbende daar
aan, beha! ve de be
voegdheden, toege
kend aan de bezitters 
van het diploma A 
als scheepswerktu ig
kundige, slechts de 
bevoegdheid ontleent 
dienst te doen als 
tweede machinist op 
vrachtschepen van 
6000 ton of meer; 

een diploma A a ls 
scheepswerktuigkundi
ge, indien bel angheb
bende dienst heeft 
gedaan a ls derde ma
chinist op vrachtsche
pen van 6000 ton of 
meer, met àien. ver
stande, dat daarop 
een aanteekening zal 
worden gesteld, dat 
belanghebbende daar
aan, behalve de be
voegdheden, toege
kend aan de bezitters 
van het voorloopig 
diploma a ls soheeps
werktuigkundige, 
slechts de bevoegd
he id ontleent, di enst 
te doen a ls rierde ma
chinist op vrachtsche
pen van 6000 ton of 
meer; 

in alle andece ge
vallen een voorloopig 
diploma a ls scheeps
werktuigkundige. 

2. aan hen , die in het bezit zijn van een 
diploma als machinist, a fgegeven krachtens 
het K oninklijk beslui t van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 352}, het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 21 October 1932 
(Staatsblad n°. 504}, en wel: 

voor een di ploma een diploma A als 
a ls machinist voor de scheepswerktuigkundi
sleep_vaart ge, met dien verstan

de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld. dat be-
1 anghebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
a ls machinist dienst 
te doen op zeesleep
booten. 

48 
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4. Krachtens het bepaalde bij artikel 13, 
lid 1, van de Wet op de Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad n°. 456} worden diploma's 
als stuurman ui tgere ikt: 

a. aan hen, die vóór 1 J anuari 1936 ten
minste één jaar buitengaats hebben dienst 
gedaan op een zeeschip, waarvoor een N eder
landsche zeebrief was afgegeven of h ad be
hooren te zijn afgegeven, en wel : 

a ls ongediplomeerd een diploma als 
tweede stuurman op derde stuurman voor 
reizen, welke zich niet de groote handels-

verder uitstrekken dan vaart, met dien ver-
tot Europeesche ha- stande, dat daarop 
ven , alsmede tot de een aanteekening za l 
niet-Europeesche ha- worden gesteld, dat 
vens van de Middel- belanghebbende daar-
landsche Zee en van aan slechts de be-
<le Zwarte Zee voegdheid ontleent 

om als tweede stuur
man dienst te doen op 
schepen in de g roote 
handelsvaart op rei
zen, welke zich niet 
verder uitstrekken 
dan tot Europeesche 
havens, a lsmede tot 
de niet-Europeesche 
havens van de Mid
dell andsche Zee en 
van de Zwarte Zee, 

mits zij in het bezit zijn van een bewijs van 
voldoende bekendheid met de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee; 

b. aan hen, die vóór 1 J anuar i 1936 ten
m inste één jaar hebben d ienst gedaan op een 
zeeschip van 500 tot 900 ton, en wel : 

a ls kapi tein of als een diploma als 
eerste stuurman, in eerste stuurman voor 
het bezit van een d i- de groote handels-
ploma a ls stuurm an vaart, met dien ver-
voor de kle ine stoom- stande, dat daarop 
of zeilvaart, uitge- een aanteekening zal 
reikt krachtens de worden geste ld, dat 
Schipperswet 1907 belanghebbende daar-
(Staatsblad n°. 244) aan slechts de be

voegdheid ontleentom 
als kapi tein of a ls 
stuurman dienst te 
doen op schepen in de 
groote handelsvaart 

C. 

wel: 

van 500 tot 900 ton; 
aan zeeofficieren en oud-zeeofficieren, en 

1. aan hen, die ge
du re nd e tenminste 
twee jaren hebben 
d ienst gedaan op va
rende oorlogsschepen, 
ook vóór de aanstel-
! ing tot off icie1·, dan 
wel d ienst hebben ge-
daan op chepen in de 
g roote handelsvaart 

2. aan hen, die het 
eerste gedeelte van 
het examen voor lui
tenant ter zee der le 
kl asse met gunstig 
gevolg hebben afge-
legd 

een diploma als 
tweede stuurma n voor 
de groote handels
vaart, 

een diploma als 
eerste stuurman voor 
de groote h andels
vaart, 

mits belanghebbenden een verklaring van 
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den Voorzitter van de Commissie voor de 
Stuurliedenexamens overleggen, waaruit blijkt, 
dat zij hebben voldaan aan een examen in de 
bekendheid met de ederl a ndsche en de voor
naamste internationale wettelijke voorschriften 
betreffende de zeescheepvaart en met het 
behandelen van de lading, gelij k dit voor 
het verkrij gen van een diploma onderscheiden
lijk a ls tweede en a ls eerste stuurman voor 
de groote handel vaart wordt gevorderd, en 
zij, indien de aanvraag een diploma als eerste 
stuurman betreft, een bewijs van diensttijd van 
tenm inste zes maanden op schepen in de groote 
handelsvaart overleggen ; 

d. aan hen, die voldaan hebben aan het 
examen voor benoembaarheid tot stuurman 
of officier bij de Gouvernements-Marine in 
N ederl andsch-Indië, en wel: 

1. voor den rang een diploma a ls 
van derde stuurman, derde stuurman voor 
dan wel voor derde de g roote handels-
offi cier vaart, 

2. voor den rang een diploma als 
van tweede stuurman, tweede stuurman voor 
dan wel voor tweede de groote handels-
officier vaart, 

3. voor den rang een d iploma al s 
van eerste stuurman, eerste stuurman voor 
dan wel voo r eerste de g roote handels-
off icier vaart, 

mits belanghebbenden een verklaring vau 
den Voorzitter van de Commissie voor de 
Stuurliedenexamen overleggen, waaru it blij kt, 
dat zij hebben voldaan aan een examen in de 
bekendheid met de ederlandsche en de voor
naamste internationale wettelijke voorschriften 
betreffende de zee cheepvaart en met het be
handelen van de lading, gelijk di t voor het 
verkrijgen van een diploma onderscheidenl ijk 
als derde, tweede en eerste stuurman voor de 
groote h andelsvaart wordt gevorderd, en zij , 
indien de aanvraag een diploma als eerste 
stuurman betreft, een bewijs van diensttijd 
van tenminste zes maanden op schepen in de 
groote h andelsvaart overleggen; 

e. aan hen, die in het bezit zij n van een 
diploma van stuurman, uitgereikt krachtens 
de besluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van regle
menten ter verkrijging van diploma's als 
stuurman aan boord van koopvaardijschepen, 
indien deze reglementen aan de Nederland
sche gelijkwaardig kunnen worden geacht, en 
wel: 

voor een diplom a 
van derde, onderschei~ 
denlijk tweede en eer
ste stuurman 

j. aan hen, d ie vóór 
1 Januar i 1936 bui
tengaats, gedurende 
tenminste één jaar, 
ingevol ge arti kei 7, 
lid 2, van de Schi p
perswet 1907 (Staats
blad n°. 244 ) a ls ka
pitein of als stuur
man met dispensatie 
hebben gevaren op 
zeeschepen va n min
der dan 500 ton, bin-

een d iploma als 
derde, ondersche iden
lijk tweede en eerste 
stuurman voor de 
groote handelsvaart; 

een diploma als 
stuu rman voor de 
kleine handelsvaart; 
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nen het hieronder om
schreven gebied: de 
Oostzee met hare go]. 
ven en inhammen, de 
Noordzee, voorzoover 
de grenzen niet aan
gegeven zij n door de 
oeverstaten, aan de 
N oordzijde begrensd 
door den 61sten breed
tegraad, aan de West
zij de begrensd door 
de lij nen D uncansby
head , Zuidelijke punt 
van Zuid-Ronalska 
(Orkadi sche e il an
den) , Oostkust Or ka
den, lijn vuur N oord
Ronalska-vuur S im
burghead (Shetla nd
sche e il anden), Oost
kust der Shetlands, 
de meridi aan van het 
vuur van Noord-Unst 
(Shetl ands) tot aan 
de p a rallel van den 
61sten breedtegraad, 
het K anaal tot de lijn 
Point du R az, I sle de 
Se in-Mizenhead, en 
de I ersche Zee tot de 
lij n Benmorehead
M ul I of Cantyre 

g . aa n hen, di e vóór 
1 J anuari 1936 bui
tengaats, binnen het 
gebied der beperkte 
kle ine handelsvaa rt, 
gedurende tenminste 
één jaar , ingevol ge 
a rtikel 7, lid 2, van 
de Schipperswet 1907 
(Staatsblad n°. 244) 
a ls kapite in met d is
pensatie hebben geva-
ren 

een diploma ai s 
stuurman voor de be
perkte kle ine handels
vaart . 

5. Krach tens het bepaalde onder a van ar
t ikel 13, lid 1, van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935 (S taatsblad n°. 456) worden 
dipl om a 's a ls scheepswerktuigkundige uitge
reikt : 

aan hen, die vóór 1 J anuari 1936 tenminste 
één jaar buitengaats hebben dienst gedaan op 
een zeeschip , waarvoor een N ederl andsche zee
br ief was afgegeven of had behooren te zijn 
afgegeven, en wel : 

1. a ls ongedipl o
meerd derde machi 
nist op stoomschepen, 
vrach tschepen zijnde 
van 6000 ton o f meer, 
waarmede re izen wer
den gemaakt, welke 
zich niet verder ui t
strekten dan tot E L1-

ropeesche havens, als
mede tot de niet-Eu
rnpeesche havens van 
de Middell andsclie 
Zee en van de Zwar te 
Zee · 

een diploma A a ls 
scheepswer ktu i gkundi
ge, met dien verstan
de, dat daa rnp een 
aan teeke ni ng zal wor
den gesteld , dat be
langhebbende daaraan 
slech ts de bevoegd
heid ont leent om als 
3de mach inist di enst 
te doen op stoomsche
pen, vrachtschepen 
zijn.de, en slech ts op 
reizen , welke zich 
niet ve rder uitstrek
ken da n tot Euro
peesche h avens, a ls-

2. a ls ongediplo
meerd derde mach i
nist op stoomschepen, 
v rachtschepen zijnde 
van J.000- 6000 ton, 
waarmede reizen wer
den gemaakt, welke 
zich n iet verder u it
strekten dan tot E u
ropeesche havens, als
mede tot de niet-Eu-
1·opeesche havens van 
de Middell andsche 
Zee en van de Zwar te 
Zee 

3. als ongediplo
meerd vierde machi
nist op stoomschepen, 
vrach tschepen zij n.de 
van 6000 ton of meer, 
of passagiersschepen 
zijnde van 2000 ton 
of meer 

4. als onged ipl o
meerd v ierde machi 
nist op stoomschepen, 
vrachtschepen zijnde 
va n 6000 ton of meer , 
waarmede reizen wer
den gemaakt, welke 
zich niet verder uit
strekten dan tot Eu
ropeesche havens, a ls
mede tot de niet-Eu
ropeesche havens van 

de Middellandsche Zee 
en van de Zwarte Zee 
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mede tot de n iet-Eu-
1·opeesche havens van 
de Middell andsche 
Zee en van de Zwarte 
Zee· 

ee~ voorloop ig di
plom a als scheeps
werktuigkundige, met 
dien verstande, dat 
daarop een aanteeke
ning zal worden ge
steld, dat belangheb
bende daaraan slech ts 
de bevoegdhe id ont
leent om als 'derde 
machinist dienst te 
doen op stoomsche
pen, vrach tschepen 
zijnde van minder dan 
6000 ton en s lech ts 
op re izen, welke zien 
n iP-t verder ui tstre k
ken dan tot Eu ropee
sche havens, a lsmede 
tot de niet-Europee
sche havens van de 
Middell a ndsche Zee 
en van de Zwarte 
Zee · 

ee~ voorloopig di
pl oma als scheeps
werktuigkundi ge, met 
dien verstande, dat 
daarop een aanteeke
n ing zal worden ge
steld , da t belangheb
bende daaraan slechts 
de bevoegdheid on t-
leent om a ls v ierde 
m achinist di enst te 
doen op stoomsche
pen, vrach tschepen of 
passag iersschepen zijn-
de · 

,;en voor loopig di
ploma als scheeps
werktuigkund ige, met 
d ien verstande, da t 
daarop een aanteeke
ning zal worden ge
steld, dat belangheb
bende daaraan slechts 
de bevoegdheid ont
leen t, om a ls v ierde 
machinist di enst te 
doen op stoomsche
pen, vrachtschepen 
zijnde, en slechts op 
reizen, welke zich niet 
verder uitstrekken dan 
tot E uropeesche ha
vens, alsmede tot de 
niet-Europeesche ha
vens van rlP. Middel
landsche Zee en van 
de Zwarte Zee. 

6. Krachtens het bepaalde bij a rtikel 13, 
lid 1 van de Wet op de Zeevaartdiploma 's 
1935 (S. n° . 456) worden diploma's als scheeps
werktuigkundige of motordrijver ui tgere ikt: 

a. aan hen, die vóór 1 J anuari 1936 ten
minste één jaar bui tengaats hebben dienst 
gedaan op een zeeschip, a l dan n iet sleepboot 
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zijnde, waarvoor een Nederlandsche zeebrief 
was afgegeven of had behooren te zijn afge
geven, en wel: 

l. al s eerste machi
llist op motorschepen , 
vrachtschepen zijnde 
van 6000 ton of meer, 
of passagiersschepen 
zijnde van 2000 ton 
of meer 

2. als eerste machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 1000 tot 6000 ton , 
of passagiersschepen 
zijnde van minder dan 
2000 ton 

R. als eerste machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 600 tot 1000 ton 

4. als eerste machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 500 tot 600 ton , 
of op motorschepen 
van 400 tot 500 ton 

5. als eerste machi
nist op motorschepen 
tot 400 ton 

6. als tweede machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 6000 ton of meer, 
of passagiersschepen 
zijnde van 2000 ton of 
1neer 

een diploma C a ls 
scheepswerktuigkundi
ge , met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld , dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als eerste machinist 
dienst te doen op mo
torschepen; 

een diploma B als 
scheepswerktuigkundi
ge , met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld. dat be
langhebbende daar
aan slecht.s de be
voegdheid ontleentom 
als eerste machinist 
di enst te doen op mo-
torschepen, vracht
schepen zijnde van 
minder dan 6000 ton, 
of passagiersschepen 
zijnde van minder dan 
2000 ton; 

\)en diploma B als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor. 
den gesteld. dat be
la nghebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
a ls eerste machinist 
dienst te doen op mo
torschepen, vracht
schepen zijnde van 
minder dan 1000 ton; 

een diploma A als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld . dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als eerste machinist 
dienst te doen op mo
torschepen, vracht
schepen zijnde van 
minder da_n 600 ton 
en passagiersschepen 
zijnde van minder 
dan 500 ton; 

een diploma als mo
tordrijver ; 

een diploma B als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld, dat be
langhebbende daar-

7. a ls tweede machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 1000 tot 6000 ton, 
of passagiersscliepen 
zijnde van mind-,r dan 
2000 ton 

8. als tweede machi 
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 600 tot 1000 ton 

9. als tweede machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 500 tot 600 ton, 
of op motorschepen 
van 400 tot 500 ton 

10. als derde machi
nist. op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 6000 ton of meer, 
of passagiersschepen 
zijnde van 2000 ton 
of meer 

11. als derde machi
nist op motorschepen, 
vrachtschepen zijnde 
van 1000 tot 6000 
ton, of passagiers
schepen zijnde van 
minder dan 2000 ton 
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aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als tweede machinist 
dienst te doen op mo
torschepen; 

een diploma A als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld, dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als tweede machinist 
dienst te doen op mo
torschepen , vracht
schepen zijnde van 
minder dan 6000 ton, 
of passagiersschepen 
zijnde van minder dan 
2000 ton; 

een diploma A als 
scheepswerktuigkundi
ge. met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor. 
den gesteld, ,fat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als tweede machinist 
dienst te doen op mo
torschepen, vracht
schepen zijnde van 
minder dan 1000 ton; 

een diploma A als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld, dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als tweede machinist 
dienst te doen op mo
torschepen, vracht
schepen zijnde van 
minder dan 600 ton 
en passagiersschepen 
zijnde van minder dan 
500 ton; 

een diploma A als 
scheepswerktuigkundi
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor. 
den gesteld, dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
a ls derde machinist 
dienst te doen op mo
torschepen; 

een voorloopig di
ploma als scheeps
werktuigkundige, met 
dien verstande, dat 
daarop een aanteeke
ning zal worden ge
steld, dat belangheb
bende daaraan slechts 
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12. a ls vierde ma
chinist op motorsche
pen, vrachtschepen 
zijnde van 6000 ton 
of meer, of passagiers
schepen zijnde van 
2000 ton of meer 

13. als machinist op 
zeesleepbooten voor de 
groote sl eepvaart, mo
torschepen zijnde 

14. als tweede ma
chinist op zees leep
booten van 300 ton 
of meer voor de g roo
te sleepvaart, stoom
schepen zijnde 

15. als mach inist 
op zeesleepbooten voor 
de kustsleepvaart, mo
torschepen zij nde 

de bevoegdheid ont
leent om als derde 
machinist dienst le 
doen op motorsche
pen, vrachtschepen 
zijnde van minder dan 
6000 ton, of passa
giersschepen zijnde 
van minder clan 2000 
ton· 

e~n voorloopig di 
plom a a ls cheeps
werktui gkunclige, met 
dien verstande, dat 
daa rop een aanteeke
ning zal worden ge
steld, dat belangheb
bende daa raan slechts 
de bevoegdheid ont
leent om a ls 4e ma
chinist dienst te doen 
op motorschepen ; 

een d iplom a A a ls 
scheepswerktuigkundi 
ge, met di en verstan
de , dat daarop een 
aanteekeni ng za l wor
den gesteld , dat be
langhebbende daar
aan I echts de be
voegdheid ontleentom 
als machinist dienst 
te doen op zeesleep
booten, motorschepen 
zijnde, in de grooie 
8leepvaart; 

een diploma A a ls 
schee pswer ktuigkundi 
ge, met d ien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening zal wor
den gesteld, dat be
langhebbende daar
aan slechts de be
voegdhe id ontleentom 
als tweede machinist 
dienst te doen op zee
sleepbooten, stoom
schepen zijnde, in de 
groote sleepvaart ; 

een diploma a ls 
motordrijve r. 

b. aan officieren of gewezen officieren van 
den Marinestoomvaa rtdienst, alsmede aan ma
chinekamerpersoneel der Koninklij ke Mar ine 
beneden den rang van offic ier, dat den rang 
van korporaal of hooger heeft bekleed, en wel : 

l. aan offi ieren en een diploma C als 
gewezen officieren van scheepswerktuigkundi -
den M a rinestoom 
vaartd ienst, gewezen 
officieren-machin ist en 
gewezen hoofdmachi -
nisten, zoomede ge-
wezen machinisten der 
K oninkl ij ke Mari ne, 
die met gunstigen uit-
slag het examen voor 
hoofdmachi n ist of een 
daarmede ge lij kwaar-
d ig gesteld examen 

ge; 

bij de Marine hebben 
afgelegd, met d ien 
verstande, dat zij , die 
afkomstig zijn van 
het Kon inklijk Insti
tuut voor de Marine, 
tenm inste 5 ja ren als 
off icier hebben ge
diend aan boord van 
acti eve oorlogsschepen 
in den zin van de 
,,Bevorder ingswet 
voor de Zeemacht 
1902" 

2. aan officieren en 
gewezen officieren 
van den Mari nestoom
vaartdienst, afkom
stig van het Konink-
1 ijk Instituut voor de 
Marine, die tenm inste 
2½ jaa r als off icie r 
hebben gediend aan 
boord van actieve oor-
logsschepen, in den 
zin van de "Bevorde-
r ingswet voor de Zee-
macht 1902" , aan 
oud-machinisten, zoo-
mede aan gewezen ad-
junct-machinisten der 
K oninklijke Marine, 
die met gunstigen 
uitslag het examen 
voor machi nist heb-
ben afge legd 

3. aan gewezen ad
junct-machinisten der 
Konink lij ke Marine 

4. aan onderofficie
ren-machin ist en ge
wezen onderofficieren
rnachin ist, gewezen 
mach inedrijvers, sto-
kers en gewezen sto-
kers der K oninklij ke 
Marine, die den rang 
van korporaal of hoo-
ger hebben bekleed 
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een diploma B als 
scheepswerktuigkundi-
ge; 

een diploma A als 
scheepswerktuig ku nd1-
ge; 

een diploma a l mo
tordrij ver. 

c. aan hen, die voldaan hebben aan het 
examen voor benoembaarheid tot machini t of 
werktuigkundige bij de Gouvernementsmarine 
in Nederlandsch-Indië, en wel : 

l. voor den rang een voorloop ig d i-
van de rde of v ie rde ploma a ls scheeps-
werktuigkundige of werktui gkundige; 
van leerl ing-werkt uig-
kundi ge 

2. voor rl en rang 
van tweede werktuig
kundige of vóór 6 J a
nuari 1910 voor d en 
1·ang van derde ma-
chi n ist 

3. voor den ra ng 
van eerste werktuig
kund ige of vóór 6 Ja
nuari 1910 voor den 
rang van tweede ma-
chinist 

4. vóór 6 J anuari 
1910 voor den rang 
van eerste mach inist 

een d iplom a A als 
scheepswerktuigkundi
ge; 

een diploma B als 
scheepswerktu igkundi-
ge; 

een diploma C als 
scheepswe,·ktu igkundi
ge; 
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d. aan hen, di e in het bez it zijn van een 
diploma van machinist, uitgere ikt krachtens 
de be luiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststel] ing van regle
menten ter verkrijg ing van diploma's a ls ma
chinist aan boord van koopvaardijschepen, in
dien deze reglementen aan de Nederlandsche 
gelijkwaard ig kunnen worden geacht, en wel : 

voor een diploma een diploma A, on-
A , onderscheidenlijk derscheidenlijk B en 
B en C a ls machinist C als scheep werk

tu igkundige, indien 
worden overgelegd be
wijzen van dienst- en 
werktijd, tot gel ijken 
duur als vereischt om 
te worden toegelaten 
tot het a fl eggen van 
het examen voor het 
betreffende diploma 
a ls bedoeld in het 
Reglement voor de 

e. aan hen, die 
voor 1 Janua ri 1936 
buitengaats, geduren
de tenminste eenja~r, 
ingevol ge artikel 7, 
lid 2, van de Schip
perswet 1907 (Staats
blad n°. 244) als ma
chinist met dispensa
tie hebben gevaren op 
zeeschepen van min
der dan 500 ton, bin
nen het hieronder om
schreven geb ied; de 
Oostzee met hare gol-
ven en inhammen, de 

machinistenexamens ; 
een diploma A a ls 

scheepswerktuigkundi 
ge, met dien verstan
de, dat daarop een 
aanteekening za l wor
den gesteld. dat be-
1 anghebbende daar
aan slechts de be
voegdheid ontleentom 
als machinist dienst 
te doen op zeeschepen 
van minder dan 500 
ton. 

r oordzee, voorzoover 
de grenzen n iet aan
gegeven zij n door de 
oeverstaten, aan de 
Noordzijde begrensd 
door den 61sten breed
tegraad, aan de Viest
zijde begrensd door 
de lijnen Duncansby
head, Zuidelijke punt 
van Zuid-Ronal ka 
(Orkad ischeeilanden) , 
Oostkust Orkaden, lijn 
vuur Noord-Ronalska
vuur Simburghead 
(Shetlandsche e il an
den), Oostkust der 
Shetlands, de meri
diaan van het vuur 
van Noord-Unst (Shet-
1 ands ) tot aan de pa
ra! le l van den 61sten 
breedtegraad, h et K a
naa l tot de lijn Point 
du R az, Isle de Se in
Mizenhead, en de I er
sche Zee tot de I ij n 
Benmorehead-Mull of 
Cantyre 

7. l. De in de voorafgaande artikelen be
doelde diploma's worden kosteloos afgegeven. 

2. De modellen van de diploma's worden 
door Onzen Minister van W aterstaat vastge
steld , waarbij er rekening mede wordt gehou-
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den, dat tot uitd rukking moet kunnen worden 
gebracht, of de ingevolge de Schipperswet 
1907 (Staatsblad n°. 244) afgegeven diploma's 
werden uitgereikt krachtens een afgelegd 
examen, dan wel op grond van geda nen dienst. 

3. Een dupl icaat van een uitge re ik t diplo
ma wordt slechts afgegeven, indien belang
hebbende aannemelijk kan ma ken, dat het 
oorspronkelijke diploma verl oren is geraakt. 
Voor een dupl icaat van een dip loma is een 
bedrag van f 2.50 verschu ldigd, ten bate van 
's Rijks Schatkist. 

8. Di t besluit kan worden aangehaald onder 
den t itel van .,Ruil - en dien tdip lomaregle
ment" . 

Onze Minister van W ate rstaat i belast met 
de uitvoer ing van dit beslu it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Ministe-i· van Waterstaat, 
van Lid th de J eude. 

De M inisle,· van Onderwijs , 
K unsten en lVetenschappen, 

J. R. S I o te m a k e r d e B r u ï n e. 
(UiJ,geg. 12 J anuari 1937.) 

S. 639 F. 

21 Decemb er 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van ongebleekte, gebleekte en geverf
de, bedrukte en bontgeweven katoen. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Aug ustus 1936 
N °. 20 (N ede,·laniuche Staatscourant van 27 
Augustus 1936 °. 167) ingevolge a rtikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van onge
bleekte, gebleekte en geverfde, bedrukte en 
bon:tgeweven katoen, wederom aan eene tij de
lijke beperking is onderworpen en dat arti kei 
3 van genoemde wet voorschrij ft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit gerege ld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", in voer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Ministe,· van H a n
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en e indi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel ee rder a ls 
door Ons op voordrach t van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. manufacturen, stoffen en weefsels van 
geverfde, bedrukte en bontgeweven katoen. 
voorzoover deze meer bedraagt dan 20 ten 
honderd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
m iddeld per 12 maanden in de jaren 1929, 
1930 en 1931 uit dat land is ingevoerd. 

b. manufacturen, stoffen en wee fsels van 
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gebleekte katoen, voorzoover deze meer be
draagt dan 15 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd; 

c. manufacturen, stoffen en weefsels van 
ongebleekte katoen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 15 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gem iddeld per 12 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is ~erstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van d ien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet val
len onder de in het eerste lid bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen ~1inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, waarnnder en de wijze waarop 
eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
steil ing van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
wor den verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede,·landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vast stellen betref
fende het leveren van bewijs van herkomst of 
van oorsprong van ten invoer aangegeven 
goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod uitgevaar-
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digd bij of krachtens het bepaalde in de ar
tikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet zijn behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffen
de de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad 0

• 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

S. 639 G. 

WILHELMir A. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaarï, 

H . G e l i s s e n. 
(Uitgeg. 5 Februari 1937.) 

21 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen . 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936 
No. 21 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Aug·ustus 1936, No. 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535}, gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad o. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en halflinnen wederom aan eene tij de
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat beslui t gerege ld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de ~1inister van Han
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en e indi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van vlas, hennep en halflinnen, voorzoo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van het bruto-gewicht, hetwelk gem iddeld per 
12 maanden in de ja ren 1930, 1931 en 1932 
uit dat land is ingevoerd. 



1936 

2. Onze iinist.er is bevoegd om bov n de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingent.en 
bijzondere contingent.en va t t.e t.ell en voor 
de n invoer u it nader door hem aan t.e wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zoove rre op den dag, waa r
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zij n, waa rva n de term ijn 
nog niet is verstre ken, zullen voor het nog 
n iet ve rsti·eken gedeelte van dien t.e rmij n do 
bijzondere contingent.en in de plaats t reden 
van de in het eerste lid bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minist.er kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, we lke niet 
vallen onder de in het eerst.e lid bedoelde. 

De artikel en S tot en met 9 zijn gelijkluülend 
aan die van Staatsblad N°. 689 F , bl z. 759. 

L ast.en en bevel en, enz. ; 
Gegeven t.e ' -Gravenhage, den 21slen De

cember 1936. 

S. 639 H. 

WILHELM! A. 
De Minister van Handel , 
Nijverh eid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 2 Februari 1937.) 

21 Decem ber 1936. \VET tot r egel ing van den 
invoer van niet houtvorme nde iergewa · 
en, alsmede van azalea's en hortens ia's . 

Wij WILHELMINA, e nz . ... doen t.e wet.en: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 22 Augu tu 1936, 
o. 22 (Nederlandsche Staatscou,·ant· van 28 

Augustus 1936 o. 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N o. 
635) , gewijzigd bij de wet van 17 Novem ber 
1933 (, taatsblad o. 596), de invoe r van 
n iet houtvormende siergewassen , a lsmede van 
aza lea's en hortens ia's wede rom aan eene tij 
delij ke be perking is onderworpen en dat ai·

tikel 3 va n genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voo ,·
zi e ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is f;e verstaan onder: 
1. ,,i nvoer" , in voer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minist.er", de Minist.er van Han
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het tijdvak van 12 m aan
den, aanvangende 1 September 1936 en e indi 
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons o p voordrach t van Onzen Mini f;er 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van n iet houtvormencle s iergewassen, 
alsmede van azalea's en hortensia's, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 10 ten honderd va n 
het bruto-gewicht, hetwelk gem iddeld per 12 
maanden in de jaren 1930 en 1931 uit dat 
land aan voormelde goederen is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingent.en 
bijwndere contingenten vast t.e st.ellen voor 
den invoer uit nader door hem aan f;e wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar-
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op deze wet in we rking t re dt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di e n t.ermijn de 
bijzondere contingenten in de pi aats treden 
van de in het ee rste l id bedoelde contingenten . 

4. Door Onze n M inist.er kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, welke nie t 
vallen onder de in het ee rste I id bedoelde. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoe r der aldaar ge
noemde arti ke len niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe doo r 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven vergun
ning, behoudens den invoer ui t België, welke 
slech ts za l zijn toegestaan op vertoon van het 
daa rtoe door Onzen Mi nist.er voorgeschreven 
certificaat. 

2. Door Ons worden op voord racht van 
Onzen Mi ni ter regelen gest.eld betreffende de 
voorwaarden, waaronder en de wijze waarop 
eene vergunning, a l in het vor ig lid bedoeld , 
wordt verstrekt, a lsmede betre ffend e de vast
stelling van bedragen, we l ke ter bestr ijding 
van kosten, aan de uitvoe ring van dat besl u it 
ve rbonden, aan bel a nghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. fo een besluit, a ls in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ve rl eend, nadere voors hr iften vast te 
st.ell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde rege lingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerst.e lid afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en be luit, als in dit a r tike l bedoeld, 
wordt in de N ed e,·landsche Staatscourant be
kendgemaakt. 

De artikelen 4 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759 . 

Lasten e n bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 21sten D e

cember 1936. 

s. 639 I. 

WILHELMI NA . 
De Minister van H andel. 
Nijverheid en cheepvaart , 

H. G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 2 Februari 1937.) 

21 Decembe1· 1936. WET tot rege li ng van den 
invoer van tapijten. 

Wij WILHELM! A , enz. . .. doe n te weten , 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes! uit van 22 Augustus 1936 
No. 15 (NederlaruJ.,3che Staat,ico·urant van 28 
Augustus 1936 No. 168) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad No. 
636) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad o. 696), de invoe r van 
tapijten wederom aan eene tijdelij ke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zooda nig geval een 
voorst.el van wet tot voorziening ,·an het in 
da t besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n State, enz. 
Art. 1. In deze wet is t.e ve rstaan onder: 
1. "invoe l'", in voer in het vrij e verkeer 
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rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1 . Gedurende het tijdvak° van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en e indi 
gende 31 Augustus 1937 of zoovee l eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Ministet' 
za l worden bepaald, is de invoer uit iede r land 
verboden van tapijten, tapijtgoed, karpetten, 
loopers, kleedjes en matten, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 50 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1930 en 1931 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel len voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treed t, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di en tennijn de 
bijzondere contingenten in de plaats t1·eden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vat
gesteld een I ijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen S tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 689 F, blz. 759. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

s. 639J. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 2 F ebruari 1937.) 

21 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van echte zijde en van echte zijde met 
kunstzijde. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936, 
No. 11 (N ederlandsche Staatscowrant van 26 
Augustus 1936 No. 166) ingevol ge art ikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
manufacturen , stoffen en weefsels van ech te 
zijde en van ech te zij de met kunstzijde weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat a t·tikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodan ig geval een voorstel 
van wet tot voorzien ing van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer za l worden ge-
daan; · 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer" 1 invoe l' in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buiten land of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Ministe r van Han
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 
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2. l. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voor·drncht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef
sels va n ech te zijde en van echte zijde met 
kunstzijde voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk in het jaar 1934 uit dat land is inge
voe rd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingen ten vast te steil en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu il en voor het nog 
niet ver treken gedeelte van dien te11n ijn de 
bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet. 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De a,·tikelen 3 tot · en rnet 9 zijn gel ij kltticlcnd 
aan die, van Staatsblad N°. 639 F, blz . 759. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

S. 639 K. 

WILHELMI A. 
De ~finiste,· van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg . 10 Ji'eb,,uari 1937.) 

21 Dece,nber 1936. WET tot rege ling van den 
invoer van meubelen. 

Wij WILHELMI A, enz. . .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936 
No. 16 (Nede1·lanilsche Staatscou,·ant van 25 
Augustus 1936, o. 165) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad ·o. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
meubelen wederom aan eene tijde lij ke beper
king is onderworpen en dat artike l 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorste l van wet tot voorziening van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de,,e wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buiten l and of na voo1·af~ 
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mini ter", de Ministe r van H a n
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. a. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht va11 Onzen Ministe r 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van meubelen van bamboe, rotting, 
riet, teen of twijgen, a l of niet bekleed, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 45 ten honderd 
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van het bruto-gewicht, hetwelk in het jaar 
1934 uit dat land is ingevoerd . 

b. Gedurende het t ijdvak van 37 dagen, 
aanvangende 1 September 1936 en e indigende 
7 October 1936, is de invoer uit ieder l and 
verboden van meubelen van hout, a l of niet 
bekleed en onderdeelen van deze meubelen, 
voorzoover deze meer bedraagt dan 50 ten 
honde rd van het bruto-gewicht, hetwelk ge
middeld per 37 dagen in het jaar 1934 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te steil en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu ll en voor het nog 
n iet verstreken gedeelte van dien tennijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste l id bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een 1 ij st van goederen, welke niet 
va llen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en niet 9 zijn gel ij klttidend 
aan die van Staats blad N°. 639 F , blz. 759. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

S. 639 L. 

WILHELM! A. 
De Ministe1· van H andel, 
Nijverheid en Sch eep·vaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 10 Februwri 1937.) 

21 Dece1nb-et· 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van wol en hal fwo l . 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936, 
No. 12 (Nede1·landsche Staatscoumnt van 26 
Aug ustus 1936 o. 166 ) ingevolge artike l 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535 ), gewijzigd bij de wèt van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van wol en 
ha lfwol wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
w et voorsch rijft dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorz ie ning van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

Tech tstreeks uit het buiten! and of na vooraf
gaand en opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 September 1936 en eindi 
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordrach t van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van manufacturen, stoffen en weef-
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seis van wol en halfwol , voorzoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk gem iddeld per 12 m aanden 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat l a nd 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di en te1mijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke nie t 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikel en 3 tot en niet 9 zijn gelijkfoul,end 
aan die van Staatsblad N°. 639 F , blz. 759 . 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

S. 639 M. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitg eg. 10 Februari 1937.) 

21 Decenib-e,· 1936. WET tot r egeling van den 
invoer van pluche, fluweel en trijp, a ls
m ede voorwerpen daarvan. 

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

dat door Ons bij beslui t van 22 Augustus 1936, 
No. 17 (N ederlandsche Staatscoumnt van 27 
Augustus 1936, No. 167) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
pi uche, fl uwee! en trijp, alsmede voorwerpen 
daarvan wederom aan eene tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artike l 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorzien ing van het in 
dat bes! uit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder : 
1. 17 invoer", invoer in het vrij e v e rkeer 

rech tstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Min ister van Han
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 m aan
den , aanvangende 1 September 1936 en e indi 
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van pl uche, fluweel en trijp, alsmede 
voorwerpen daarvan voorzoover deze meer 
bedraagt dan 35 ten honderd van het brnto
gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
in de ja ren 1931 en 1932 uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
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ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . • 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke ni et 
vallen onder de in het eerste lid bedoeide. 

De artikelen S tot en 1net 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N° . 639 F, blz. 759 . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

S. 639 N. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg. 2 Februari 1937. ) 

21 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde en van kunstzijde met 
andere stoffen dan echte zijde. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936 
No. 19 (N ederlandsche Staatscourant van 27 
Augustus 1936, No. 167) ingevolge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van kunst
zijde en van kunstzijde met andere stoffen 
dan echte zijde wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artike l 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld ver
bod vau invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; · 

2. ,,Onze Minister", de Minister vau Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerde,· als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
ve rboden van manufacturen, stoffen en weef
sels van kunstzijde en van kunstzijde met an
dere stoffen dan echte zijde, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per 12 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vo rig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, w.elke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N° . 689 F, blz . 759 . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1936. 

s. 639 o. 

WILHELMINA. 
De Ministe1· van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s se n. 
(Uitg eg. 5 Februari 1937.) 

21 Decern b,er 1936. WET tot regeling van den 
invoer van onderkleeding. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936 
No. 13 (N ederlandsche Staatscourant van 25 
Augustus 1936, No. 165) ingevolge art. 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 ovember 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
onderkleeding wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
va l een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkee1· 

rnchtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nij verheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en eind i
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder als 
doo,· Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van onderkleeding, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 20 ten honderd van het 
bn1to-gew icht, hetwelk gem idde ld per 12 
maanden in de ja.ren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingeval ge het vorig I id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoe r uit nadet· dooi· h em aan t.c w ij zen 
landen . 

3. Indien en in zoovene op den dag, waa r
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Ministe r kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 
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D e artikelen 3 tot en 1net 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz . 759. 

Lasten e n bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De-

cember 1936. WILHELMINA. 

S. 639 P. 

D e M inister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaa,·t, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitg eg. 5 Februa,•i 1937.) 

21 Decemb.er 1936. WET tot regeling van den 
invoer van tafel- en servetgoed. 

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

dat door Ons bij beslui t van 22 Augustus 1936, 
No. 18 (N ederlandsche Staatscourant van 25 
Augustus 1936, No. 165) ingevolge a rtikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewij zigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596} , de invoer van 
ta fel- en servetgoed wederom aan eene tij de
lijke beperking is onderworpen en dat art ikel 
3 van genoemde wet voorschrij ft, dat in zoo
da ni g geval een voorstel van wet tot voorz ie
ning van het in dat bes luit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te ve rstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del , Nijverheid e n Scheepvaart. 

2. l. Gedurende het t ijd vak van 12 maan
de n, aanvangende 1 September 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel ee rde r als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast als 
aan stuk, beddelakens en sloopen, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
het bruto-gew icht, hetwe lk gemidde ld per 12 
maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit 
dat I and is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Ind ien en in zoovene op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zij n, waarvan de term ij n 
nog niet is ve rstre ken, zull en vOOI' het nog 
niet verstreken gedeel te van di en termij n de 
bij zondere contingenten in de p i aats treden 
van de in het eerste lid bedoe lde cont ingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gestel cl een I ijst van goederen, we lke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoe lde. 

De a,·tikelen 3 tot en m et 9 zijn gez.ijkl'ltide11d 
aan di e van Staatsblad N° . 639 F, blz. 759 . 

Lasten e n bevel en , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De-

cember 1936. WILHELMINA. 
D e M inister van H andel , 
Nijverh eid en Schee p·vcwrt, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 10 F ebruari 1937. ) 
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s. 639 Q. 

21 D ecem be1· 1936. WET tot r egeling van den 
invoer van kousen en sokkerr. 

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

dat door Ons bij bes! uit vaL 22 Augustus 1936 
No. 14 {N e.d e,·landsche Staatscow·ant van 26 
Augustus 1936, No. 166) ingevolge artike l 2 
der " Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 Novem be r 
1933 {Staatsblad No. 596), de invoer van 
kousen en sokken wederom aan eene t ijde lij ke 
beperking is onderworpen en dat a r t ikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig 
geval een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat besluit geregeld verbod va n invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks ui t het bu itenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Ministe r van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1 . Gec!Ul'encle het t ijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 September 1936 en eindi
gende 31 Augustus 1937 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van kousen en sokken , voorzoover 
deze m eer bedraagt d,in 40 ten honderd van 
het aanta l dozijn paren , hetwelk gem iddeld 
per 12 maanden in de jaren 1930 en 1931 uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vori g lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel len voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de te rmijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di e n termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingen ten . 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikel en 3 tot en m et 9 zijn gelijklitiden,l 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cembe r 1936. 

S. 639 R. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van H andel, 
Nij verheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s se n. 
(Uitgeg. 10 F ebr,1,(/,ri 1937.) 

21 Dece,nb.e,· 1936. WET tot regeling van den 
invoer van geëmai ll ee rde geslagen ij ze ren 
badkuipe n. 

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hehben, 

dat door Ons bij besluit van 18 September 1936, 
No. 10 (Nederlandsche Staatscourant van 18/19 
September 1936, No. 182) ingevolge a rtikel 2 
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der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblail No. 596}. de invoer van 
geëmai lleerde geslagen ijzeren badkuipen aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat beslui t geregeld 
verbod van in voer za l worden gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze M inister", de Minister van Han
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. l. Gedu rende het t ijd vak van 3 maan
den, aanvangende 1 Septembe1· 1936 en e in- · 
digende 30 November 1936, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van geëma ill eerde geslagen ijzeren 
badku ipen, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 100 ten honderd van het aanta l stuks, het
welk gemiddeld per 3 maanden in de jaren 
1934 en 1935 ui t dat land aan voormelde goe
deren is ingevoerd. 

2. Onze Min ister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van krach t zijn, waa rvan de termijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en ,net 9 zijn gelij kluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 

L ruiten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 22sten De

cember 1936. 

s. 639 s. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Handel , 
Nijverheid en Scheepvam·t, 

H. G e I i s se n. 
(Uitgeg. 29 J anuari 1937. ) 

22 Dece,nber 1936. WET tot regeli ng van den 
invoer van caustische potasch en ka l iloog. 

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

dat door Ons bij besluit van 22 Augustus 1936 
No. 10 (N oo.&rlandsche Staatscourant van 25 
Augustus 1936 No. 165) ingevolge a rtikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblail No. 596}, de invoer van 
causti sche potasch en kali loog wederom aan 
eene tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat a rtikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat bèsluit geregeld 
ve rbod van invoer za l worden gedaan; 
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Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks uit het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrnpót; 

2. ,,Onze Ministe r", de Minister van Han
del, Nijverhe id en Schee pvaa rt. 

2. l. Gedurende het tijdvak Ya n 4 maan
den, aanvangende 1 September 1936 en e indi 
gende 31 December 1936 of zoovee l eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder la nd 
verboden van 

a. caustische potasch; 
b. ka liloog, 
te lkens voorzoover deze meer bed raagt dan 

100 ten honderd van het bruto-gewich t , het
welk gem iddeld pe r 4 maanden in de jaren 
1932, 1933 en 1934 u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze Ministe r is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bij zondere con
t ingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu llen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di en termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een I ijst van goederen, welke niet 
va ll en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikel en 3 tot en ,net 9 zijn gel ij kluiilend 
aan die van Staatsblad N° . 639 F , blz . 759. 

Lruiten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-G ravenhage, den 22sten De

cember 1936. 

S. 639 T. 

WILHELMINA. 
De M inister van Handel , 
Nijverheid en Sche epvam·t, 

H. G e I i s se n. 
(Uitgeg . 29 J anuari 1937.) 

28 D ece,nber 1936. WET tot rege l ing van den 
invoer van koff ie. 

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

dat door Ons bij bes! uit van 17 Ma a rt 1936 
o. 8 (Nederlandse/i e Staatscourant van 18 

Maart 1936 No. 55) ingevolge a rtike l 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535} , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblail No. 596) , de invoer van 
koffi e aan eene tijde lijke beperking is onder
worpe n e n dat a rt ike l 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geva l een voor
ste l van wet tot voorziening van het in dat 
bes! uit geregeld verbod van invoer za l worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. 11 invoer", invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart. 
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2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den aanvangende 19 M aart 1936 en eindigende 
18 Juni 1936 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. ongebrande koffi e (Nederlandsch-Indische- , 
Brazi li aansche- en andere Amerikaansche-, 
Afrikaansche- en alle andere soorten-): 

b. a fval van ongebrnnde koffie (w.o. veeg-
sel); 

c. gebrande koffie 
telkens voorwover deze meer bedraagt dan 

100 ten honderd van het bruto-gewicht, het
welk gemiddeld per 3 maanden in het jaar 
1935 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer u it nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Door Onzen Mini ter kan worden vast
gesteld een Jij t van goederen , welke met 
val len onder de in het ee r te lid bedoe lde . 

De artikel en 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N° . 639 F , blz. 759 . 

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

cember 1936. 

s. 639 u. 

De llf iniste,· van H andel , 
Nijverheid en Sc heepvaart, 

H . G e I i s s e n . 
( Uitgeg. 29 Januari 1937.) 

28 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van dweilen . 

Wij W I LH ELMINA , enz . ... doen te weten: 
A lwo W ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besl ui t van 24 April 1936 
No. 5 (Nedetrlandsche Staatscourant van 28 
Apr il 1936, o. 82) ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad o. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad No. 596), de invoer van dweilen 
wede rom aan eene tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorsch rijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorzien ing van het in dat 
bes lu it geregel d verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van S tate, enz . 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entt·epöt; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del , Nij verheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , ingaande 1 Mei 1936 en eind igende 30 
April 1937 of zooveel eerder als doo r Ons op 
voordracht van Onzen Min ister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van dweilen, voor zoove r deze meer bedraagt 
clan 80 ten honderd van de waarde, wel ke in 
het tijdvak van 1 Mei 1934 tot 1 Mei 1935 
u it- dat I and is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende het in dit artikel genoemde 
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tijdvak uit ieder land niet meer ten invoer 
zal worden toegelaten dan 80 ten honderd van 
het gewicht, dat in het tij dvak van 1 Mei 1934 
tot 1 M ei 1935 aan die goederen uit dat land 
is ingevoe1·d. 

2. Onze Min ister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig li d bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer u it nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werki ng treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu ll en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termij n de 
bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister ka n worden vast
gestel d een l ij st van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste l id bedoelde. 

De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 689 F', blz. 759. 

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

cember 1936. 

s. 639 v. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s se n. 
(Uitgeg . 2 F'ebruari 1937.) 

28 Decemb,er 1936. WET tot regel ing van den 
invoer van zakdoeken. 

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

dat door Ons bij bes! uit van 24 April 1936 
No. 4 (N ederlanilsche Staatscowrant van 28 
Apri l 1936, No. 82) ingevolge artikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
zakdoeken wederom aan eene tijdelij ke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrij ft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot vool'Ziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoe r 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
l. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de M inister van Han-
del , ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , ingaande 1 Mei 1936 en eindigende 30 
April 1937 of zçioveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen :Min ister zal worden 
bepaald, is de invoer u it ieder land verboden 
van zakdoeken, zoowel afgepast a ls aan het 
stuk, voor zoover deze meer bedraagt clan 30 
ten honderd van de waarde welke gemiddeld 
per 12 maanden in de jaren 1930 en 1931 uit 
dat land is ingevoerd , met dien verstande, 
dat gedurende den in dit artikel genoemden 
termijn n iet m eer ten invoer zal worden toe
gelaten dan 50 ten honderd van het gewicht, 
dat gem iddel d per 12 maanden in de jaren 
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1930 en 1931 aan die goederen u it dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
n iet verstreken gedeel te van dien te11nij n de 
bij zondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingen ten. 

4. Door Onzen M inister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F , blz. 759. 

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

cember 1936 . 

s. 639 w. 

\VILHELMINA. 
D e M inister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e 1 i s se n. 
(Uit geg. 2 Februari 1937.) 

28 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van schoeisel en van leestklaar 
schoen werk. 

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

dat door Ons bij beslui t van 29 April 1936 , 
No. 20 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
April 1936, No. 84) ingevolge ar t ikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewij zigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
schoeisel en van leestklaar schoenwerk weder
om aan eene tijdelijke beperking is onderwor
pen en dat artikel 3 van genoemde wet voo,·
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad va n State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrij e verkeer ! 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de M inister van H an
del , Nijverhe id en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1936 en e indigende 
30 April 1937 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen ~1inister zal worde n 
bepaald, is de invoer uit iede r land verboden 
van: 

a. schoenen, l aarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van leder, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van h et aantal paren dier goederen, dat in 
1934 uit dat land is ingevoerd ; 

b. schoenen, laarzen en pantoffels , zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, caout.. 
chouc, gomelastiek of rubber, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 70 ten honderd van het 
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aantal paren dier goederen, dat in 1934 u it 
dat land is ingevoerd; 

c. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, gom
e lasti ek of rubber, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 35 ten honderd van het aanta l 
paren dier goederen, dat in 1934 uit dat land 
is ingevoerd; 

d. leestklaar schoenwerk, alsmede gestant
ste zolen , a l dan niet met aangezetten ha k en 
gestantste ha kken, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het aantal 
paren dier goederen , dat in 1934 uit dat land 
is ingevoerd. · 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu ll en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de p laats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lij st van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 3 tot en met 9 zij n gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N° . 639 F, blz. 759 . 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten D e

cember 1936. 

S. 639 X. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van H andel , 
Nijverheid en Scheepva.a,·t, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 10 F ebruwri 1937.) 

28 December 1936. WET tot regeling van den 
invoer van overhemden. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 Mei 1936, 
No. 13 (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Mei 1936 No. 103) ingevol ge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596) , de invoer van 
overhemden wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat a rtikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat bes! uit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; _ 

Zoo is h et, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl a nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de l',finister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1936 en eindi gende 
31 Mei 1937 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
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van overhe1nden, voorzoovet· deze meer be
draagt dan 20 ten honderd van het bruto
gewicht, hetwelk in 1934 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. Indien en voor zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van di en termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen S tot en ,net 9 zijn geliJ klu·idend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 159. 

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

cember 1936. 

s. 639 IJ. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 5 Februari 1937.) 

28 Decemb er 1936. WET tot regeling van dPn 
invoer van lucifers en lucifershoutjes. 

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

dat door Ons bij besluit van 25 Mei 1936, 
No. 14 (Nederlandsche Staatscoumnt van 28 
Mei 1936 No. 103) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
lucifers en lucifershoutjes wederom aan eene 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Juni 1936 en eindigende 
31 Mei 1937 of zooveel ee rder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Min isj;er zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. lucifers van papier of carton, a l dan niet 
gebundeld of verpakt, alsmede lucifers van 
hout, verpakt in papieren of ca rtonnen om
slagen, dan wel waarvan het hout van de 
afzonderlijke luci fers niet volkomen is ge
scheiden; 

b. lucifers en lucifershoutjes, niet vallende 
onder groep a., telkens voorzoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van het bruto-
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gewicht, hetwelk gedurende het t ijdvak van 1 
Juli 1934 tot 1 Juli 1935 uit dat land is 111-

gevoerd. 
2. Onze Ministe r is bevoegd ·om boven de 

ingevolge het vor ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoel de. 

De a1·tikel en 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 

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

cember 1936. 

s. 639 z. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Handel, 
Nijve1·heid en Scheepvaart, 

H. G e l i s s e n . 
(Ui tgeg . 2 Febru,ari 1937.) 

28 D ece,nb,er 1936. WET tot regel ing van den 
invoer van metaaldraadgloei lampen. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 April 1936, 
No. 9 (N ederlandsche Staatscou1·ant van 1/2 
Mei 1936, No. 85) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsb lad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
metaaldraadgloe il ampen wederom aan eene 
tijdelij ke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1 . Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Mei 1936 en eindigende 
30 April 1937 o f zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van metaaldraadgloeilampen, a l of niet lucht
ledig, al of n iet met gas gevu ld en al of niet 
voorzien van fitting, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwel k gemiddeld per 12 maanden ge
durende de jaren 1930 en 1931 uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere conti ngenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 
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3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waa rvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De arti kel en 3 tot en m et 9 zijn gelijklui.dend 
aan die van Staatsblad N ° . 639 F , blz . 759. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1936. 

S. 639 AA. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H . G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 5 Februari 1937.) 

28 D ecemb,e,· 1936. WET tot regeling van den 
invoer van kunstzijden garens. 

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

dat door Ons bij beslu it van 26 October 1936 
o. 38 (N ede,·landsche Staatscourant van 30/31 

October 1936 No. 212) ingevolge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewij zigd bij de wet van 17 November 
1933 (S taatsblad No. 596), de invoer van 
kunstzijden garens wederom aan eene tij de-
1 ijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an-
del, Nijverhe id en Scheepvaart. 

3. ,,kunstzijden garens" 
a . alle garens van kunstzijde; 
b. stapelvezelgarens, gesponnen van stapel

vezels van kunstzij de ; 
c. stapelvezel menggarens, gesponnen van 

stapelvezels van kunstzijde en van vezels van 
katoen. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1936 en eindi 
gende 31 October 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verbode n van kunstzijden garens, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelhe id, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1933 en 1934 uit dat land 
a an kunstzijden garens is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con-
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tingenten van kracht zijn , waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen ondêr de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 3 tot en 1net 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 

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

cember 1936. 

S. 639 BB. 

WILHELMINA. 
De Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaccrt, 

H . G e I i s se n. 
(Ui tgeg. 2 F ebruari 1937.) 

28 Decemb,er 1936. WET tot regeling van den 
invoer van tricotgoederen. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1936, 
No. 37 (Nederlandsche Staatscourant van 30/31 
October 1936, No. 212) ingevolge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad o. 596), de invoer van 
tricotgoederen wederom aan eene tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod va n invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

3. ,,tricotgoederen" : boven- en onderklee
ding, gebreid of uit tricotstof vervaardigd, 
zonder rubber, andere dan kousen of sokken . 

2. 1. Gedurende heb t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1936 en eindi
gende 31 October 1937, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tricotgoederen, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd va n de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 m aanden 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan tricotgoe
deren uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste llen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waa1·
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen M inister kan worden vast-
49 
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ge teld een lijst van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste lid bedoelde. 

De artikelen 8 tot en 111,et 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 689 F, blz. 759. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1936. 

s. 639 cc. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge 1 i s se n. 
{Uitgeg. 10 Febrnmri 1937.) 

28 D ece,nber 1936. WE'l' tot regeling van den 
invoer van sloten. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

da t door Ons bij besluit van 30 October 1936, 
o. 17 (N ederlandsche Staatscourant van 30/31 

Octobe r 1936, No. 212) ingevolge artike l 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 {Staat sblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad o. 596) , de invoe r van 
sloten wederom aan eene t ij delijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zoodanig geva l een 
voor tel van wet tot voorz ien ing van het in 
dat be luit geregeld verbod van invoer za l 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entre pot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del , Nijverhe id en Scheepvaart ; 

3. ,,sloten", sloten en onderdeel en daarvan, 
met u itzondering van hangsloten en met uit
zonder ing van meubelsloten met een netto
gewi ht van minder dan 150 gram. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 November 1936 en e indi 
gende 31 October 1937, of zooveel eerde r a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
za l worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van sloten, voorzoover deze meer be
draagt dan 25 ten honde rd van het bruto
gewich t, hetwelk gem iddeld per 12 maanden 
in de jaren 1932 en 1933 uit dat land aan 
sloten is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig I id bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stel I en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. I ndi en en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
t ingenten van krach t zijn, waarvan de termijn 
nog n iet is verstreken, zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien tem1ijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een l ijst van goederen, welke niet 
vall en onder de in het eerste l id bedoelde. 

De artikel en S tot en 1net 9 zijn gel ijkl-uidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 
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L asten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1936. 

S. 6390D. 

WILHELMINA. 
De Minister van H andel , 
Nijverheid en Sche epvam·t, 

H . G e l i s s e n. 
{Uitgeg. 10 F eb1·ua.ri 1937. ) 

28 Decem ber 1936. WE'l', houdende maatre
gelen tot het verkrij gen van juiste econo
mische tatistieken. 

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

dat het wenschel ij k is, maatregelen te nemen 
tot het verkrijgen van juiste economische sta
tistieken; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
A rt. 1. 1. H et Centraal Bureau voor de 

Statistiek i bevoegd, met machtig ing en onder 
toezicht van Onzen met de uitvoering dezer 
wet belasten Minister, de Centrale Commissie 
voor de Statistiek gehoord, rech tstreeks of 
door tusschenkomst van ambte naren en des
kundigen, de opgaven en in lichtingen in te 
winnen, di e het noodig acht tot het verkrijgen 
van juiste economische statistieken, ook over 
reeds verloopen jaren. 

2. Voorzoover de in het vorige I id bedoelde 
opgaven en inlichtingen l iggen op het ter.rein 
van het ederlandsche bankwezen, geschiedt 
het inwinnen na overleg met en door tusschen
komst van de N ederl andsche B ank en zulks in 
dien zin, dat de Bank de op a fzonderlijke per
sonen, ondernemingen of inste llingen betrek
king hebbende gegevens verzamelt, deze tota
liseert en de aldus verk regen totaalcijfers aan 
het Centraa 1 Bureau voor de Statistiek doet 
toekomen. 

3. A lle ingezetenen ei;i andern binnen het 
Rij k in Europa verb lij f houdende personen, 
met uitzonder ing van de hoofden der Departe
menten van algemeen bestuur, zijn verplicht 
de gevraagde opgaven en inlich t ingen te ver
strekken. 

2. 1. Tot het verkrijgen van de in het 
vorige arti kel bedoelde opgaven en inlichtin
gen wendt het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek zich per aange teekenden brief tot de 
betrokken personen. 

2. In het geval, bedoeld in het tweede li d 
van het vorige artikel, geeft het Centraal Bu
reau voor de Statistiek van de in dien br ief 
gestelde vragen kennis aan de N ederlandsche 
B ank. 

3. De betrokken personen zij n verplicht de 
gestelde vragen duidelij k en zonder voorbe
houd naar waarheid te beantwoorden binnen 
een door Onzen met de uitvoering dezer wet 
belasten Mi nister bij het ver leenen van de in 
artikel 1 bedoelde machtiging vast te stell en 
termijn na de dagteekening van den aange
teekenden brie f. 

4. Artikel 19 der wet van den 5den Augus
tus 1850 {Staatsblad n°. 45) is te dezen toe
passelij k. 

3. 1. In bijzondere gevall en kan Onze met 
de u itvoering dezer wet belaste Minister de 
door het Centraal B ureau voor de Statist iek 
aangewezen ambtenaren en deskund igen m ach-



771 

t igen , inzage te vorderen van boeken, besche i
den en ge chr iften . 

2. Voorzoover inzage noodi g is van boeken , 
besche iden en gesch1· iften va n hier te la nde 
gevestigde of hun bedrij f u itoe fenende banken 
o f bankiers, gesch iedt zulks door t usschen
komst van de N eder landsche B a nk en wel i11 
dier voege, dat de Bank de personen aanwij t, 
die met mach t ig ing van Onzen met de ui tvoe
r ing dezer wet belasten Minister, de inzage 
k unnen vo rderen . ·, 

4. H et is aan een ieder, di e ingevolge deze 
wet met eeni ge werkzaamheid be last is, verba
den, van de ont va ngen opgaven en inlichtin
gen , in art ikel 1 bedoeld, a lsmede van de 
gegevens, bij de inzage van boeken , besche iden 
en gesch riften, a ls in artikel 3 bedoeld, ver
kregen, verder gebru ÏÎ< te maken dan voor de 
uitoefeni ng van zij n taak gevorde rd word t . 

5. Gegevens, ingevolge deze wet ve rzameld , 
worden n iet in zoodan igen vorm openbaar ge
maakt, dat daaru it opgaven en inlichtingen 
over een afzonderlij ken persoon, onderneming 
of inste l 1 ing kunnen bl ij ken, tenzij di e per
soon, het hoofd van de onderneming of het 
bestuu r de r instell ing hiertegen geen bezwaar 
heeft. 

6. Onze met de u itvoer ing dezer wet be
laste Mi nister is bevoegd, de Centrale Com
missie voor de Statistiek gehoord, te r zake van 
de u itoefen ing van de bevoegdheden , in de a r 
t ikelen 1 en 3 bedoel d, nadere voorschr ifte n 
vast te stellen. 

7. 1. De persoon d ie, h oewel daartoe in 
staat, we igeren of na latig zij n de opgaven o f 
inlich ti ngen, bedoeld in a r t ikel 1, te verstre k
ken of we ige ren inzage van boeken, besche iden 
of geschr iften, bedoeld in a rtikel 3, te verlee
nen , worden gestraft met h ech tenis van ten 
hoogste d r ie m aanden of geldboete van ten 
hoogste dr ie honde rd gu lden. 

2. Hij die opzettelijk eene onju iste opgave 
of inlichting, a ls bedoeld in a rt ikel 1, ver
strekt of opzet telij k tot de ve t-stre kking mede
werkt, wordt gestraft met gevangenisstra f van 
ten hoogste één jaa r of geldboete va n te n 
hoogste twaalf dui zend g ulden. 

3. Hij die o pzette! ij k de bij a rt ikel 4 opge
legde gehe imhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstr a f va n ten hoogste zes m aan
den o f geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gu lden 

4. Hij aan wiens schuld schending van di e 
gehe imhoud ing te wij ten is, wordt gestraft met 
hech teni s van ten hoogste dr ie maanden of 
geldboete van ten hoogste dri ehonderd gu lden. 

5. H ij di e opzettelij k gegevens, ingevolge 
deze wet ve rkregen , in strij d met het bepaalde 
in artike l 5 openbaa r maakt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den o f ge ldboete va11 ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

6. H ij aan w iens schul d te wij ten is, dat 
gegevens, ingevolge deze wet verkregen , in 
strijd met het bepaalde in artike l 5 wo rden 
openbaar gemaakt, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste dri e m aanden of gel cl
boete va n ten hoogste d riehonderd g ulden. 

7. De fe iten , in het eerste li d va n d it a r
t ikel str a fbaar gesteld, worden beschouwd a ls 
overtredingen , de in het tweede, derde, v ie rde, 
vijfde en zesde lid st rafbaa r gestelde a ls mis
d rijven. 
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8. Bij het inwerk ingtreden van deze wet is 
a fgescha ft de wet van den l sten D ecember 
1917, Staatsblad n°. 665. 

L asten er~ bevelen, enz.; 
Gegeven te ' -Gravenhage, den 28sten D e

cembe r 1936. 

S. 639 EE. 

WILHELMINA. 
D e M iniste,· van H andel , 
Nijve,·heid en S cheepv=t, 

H. G e I i s s e n. 
(Uitgeg. 19 J anuari 1937. ) 

31 Decem ber 1936. WET tot rngeli ng van den 
invoer van ongetwij nde garens van vlas. 

W ij WILHELMIN A, enz .... doen te weten : 
Alwo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij besluit van 29 Sep tem ber 1936 
No. 56 (N ederlar,dsch.e Staatscou1·ant va n 1 
October 1936, No. 191) ingevol ge a rt ikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535 ), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
ongetwij nde garens van vlas wederom aan eene 
t ij de lij ke beperking is onderworpen en da t 
artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, da t 
in zooda nig geval een voorstel van wet tot 
voorz iening van het in dat bes lu it geregeld 
ve rbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is h et, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks ui t het buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze l\1 inister", de Minister van H a n-
del , N ij ve rhe id en Scheepvaart . · 

2. 1. Gedurende het tijdvak va n 3 maan
den , aanvangert de 1 October 1936 en e indi gen
de 31 Decem ber 1936 of zooveel eerder als 

' door Ons op voordracht van Onzen M in ister 
zal worden bepaald, is de invoer ui t ieder land 
verboden van ongetwijnde garens van vlas, 
voorzoover deze meer bedraagt da n 50 ten 
honderd van het bru to-gewich t, hetwelk ge
middeld pe r 3 maanden in het jaar 1935 aan 
voornoemde garens ui t dat l and is ingevoerd . 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vor ig lid bepaalde cont ingen ten 
bij zondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen . 

3. I ndi en en in zooven e op den dag, waar 
op deze wet in wer k ing treed t, bij zondere con
tingenten van krach t zij n, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zu ll en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van d ien te rmij n de 
bij zondere contingenten in de pi aa ts treden 
van de in het eer ste lid bedoelde cont ingenten. 

4. D oor Onzen Minister kan worden vast
gestel d een lijst van goederen, welke n iet 
va llen onder de in het ee rste I id bedoe lde. 

De artikel en 3 tot en met 9 zijn gel ijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F, blz. 759. 

L a.sten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-G ravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
W ILHELMINA. 

De M inister van H andel , 
Nijve1·heid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
(Ui tgeg. 29 J anuari 1937.) 
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S. 639 FF. 

31 Decem ber 1936. WET tot regeling van den 
invoer van superfosfaat. 

Wij WILHELM! A , enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 29 September 1936, 
No. 50 (Ne,derlandsche Staatscourant van 1 
October 1936, No. 191) ingevolge artikel 2 
der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
superfosfaat wederom aan eene t ijde lijke be
perking is onderworpen en dat a rtikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodan ig 
geval een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat beslu it geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan ; 

Zoo is h et, dat Wij, den R aad van State, enz . 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
l. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraî
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de M inister van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdva k van 3 maan
den, aanva ngende 1 October 1936 en e indigen
de 31 December 1936 of zoovee l eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van superfos faat, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 60 ten honderd van het 
bruto-gewicht, hetwelk gemiddeld per dri e 
maanden tijdens de per iode 1 M ei 1935 tot 1 
Me i 1936 aan superfosfaat uit da t land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten va t te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de term ijn 
nog niet is verstreken, zull en voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termij n de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
va llen onder de in het eerste lid bedoelde. 

De m·tikel en 3 tot en niet 9 zijn gel·ijkluidend 
aan die van Staatsblad N°. 639 F , blz. 759. 

Lasten en bevel en, enz.; 
Geg&ven te 's-Gravenhago, don 31sten De

cember 1936. 

S. 639 GG. 

WILHELMINA. 
De M inister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. Ge I i s sen. 
( Uitgeg. 29 .Jannari 1937.) 

31 D ece1nb er 1936. WET tot rege ling van den 
invoer van gelasch te buizen. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1936, 
N o. 36 (N ederlani/JJche Staatscourant van 29 
October 1936, ro. 211 ) ingevolge artike l 2 ' 
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der "Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596), de invoer van 
gelaschte buizen wederom aan eene tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat arti kel 3 
van genoemde wet voorschrij ft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in da t besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenla nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Min i ter van Han-
del, ij verhe id en Scheepvaart. 

3. ,,gelaschte buizen", ge laschte buizen of 
pijpen van ij zer en staal (zoowel met zichtbare 
als niet zichtba re lasch) met een ui twendi ge 
doorsnede tot en met 60 m.m. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 12 maa n
den, aanvangende 1 ovember 1936 en e indi 
gende 31 October 1937 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoer ui t ieder la nd 
verboden van gelasch te buizen, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 50 ten honderd van 
het tweevoud van het bruto-gewicht, hetwelk 
gedurende het tijdvak van 1 J an. 1935 tot 1 
Juli 1935 aan gelaschte bu izen uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig l id bepaa lde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. Indien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treed t, bijzondere con
tingenten van kracht zijn , waarvan de te rmij n 
nog niet is verstreken, zul I n voor het nog 
niet verstreken gedeelte van d ien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het ee rste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste I id bedoelde. 

De artikelen 3 tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van S taatsblad N °. 639 F, blz . 759 . 

Lasten en bevel en, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 

S. 639 HH. 

WILHELMINA. 
De M inistc,· van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . Ge I i s se n. 
(U-itg eg. 10 J,'ebi-um·i 1937.) 

31 Decembe1· 1936. WET tot regeling van den 
invoer van petten en baretten. 

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

dat door Ons bij besluit van 21 ovember 1936, 
No. 47 (Ne,derlandsche Staatscourant van 26 
November 1936, No. 231) ingevolge artikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad No. 
535 ), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad No. 596) , de invoer van 
petten en baretten wederom aan eene t ijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
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3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
da nig geval een voorstel van wet tot voorzie
ning van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaa n onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van H an
del, ijverheid en Scheepvaart. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 December 1936 en e indi 
gende 28 F ebruari 1937 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van petten en baretten, voorzoover 
deze meer bedraagt dan 35 ten honderd van 
het bruto-gewicht , hetwelk gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land aan petten en baretten is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
la nden. 

3. I ndien en in zooverre op den dag, waar
op deze wet in werking treedt, bijzondere con
tingenten van kracht zijn, waarvan de termijn 
nog niet is verstreken, zullen voor het nog 
niet verstreken gedeelte van dien termijn de 
bijzondere contingenten in de plaats treden 
van de in het eerste lid bedoelde contingenten. 

4. Door Onzen Minister kan worden vast
gesteld een lijst van goederen, welke niet 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde. 

D e artikelen S tot en met 9 zijn gelijkluidend 
aan die van Staatsblad N° . 639 F , blz. 759. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 

g_ 700. 

WILHELM! A. 
D e Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s se n . 
(Uit geg. 5 F ebrua1-i 1937.) 

31 D ecem be1· 1936. WET, houdende nieuwe 
bepalingen tot bescherming van in het 
wild levende vogels. (,, TT ogel wet 1936" .) 

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

dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast 
te stell en tot bescherming van in het wild 
levende vogels; 

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

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Mïnister": Onze Minister van 

Landbouw en Visscherij; 
2°. ,,Beschermde vogels": alle vogels, wel

ke behooren tot een der in Europa in het wild 
levende soorten, met uitzondering van het 
pluimvee en de in artikel 1 van de Jachtwet 
1923 genoemde vogels. 

2. Bij of krachtens algemeenen maatregel 
van bestuur kan in het belang van den vogel
stand of ter voorkoming van schade aan land-, 
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tuin- of boschbouw, aan de jacht of aan de 
visscherij worden bepaald, dat vogels, behoo
rende tot bij dien a lgemeenen maatregel aan
gewezen soorten, voor bepaalden of onbepaal
den tijd, voor het gebeele Rijk of een gedeelte 
hiervan niet worden gerekend tot beschermde 
vogels in den zin dezer wet. 

3. Deze wet begrijpt onder: 
1 °. ,,Vogels": lich am en van doode vogels, 

a l dan niet gepraepareerd, en huiden en dee
len van huiden van vogels, al da n niet ge
praepareerd; 

2°. ,,Eieren": ledige schalen van eieren, 
waarui t de inhoud verwijderd is door een of 
meer geringe openingen; 

3°. ,,Veld": stranden, schorren, gorzen, 
kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en 
territor ia le wateren. 

4. 1. Door Ons kan een Commissie van 
Bijstand worden ingesteld, welke tot taak 
heeft Onzen Minister desgevraagd of e igener 
beweging van advies te dienen omtrent maat
regelen, met betrekking tot de uitvoering de
zer wet genomen of te nemen, en h em desge
vraagd bij de uitvoer ing bij te staan. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden nadere regelen gesteld ten aanz ien 
van de bevoegdheid, samenstelling, benoeming 
en werkwijze der commiss ie. 

§ 2. B eschermde · vogels en eieren en nesten 
van beschermde vo gels. 

5. H et dooden, pogen te dooden, vangen of 
pogen te vangen van besche1mde vogels is 
verboden. 

6. H et door gi ften of beloften aanmoedigen 
of beloonen van het dooden of vangen van 
beschermde vogels is verboden. 

7. H et is verboden beschermde vogels ten 
verkoop voorhanden te hebben, te koop aan 
te bieden, te verkoopen, af te leveren, te ver
voeren, ten vervoer aan te bieden, in te voe
ren of uit te voeren . 

8. 1. Het zoeken, rapen of u ithalen van 
eieren van bescherm de vogels, het verstoren 
van hun nesten en het door g iften of beloften 
aanmoedigen of beloonen van deze handelin
gen is verboden. 

2. H et pogen eieren van beschermde vogels 
te rapen of uit te halen en het pogen hun 
nesten te verstoren is verboden. 

9. H et is verboden eieren of nesten van 
besch ermde vogels ten verkoop voorhanden te 
hebben, te koop aan te bieden, te verkoopen, 
af te leveren, te vervoeren, ten vervoer aan te 
bieden, in te voeren of uit te voeren. 

§ 3. V ergunningen en uitzonde,-ingen. 

10. 1. Op verzoek van eigenaren of ge
bru ikers van gronden of wateren, waar be
schermde vogels schade toebrengen of over
last veroorzaken of zu lks dreigen te doen, 
wordt aan die eigenaren of gebruikers of aan 
hun lasthebbers vergunning verleend deze vo
gels te dooden of te vangen en daarna te ver
voeren, hun nesten te verstoren en deze han
del in gen door g iften of beloften aan te moe
digen of te beloonen. 

2. Nietig is elk beding, waarbij de gebrui
ker van gronden of wateren zich verpl icht 
geen vergunning, als bedoeld in het vorige 
lid , aan te vragen of te gebru iken. 
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ll. l. Vergunning kan worden verl eenrl 
om beschermde vogels, behocrende tot bij a l- 1 
gemeenen maat regel van bestuur aangewezen 
soorten, voor de kooi o f voer de jach t te van
gen, ten verkoop voorh a nden te hebben , te 
koop aan te bieden, te verkoopen, a f te leve
ren, zoowel •binnen a ls bui ten het ve ld te ve r
voeren en ten vervoer aan te bieden, benevens 
de voor de jacht geva ngen voge ls in te voernn 
o f ui t te voeren. 

2. De in het vori ge lid bedoelde vergunnin
gen geleien niet voor het ten verkoop voor
h a nden hebben, te koep aanbieden, verkoopen, 
a fl everen, vervoeren, ten vervoer aanbieden, 
invoeren of uitvoeren van verminkte vogels. 

12 . Indien hij , wi en een ve rgunning, a ls 
bedoeld in h et vori ge a rt ikel, is ve rl eend , 
a ndere beschermde vogels voOl'ha nden hee ft 
cla n die, behoorende tot een der bij da t a rt ikel 
bedoelde soorten , wordt hij geacht d ie voge ls 
ten ve rkoop voorha nden te hebben. 

13 . H et vervoeren en ten ve rvoer aanbie
den van voor de kooi gevangen beschermde 
vogels , behoorende t.ot een der bij a rtike l 11 
bedoel de soorten, is te a ll en tijde op openba re 
wegen en paden toegestaan, mi ts het tege lij k 
slechts ten hoogste twee vogels van iede re 
soort betre ft en deze levend en onve ,·minkt 
zijn. 

14 . De krachtens a rt ikel 11 verleende ve r
gunningen kunnen niet st rnkken tot het van
gen en in het veld ve rvoeren van de in dat 
artikel bedoelde beschermde vogels: 

1 °. op Zondagen , den N ieuwjaarsdag, de 
Chr istelij ke tweede Paasch- en P inksterdagen, 
den H emelvaa rtsdag en de be ide K erstdagen ; 

2°. gedurende den t ij d tusschen zonsonder
gang en zonsopgang; 

3°. wa nneer de grond met sneeuw bedekt is. 
15. l. Aa n door Onzen Minister erkende 

praeparateurs kan vergunning worden ve r
leend tot h et ten verkoo p voorh a nden hebben, 
te koep aa nbieden, verknepen, a fl eve ren, ve r
voeren, ten vervoer aanbieden en invoel'en 
van doode, beschermde voge ls. 

2. Onze Minister is bevoegd aan de in het 
vorige I id bedoelde e rkenning voorwaarden te 
ve rbinden. 

16 . H et aa n de in h et vorige artike l bedoel
de p raepa rateurs te koep aanbieden, ver koo
pen en a f! everen van cloccle beschermde vo
gels en het ter verzending aan hen vervoe ,·en 
en ten vervoer aanbieden va n die vogels kan 
bij of krachtens a lgemeenen maatregel va n 
bestuur voorwaardelij k worden toegestaan. 

17. 1. H et i n a r t ike l 8 bepaald e is niet 
toe passelij k ten aanzi en van het zoeken en 
rapen van e ieren va n kieviten gedurende den 
raap: ijcl, welke aanvang t den l sten F ebruari 
en e indi gt met ingang va n een bij al gemeenen 
maa tregel van bestuur vastgestelclen, niet na 
den 20sten April verschijnenden dag, welke 
voor elke provincie ve rsch illend kan zijn. 

2. H et is verboden zich bij het zoe ken of 
ra pen va n eieren van ki eviten door een o f 
meer honden te doen ve rgezellen. 

3. Hij, die e ieren van kiev iten zoe kt o[ 
r aapt op gronden, welke hem n ie t behooren en 
u iet b ij hem in gebruik zijn, mag di t slechts 
doen in tegenwoordigheid van den eigenaa r of 
met d iens schriftelijke toestemm ing. 

4. Is een ander dan de eigenaar gebruiker 
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der g ronden, dan is het geze lsch ap of de 
schriftelijke toestemm ing va n den gebruiker 
vereisch t . 

18. Gedurende een bij al gemeenen maa t
regel van bestuur te bepal en t ijd kan vergun
ning worden verleend tot het zoe ken, rapen 
en in het veld ve rvoeren van e ieren van 
meeuwvogels, met uitwncler ing va n die van 
clwergsterns, 1 achsterns en zwa rte sterns. 

19 . H et in artikel 9 bepaalde is niet va n 
toepass ing ten aanzien van: 

1 °. de e ieren va n kiev iten gedu rende den 
raaptijd en de twee daarop volgende dagen, 
met di en verstande, dat h et ve rvoeren der 
e ieren gedurende deze twee dagen slechts bin
nen de bebouwde kom der gemeenten en langs 
openbare wegen en paden i toegestaan ; 

2°. de e ieren va n meeuwvogels, met uit
zonder ing van die va n dwergstem s, lachsterns 
en zwa rte sterns , gedurende den krachtens het 
vorige a rtike l bij a lgemeenen maat regel van 
bestuur vastgestelrlen tijd en de zeven daarop 
vol geode dagen met dien ve rstande, dat het 
vervoeren der e ieren slechts binnen de be
bouwde kom der gemeente n en langs open
ba re wegen en paden is toegestaan . 

20 . H et in a rt ikel 8 bepaalde is, voor zoo
ver het verstoren van in of tegen gebouwen of 
o p binnenpl aatsen zich bevindende nesten be
treft, niet van toepass ing op de gebruikers va n 
die gebouwen of binnenplaatsen en hunne last 
hebbers. 

21. In het be lang va n den voge lstand, het 
onderwijs of de wetenschap ka n ve rgunning 
worden gegeven tot het verri chten va n bij de 
artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 ver boden handelingen. 

22. 1. Vergunning kan worden verl eend 
tot het gebruik maken van vuurwapenen bij 
het docden va n beschermde vogels en voge ls, 
bedoeld in a rt ikel 2. 

2. Zij , d ie voorzien zijn va n een jachtacte, 
worden geacht vergunning tot het gebruik
maken van vuu rwapenen bij het dooden van 
vogels, bedoeld in artikel 2, te hebben ver
kregen, op voorwaa rde, dat zij daarvan geen 
gebru ik maken, wanneer de g rond met sneeuw 
bedekt is en o p de dagen en tijden genoemd 
in artikel 14. 

23. 1. Bij o f krachten~ a lgemeenen m aa t
regel van bestuur ka n het gebruiken van be
paald aangewezen middelen voor het dooclen, 
pogen te dooden, va ngen en pogen te vangen 
van beschermde vogels en vogels, bedoeld in 
a rtikel 2, worden verboden of niet da n voor
waardelijk worden toegestaa n. 

2. Bij of krach tens a lgemeenen maat regel 
van bestuu r ka n het zich in he t ve ld bevinden 
met bepaald aangewezen middelen, geschikt 
tot het va ngen of dooclen van de in di t a rt ikel 
bedoelde vogels, worden ve rboden o f niet dan 
voorwaardelijk worden toegestaan. 

3. H et pl aa tse n en het ge brui ken van va l
len, kooien, netten, strikken, lij mstokken en 
van alJ e andere middelen tot het in massa 
vangen of docden van beschermde voge ls is 
ve rboden. 

24. In geval va n behoefte aa n ve rpl aats ing 
va n op geoorloofde wijze voorh anden gehouden 
beschermde vogels en e ieren en nesten van be
schermde voge ls kan vergunning tot het ver 
voeren en ten vervoer aanbieden van deze 
die ren en voorwerpen worden gegeven. 
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25. 1. V a n een krachtens deze wet verl een
de ve rg unning m ag op gronden en wateren, 
aan a nderen da n den houder der vergunning 
toebehoorende en n iet bij dezen in gebruik 
zijnde, slech ts gebruik worden gem aakt in 
tegenwoordi ghe id van den e igenaar of met 
di ens schriftelijke tbestemming. 

2. I s een ander da n de e igenaa r gebrnike r 
der g ronden en wateren, da n is het gezelschap 
of de sch r iftelijke toestemm ing van den ge
bruiker vere isch t . 

26. Geen vergunning wordt ve rl eend aan 
minderj a rigen en a an hen, die in de twee ja-
1·cn, voora fgaande aa n hun verzoek tot h et 
verkrijgen va n een vergunning, wegens een 
der door deze wet of in een der a r t ikelen 46 , 
eer ste lid , 47 of 48 der Jachtwet 1923 straf
baar gestelde fei ten zijn veroordeeld of di e de 
vervolging deswege ove reenkomsti g de bepa
lingen va n a r t ikel 74 van het W etboe k va n 
Str a frecht he bben vool'kom en. 

27. 1. D e bij deze wet bedoe lde vergun
ningen worden verleend overeenkomstig r ege
l en en op voorw aarden, bij of krach tens a lge
m eenen m aatregel van bestuul' vastgesteld. 

2. Als voorwaarde voor het verkrij gen va n 
een vergunning ka n betaling van een geld
som slech ts worden gesteld voor de vergun
ningen, bedoeld in de a rtikelen 11, 15 en 18. 

§ 4. S traf bepalingen. 

28. 1. Hij , di e ha ndelt in st l'ijd m et een 
der bij of krach tens deze wet vastgeste lde voor
schr iften of met een voorwaa l'de, waarop hem 
een vergu nni ng werd verl eend, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste dri ehonderd 
g ulden . 

2. Indien tijdens het pl egen va n het feit 
nog geen twee ja r en zijn verloopen, sedert een 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens een strafbaa r feit, bedoeld in het vori ge 
lid , onherroepelijk is geworden, ka n hechteni s 
van ten hoogste één m aand worden opgelegd. 

3. H et fe it wordt beschouwd a ls een over
t reding . 

4. Voorwerpen , doot middel van overt re
ding verkregen , of waarmede een overtreding 
is gepl eegd, ku nnen worden verbemd ve r
kl aard . 

5. Middelen van ver voer kunnen alleen wot
rl en verbeurd verkl aa rd, indi en zij de n ver
oordeelde toebehooren. 

29. De ondernem er van een openbaa r m id
del va n ver voer wordt a ls zooda ni g niet ve r
volgd, indi en de naam en de woonpl aa ts va n 
den a fzender va n de voorwerpe n, waa rmede 
de overtreding is gepl eegd, bekend zijn of op 
eerste aanma ning va n den ambtenaar van het 
Ope nbaar Minister ie b innen een door dezen 
te bepalen te rmijn doo r den onderneme r wor
den bekend gem aakt. 

30. Met het opsporen va n de fe iten, bij 
deze wet strafbaar gesteld , zijn belast, behalve 
de bij a rtikel 141 va n het W etboek van Stra f
vordering aangewezen a mbtenaren : 

1°. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
poli t ie; 

2°. de a mbtena ren van invoerrechten en 
accijnzen; 

3°. zij , d ie daar toe door Onzen Minister 
zijn aangewezen. 

31. 1. Voor verbeurdverklaring vatba re 
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voorwerpen , kunnen door de ambtenaren , in 
h et vorige a rtikel bedoeld, op elke pl aats wor
den gevolgd en in beslag genomen. 

2. Indien hun de toegan g wordt gewe igerd , 
verscha ffen zij zich di en, desnoods met i nroe
ping van den sterken a,m. 

3. In woningen treden zij tegen de n wil 
van den bewoner niet binnen da n o p vertoon 
van een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van poli t ie, en in gemeenten, 
waar geen commissaris is, va n den burgemees
ter . V an dit binnentreden wordt b innen twee 

.maal v ier en twint ig uren p roces-verbaal op
gemaa kt . Daa rin wo rdt mede va n het t ijdstip 
van het binnentreden en van het daa rmede 
beoogde doel m elding gemaakt. 

32. 1. D e ambtenaa r van het Ope nbaar 
Minister ie ka n ge lasten , dat in beslag geno
men levende vogels, nada t de soort, waartoe 
zij behooren, is vastgesteld en nada t zij zijn 
gewaardeerd , in vrijhe id worden gesteld. 

2. Indien in beslag genomen voorwe rpen 
in bederf dre igen over te gaan , worden zij , 
na te zijn gewaa rdeerd , op beve l van den 
ambtenaa r van h et Openbaa r Ministeri e ver
nieti g d. 

33. Indien in beslag genomen , niet verbeurd 
ve rklaa rde, voorwerpen niet meer aanwezig 
zijn, be paalt de r ech te r bij het vonnis of, en 
zoo ja , tot welk bedrag de e igenaa r zal wo rden 
schadeloos gesteld . 

34. 1. Indien de zaak niet wordt voortge
zet, worden de in beslag genomen voorwerpen 
op bevel va n den ambtenaa r van het Open
baar Ministerie aan den e igenaar terugge
geven . 

2. Indien in het geval, bedoeld in he t vo
rige lid, de in beslag genomen voorwe rpen 
niet m eer aa nwezig zijn, wordt de eigenaa r op 
bevel van den ambtenaar va n het Openbaar 
Ministe ri e, hetwelk hem bij exploi t wordt be
teekend , tot een door di en ambtenaar te be-
pa len bedrag sch adeloos gesteld. · 

35. 1. D e in de vorige twee art ikelen be
doelde schadeloosstelling word t door den ont
vanger der registr atie, in wiens kring de 1·ech
ter of de ambtenaar va n het Openbaar Mi
nisterie zetelt, die het bevel heeft gegeven , op 
quita ntie of een geldig bewij s va n den recht
hebbende voldaan. 

2. De vordering verva l t door verl oop van 
twee j ar en , nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden of h et bevel va n den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie is beteekend. 

§ 5. S lo tb epalingen. 

36. Deze wet treedt in werking met ingang 
va n een nader door Ons te bepa len dag. 

37. M et het in werking t reden dezer wet 
vervallen de bepa lingen van de Vogel wet 1912, 
be h al ve ten aanzi e n v an de begane stra fba re 
fe iten. 

38. 1. In het eerste lid van a rtikel 3 onder 
6° bis va n de wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad 
n°. 81) , houdende verbodsbepa lingen tegen 
het dragen va n wapenen , wordt het getal 
" 1912" vervangen door het j aartal , bedoeld in 
artikel 39. 

2. In punt à van a rtikel 7 der Jachtwet 
192 3 wordt het geta l " 36" verva ngen door 
"28" en wordt het getal " 1912" verva ngen 
door het jaa rtal , bedoeld in a rtikel 39. 
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39. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van "Vogelwet", met bijvoeging van 
het jaartal van het Staatsblail, waarin zij zal 
worden afgekond igd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De-

cember 1936. WILHELMINA. 
De Ministe,· van Landbouw en Visscherij, 

L. N. D e c k e r s. 
(Uitgeg . 26 J anuari 1937.) 

s. 804. 

31 Dece,nber 1936. WET, houdende bepal in- · 
gen met betrekking tot em igranten en 
transmigranten. 

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

dat het wensohelijk is nieuwe bepalingen vast 
te stellen met betrekking' tot de emigratie en 
de transmi gratie; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 
Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. Onze M inister: Onzen Minister van So

ciale Zaken; 
b. emigranten: inwoners va n Nederl and, 

die, niet in overheidsdienst, stappen doen voor 
vertrek naar eenig land buiten Europa (uitge
zonderd Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao) , dan wel daarheen op weg zijn, ten 
behoeve van vestig ing en (of) verkrijging van 
bestaansmiddelen, zoomede hun gezinsleden, 
die hen begeleiden of volgen ; 

c. t1•ans1nigranten : personen, niet in N e
derland wonende, di e over Nederl and naar 
eenig land buiten Europa (uitgezonderd N e
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao) rei
zen ten behoeve van vestiging en (of) ver
krijg ing van bestaansmiddelen, zoomede hun 
gezinsleden, die hen begeleiden of volgen; 

d. het hoofd der politie: in gemeenten, 
waar een hoofdcommissaris of een commissaris 
van politie is, dezen, en in de overige ge
meenten, den burgemeester. 

2. De bepalingen van deze wet gelden niet 
ten opz ichte van emigranten en (of) transmi
granten, die op een bij algemeenen maatregel 
van •bestuur te bepalen wijze reizen, tenzij die 
a lgemeene m aatregel een of meer bepalingen 
der wet op hen van toepassing verklaart. 

3. Onze Minister doet jaa rlijks een verslag 
betreffende de emigratie en de transmigratie 
samenstellen, welk verslag aan de Staten
Generaal wordt gezonden en tegen vergoed ing 
van kosten verkrijgbaar wordt gesteld. 

4. De Centrale Comm iss ie va n Bijstand 
voor de Arbeidsbemiddeling en de Migrat ie 
dient Onzen Minister , al of niet op diens ver
zoek, van a dvies over de uitvoering van deze 
wet en de belangen van emigratie en transmi
grati e. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen bet,·e ffende voorlichting aan emi
granten, hunne werving en indienstneming. 

5. 1. Het is verboden zonder vergunning 
van Onzen :111:inister werk te maken, ook als 
bijkomstige werkzaamheid, hetzij voortdurend, 
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hetzij tijdelijk, al of niet tegen betaling, van 
voorlichting betreffende emigratie naar be
paalde plaatsen, streken of landen. 

2. Onze Minister kan a a n vergunningen, in 
het vorige lid bedoeld, voorwaarden verbin
den. Hij kan die vergunningen voor bepaalden 
tijd verleenen , deze voorts te allen tijde in
trekken, dan wel de daaraan verbonden voor
waarden wijzigen. 

3. Onze Minister hoort over a lles, wat de 
uitvoering van de vorige twee leden betreft, 
de in artikel 4 bedoelde commissie. 

4. H et is aan ieder, di e daartoe niet krach
tens een vergunn ing, bedoeld in het eerste lid , 
bevoegd is, of di e niet een vergunn ing a ls be
doeld in artikel 9, derde lid, bezit, verboden 
door aankondigingen in het openbaar (waar
onder mede wordt verstaan: in voor het pu
bliek toegankel ijke lokal en), te kennen te 
geven, dat hij met emigratie bemoeienis heeft. 

5. Het hoofd der politie is bevoegd, aan
plakbiljetten, uitha ngborden, circulaires of 
dergelijke voorwerpen, welke in strijd met het 
bepaalde in h et vorige lid zijn tentoongesteld 
of verspreid, weg te nemen of te doen weg
nemen. 

6. 1. Het is verboden om, zonder vergun
ning van Onzen Minister, arbeidskrachten voor 
eenig land buiten Europa (uitgezonderd N e
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao) aan 
te werven of in dienst te nemen, dan wel hun 
werk in een zoodanig l and te beloven, a nders 
dan met behulp van de organen der openbare 
arbeidsbem iddeling of van instellingen, daar
mede gelijkgesteld , overeenkomstig het bepaal 
de in art. 36 der Arbeidsbemiddelingswet 1930. 

2. Onze Minister kan aan vergunningen, 
als in h et vorige lid bedoeld, voorwaarden 
verbinden. Hij kan die vergunningen voor be
paalden tijd verleenen, en deze voorts te allen 
tijde intrekken, dan wel de daaraan verbonden 
voorwaarden wijzigen. 

3. Hij, aan wien een vergunning ingevolge 
het eerste lid is verleend, is verplicht tot het, 
op de door Onzen Minister voor te schrijven 
wijze, aankondi gen, publiceeren of uitstall en 
van mededeelingen en waarschuwingen, welke 
Onze Minister nood ig acht in het belang van 
een goede emi gratie. 

7. 1. Arbeidsovereenkomsten, te slui ten met 
emigranten, moeten, op straffe van nietighe id , 
schriftelijk worden aangegaan en dienen dui
delijk de rech ten en verplichtingen van par
t ij en te vermelden. 

2. Door Onzen Minister kunnen voorschrif
ten worden gegeven ten a a nzi en van: 

a. het stell en van zekerheid door den werk
gever, a lvorens arbeidsovereenkomsten te slui 
ten met emigranten ; 

b. het verhaal op de sub a bedoelde zeker
he id , in het bijzonder in geval van terugwij
zing door het openbaar gezag van emigranten 
bij of na aankomst ter bestemmingsplaats of 
verbod onderweg tot verde,· vervoer door het 
openbaar gezag, zoomede de verhooging, aan
vulling en teruggave van die zekerheid. 

HOOFDSTUK III. 

B epalingen bet,·e ff end e het toezicht op 
e11,igratie en tra,ns,nigratie. 

8. H et toezicht op den doortocht van trans-
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migranten en op het vervoer van em igranten 
en transmigranten wordt in elke gemeente 
uitgeoefend door het hoofd der politie ter 
plaatse. 

9. 1. Tot de taak van het hoofd der politie 
behoort: 

a. het aanwenden van pogingen tot minne
lijke schikking van geschillen tusschen emi
granten of transmigranten eenerzijds en hou
ders van vergunningen, als bedoeld in de ar
tikelen 5, 6, 13 en 14, of hun vertegenwoor
digers en agenten anderzijds; 

b. het houden van toezicht op de verbl ijf
plaatsen aan den wal, waarin emigranten of 
transm igranten worden gehuisvest of ver
pleeg'd. 

2. H et hoofd der politie is bevoegd ver
blijfplaatsen aan den wal, welke niet voldoen 
aan de eischen, krachtens artikel 22 gesteld, 
ongeschikt te verklaren tot het herbergen van 
emigranten en transmigranten. 

3. Hij kan, op daartoe gedane aanvrage, 
een vergunning uitreiken aan logementhou
ders om emigranten en transmigranten te her
bergen en aan a ll e personen, di e hun diensten 
aan em igranten of transmigranten zouden 
wenschen aan te bieden, voor zoover die dien
sten liggen op •bij algemeenen maatregel van 
bestuur te omschrijven geb ied. 

4. Deze vergunningen worden kosteloos uit
gere ikt, telkens voor den tijd van een jaar, 
doch kunnen te al len tijde worden ingetrokken. 

HOOFDSTUK IV. 

B epalinyen betreffende den doo,·tocht van 
transmigranten. 

10. Onverminderd het bepaalde bij en kra ch
tens artikel 17 van de Besmettelijke-Ziekten
wet 1928 (Staatsblad n°. 265) en bij de wet 
van 13 Augustu 1849 (Staatsblad n° . 39) 
wordt aan tran migranten, die een trans ito
kaart bezitten, doortocht door N ederla nd ver
leend, alleen op vertoon daarvan . 

11. 1. De ondernemer, bedoeld in artikel 
13, is verplicht bij het hoofd der politie aan
g ifte te doen van iederen transmigrant, in het 
bezit zijnde van een door of vanwege hem ver
strekte transitokaart, di e binnen een maand 
na aankomst in het Rijk niet daaruit is ver
trokken. De kosten van verdere huisvesting en 
verpleging, zoomede van ui t le iding van zoo
danigen transmigrant, kunnen door het hoofd 
der poli tie op den ondernemer worden ver
haald. Bij vertraging van het vertrek van den 
transmigrant kan het hoofd der politie een 
verblijfsvergunning voor korten termij n uit
reiken. 

2. Onverminderd het bepaalde bij het vo
rige lid is de ondernemer, indien vertraging 
is ingetreden in het vertrek van een transmi
grant, met wien hij een vervoerovereenkomst 
heeft aangegaan, verplicht te zorgen voor 
diens verdere huisvesting en verp leging, zoo
lang hij zi ch binnen het Rijk bevindt. Indien 
echter de ondernemer kan bewijzen, dat de 
vertraging door de schuld van den transmi
grant is veroorzaakt, heeft hij recht van ver
haal der kosten op dien transmigrant. 

3. Bij de toepassing van het ee rste en het 
tweede lid worden onder verpleging begrepen 
de kosten van geneeskundige behandeling en 
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verpleging en de kosten, voortvloeiende uit 
maatregelen, door de bevoegde autor iteiten 
op grond van de Besmettelijke-Ziektenwet 1928 
(Staatsblad n°. 265} gelast. 

12. 1. Te a ll en t ijde kunnen transmigran
ten, gevaarlijk voor de openbare r ust of ze
delijkhe id , die vreemdeling zijn, door het 
hoofd der politie ter plaatse uit het land wo,·
den gezet. 

2. Van een beslissing van het hoofd der 
politie, als bedoeld in het vorige lid, staat 
binnen drie dagen beroep open op Onzen Mi
nister van Justitie. Zool ang deze op het, in
gestelde beroep geen bes! issing heeft genomen, 
wordt de uitzetti ng uit het land opgeschort. 

HOOFDSTUK V . 

B epalingen betreffend e het vervoer van 
emiy-ranten of trans,nigranten. 

13. 1. Hij, die, hetzij per sch ip uit een 
N ederlandsche haven het vervoer van emigran
ten of transmigranten, hetzij uit of over een 
haven buiten N ederland het vervoer van em i
granten wil ondernemen (de onde rnemer) , be
hoeft daartoe de vergunning van Onzen Mi
nister. 

2. iet in ederl and woonachtige of ge-
vestigde vergunninghouders moeten een in 

ederland woonachtigen gevolmachtigde (ver
tegenwoordiger) benoemen, die hen in alles, 
wat het vervoer van em igranten of transm i
granten betreft, vertegenwoordigt. 

3. Alle bij of krachtens deze wet aan den 
ondernemer opgelegde verplichtingen rusten 
mede op zijn vertegenwoordiger, die voor de 
vervulling dier verplichtingen nevens den on
dernemer aansprakelijk is. 

4. De vergunning kan de bepaling inhou
den, dat zij slechts wordt verleend voor het 
vervoer naar bepaalde plaatsen of bepaalde 
landen en van of over bepaalde inschepings
havens. Met voorafgaande toestemming van 
Onzen Minister kan van deze bepaling worden 
afgeweken. 

5. Hij, die een vergunning aanvraagt, heeft 
het bewijs te leveren, dat hij reeder, boekhou
der of bevrachter is van schepen, waarmede 
het vervoer uit Europa zal plaats hebben, ten
zij Onze Minister om bijzondere redenen den 
aanvrager van dezen e isch ontheffing verleent. 

6. Hij moet, voordat de vergunning wordt 
verleend, zekerheid stellen. H et bedrag van 
deze zekerheid wordt door Onzen Minister be
paald volgens bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast te stell en regelen . 

In dezen algemeenen maatregel van bestuur 
worden tevens de aard en de wijze van zeker
he idsstelling, het verhaal op de zekerheid , de 
verhooging, aanvulling en teruggave der ze
kerheid geregeld. 

7. Hij , die vervoer van emigra nten of trans
migranten voorbereidt, daa rbij als tusschen
persoon optreedt of bij het afsluiten van ver
voerovereenkomsten medewerkt (agent), heeft 
daartoe de schr iftelijke volmacht noodig van 
den ondernemer of, indi en deze in het buiten
land is gevestigd, van diens in ~ederland wo
nenden vertegenwoordiger. Zoowel de onder
nemer als zijn evenbedoelde ve1·tegenwoordi
ger is voor de handelingen van zijn agenten 
aansprakelijk. 
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8. Een agent, a ls in het vorige lid bedoeld, 
moet zijn Nederlander, in ederla nd woon-
achtig. 

9. Van de aanstelling van een agent moet 
de ondernemer kennis geven aan Onzen Mi
ni ster. Een agent wordt, indien Onze Minis
ter zulks e ischt, geschorst of ontslagen. 

10. E en agent mag niet werkzaam zijn voor 
andere ondernemers of vertegenwoordi ge rs dan 
d ie hem volmacht hebben verstrekt. 

ll. Onze Minister kan aan vergunningen, 
in d it art ike l bedoeld , voorwaa rden ve rbinden. 
Hij kan die vergunningen voor bepaalden tijd 
ver leenen en deze voorts te a ll en tijde intrek
ken, dan wel de daaraan verbonden voorwaar
den wijzigen. 

12. Onze Minister kan het vervoer verbie
den va n bepaalde categorieën van personen; 
dit verbod kan betrekking hebben op vervoer 
naar een bepaald land en gedurende een be
paal den t ij d. 

13. Onze Minister hoort over m aatregelen 
tot uitvoering van dit artikel de in arti ke l 4 
bedoelde commissie. 

14 . 1. Aan den ondernemer, zijn vertegen
woord iger en zijn agenten is het, tenzij met 
vergunning van Onzen Ministe r, verboden: 

a. van emigranten diensten, welke ook, 
boven de vervoerkosten te vorderen ; 

b. aan emigranten direct of indirect krediet 
te ver! een en ; 

c. van emigranten direct of indirect vesti
ging in bepaalde streken, di enstnemi ng bij be
paal de I ichamen of personen of het verrichten 
van bepaa lden arbe id te vorderen. 

2. Onze Minister kan aan vergunningen, in 
het vorige I id bedoeld , voorwaarden verbin
den. Hij ka n die vergunningen voor bepaalden 
tijd verleenen, deze voorts te allen tijde in
trekken, dan wel de daaraan verbonden voor
waarden wij zigen. 

15 . 1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid 
jegens den emigrant of den transmi grant is 
de ondernemer jegens den Staat ge ldelijk aan
sprakelijk voor het vervullen der verplichtin
gen, hem bij of krachtens deze wet opgelegd. 

2. Het door Onzen Minister aan te wijzen 
hoofd de r pol itie voorziet zooveel mogelijk in 
h etgeen de ondernemer in strijd met zijn ver
plichtingen nalaat te doen. Dit hoofd i be
voegd de daarbij te ma ken kosten, alsmede de 
kosten , welke krachtens deze wet door andere 
hoofd en van politie ten laste van de onder
nemers zijn gemaakt, te verhalen op de ge
gestelde zekerheid en deze ter voldoening van 
die kosten bij voorraad aan te tasten. E en 
uitgewerkte opgave van de ko ten wordt door 
hem aan den ondernemer ve rstrekt. 

3. Alle geschill en, waartoe de toepassing 
van het ee rste of van het tweede I id van dit 
artikel aanleiding geeft, behooren tot de be
voegdheid van den burger! ij ken rech ter. In 
deze geschi ll en treedt het in het tweede lid 
bedoelde hoofd de r politie namens Onzen Mi
ni ter op. 

4. Indien het boofd der poli tie ten aanzien 
van de vordering, welke hij tegen den onder
nemer of de ondernemer tegen hem doet gel
eien, in het ongel ijk wordt gesteld , komen het 
bedrag, ter beta ling waarvan hij veroordeeld 
is, en de uitgaven door hem gedaan in het 
geval , bedoeld in het tweede li d, ten la te van 

den Staat. 
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16. 1. Word t de emigrant of de transmi
grant bij of na aankomst ter bestemmings
plaats door het openbaar gezag teruggewezen 
of het verder vervoer aan den emigrant of aan 
den transm igra nt onderweg door het openbaar 
gezag verboden, da n is de ondernemer ver
pi icht hem kosteloos terug te voeren naar de 
plaats, waar het bij de overeenkomst bedongen 
vervoer een aanvang hee ft genomen, tenzij de 
emigrant of tran migrant de kosten van de 
ten,greis reeds vóór zijn ve rtrek heeft betaald 
of de betal ing daarvan verze kerd heeft. Ind ien 
de ondernemer kan bewijzen, dat er van de 
zijde van den em igrant of transmigrant mis
leiding heeft plaats gehad, heeft hij recht van 
verhaal der ko ten op dien emigrant of trans
migrant. 

2. T en aanzien van den transmigrant is de 
ondernemer bovendien verplicht te zorgen 
voor de huisvesting en verpl eging gedurende 
de terugre is door Neder la nd , behoudens recht 
van verhaal , a ls in het vor ige lid bedoeld. H et 
in het derde I id van a rt ikel 11 bepaalde is 
hier van overeenkomstige toepass ing. 

3. Indien bewezen wordt, dat de onderne
mer wel , doch de em igrant niet, vóór de af
re is redelij kerwij ze h ad moeten voorzien, dat 
de em igrant bij of na aankomst ter bestem
m ingsplaats door het openbaar gezag zou 
worden teruggewezen of het verder vervoer 
hem ondenveg door het openbaar gezag zou 
worden verboden, is de ondernemer voor de 
nadeelen, aan dien emigrant berokkend, ver
antwoordelijk, en zal hij ten behoeve van dien 
em igrant aan het door Onzen l\l(inister aan 
te wijzen hoofd der politie een door den be
voegden rechter te bepalen schadevergoeding 
uitkeeren. 

17. Bedingen, waardoor van het be paalde 
in de artikelen 14 en 16 o f in de ve rgunnin
gen, bedoeld in de a rtike len 13 en 14, ten 
nacleele va n den emigran t of den transmigrant 
wordt a fgeweken, zij n nietig . 

18. 1. In het buitenland voorzien de con
sulaire ambtenaren zooveel mogelij k in het
geen de ondernemer, in strijd met zijn ver
plichtingen, nalaat te doen. Onze Minister is 
bevoegd cle daa rdoor veroorzaakte kosten te 
ve rhalen op de door den ondernemer gestel de 
zekerheid en deze ter voldoening van die kos
ten bij voorraad aan te tasten. Een uitgewerkte 
opgave van de ko ten wordt aan den onder
nemer verstrekt. 

2. Ind ien Onze Minister ten aanz ien van 
de vordering, welke hij tegen den ondernemer 
of de ondernemer tegen hem doet ge lden, in 
het ongelijk wordt gesteld , komen het bedrag, 
tot betaling waarvan hij veroordeeld is, en de 
uitgaven, door de consulai re ambtenaren ge
daan in het geval, bedoeld in het ee rste lid, 
ten 1 aste van den Staat. 

19. 1. Voordat het vervoer van één of mee r 
em igranten of transmigranten uit een Neder
landsche haven een aanva ng neemt, zendt de 
ondernemer aan het hoo fd der po li t ie ter 
plaatse, waar het vervoer zal aanvangen, een 
schriftelij ke opgaaf van den naam van het 
schip en zijn bestemmingsplaats, van dag, uur 
en pl aats van het vertrek, a lsmede van het 
getal en de bestemming der emi granten of 
t ,·ansmigranten. 

2. De kennisgeving moet het hoofd der 
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politie zoo vroeg mogel ijk, doch uiterlijk twee
maal 24 uur vóór het vertrek van het schip, 
bereiken, opdat hij gelegenheid heeft vóór of 
bij den aanvang van het vervoer te doen on
derzoeken, of de ondememer de verplichtin
gen, hem opgelegd bij of krachtens deze wet, 
is nagekomen. De sedert de indien ing der op
gave nog voorgekomen wijzigingen moeten 
zoo spoedig mogelijk schriftel ijk het hoofd de r 
politie bere iken. 

3. Bij vervoer van een of meer em ig ra nten 
uit een haven buiten N ederl a nd zendt de 
ondernemer zoo spoedig mogelijk een opgaaf 
a ls in het eerste lid bedoeld aan het hoofd 
der poli tie ter plaatse, waar h ij is gevestigd 
of , indi en hij in het buitenland is gevestigd, 
aan het hoofd der politie ter plaatse, waar 
zijn vertegenwoordiger, bedoeld in het tweede 
1 id van a rtikel 13, is gevestigd . 

20. De ondernemer zendt aan den Neder-
1 andschen consula iren ambtenaar, in wiens 
ressort de bestemmingsplaats van Nederl a nd
sche emig ranten of van N ederlandsche trans
migranten I igt, een door of namens hem on
derteekenden staat, vermeldende : den naam 
van het schip, zoomede de nam en en voorna
men, den ouderdom, het geslacht, het beroep 
en de laatste woonplaats der N ederlandsche 
emigranten of transmigranten aan boord van 
dat schip met bestemming voor bedoelde 
plaats. 

21. 1. Door t ijdsverloop va n een jaar ver
jaart elke rechtsvo1·dering van een emigrant 
of transmi grant tegen den ondernemer of diens 
vertegenwoordiger, voortspru itende uit een 
tusschen beiden ges loten overeen komst van 
vervoer. 

2. Deze termijn begint te loopen, zoodra het 
bij de overeenkomst bedongen vervoer is be
e indi gd, doch wat betreft vorder ingen, ge
grond op de bepalingen van artikel 16, op het 
tijdstip, waarop de emigrant o f tra nsmigrant 
naar de plaa ts, waa r het ve rvoer een aanvang 
h eeft genomen, is te rnggevoerd. 

HOOFDSTUK VI. 

Bepalingen in het belang van gezondheid en 
veil igheid van emigranten of trarunnir1ranten. 

22. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kunnen be pal in gen worden vastgesteld ten 
aanzien van: 

a. het geven van voorlichting aan emi gran
ten vóór hun vertrek betreffende de l'B inhe id , 
de persoonlijke en algemeene hygiëne, de hy
g iëne van het huis en zijn bewoning, de keuze 
van drinkwater, de middelen ter voorkoming 
en ter bestrijding van besmettelijke zie kten 
waaraan de emi granten bloot kunnen sta an , 
en de bij ongevall en te treffen voo rloopi ge 
maatregelen; 

b. gezondheidsonderzoek van emigranten en, 
zoo noodig, van trans1nigranten ; 

c. de huisvesting en het toez icht op de hui -
vesting van emigranten of transmigranten in 
de gemeenten, waar zij vóór vertrek ui t het 
land t ijdelij k verblijf houden, zulks onvermin
derd het bepaalde bij en krachtens de Gezond
he idswet 1919 (Staatsblad n° . 784), de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) , 
de wet van 28 Maart 1877 (Stacitsblacl n°. 
35), de wet van 26 April 1884 (Staatsblacl 
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n °. 80) en de wet van 6 Mei 1922 (Staatsblad 
n°. 272 ), zooals deze wetten sedert gewijzigd 
zijn en zullen worden ; 

d. de zorg voor transm igranten op plaat
sen, waar zij hun re is moeten onderbreken; 

e. de zorg voor emigranten of transmig ran
ten in de gemeenten, waar zij vóór het vertrek 
uit het land tijdelijk verbl ijf houden; 

f. het onderzoek voor el ken emigrant vóór 
zijn vertrek van de moge lijkheid van toela
ting in het land van bestemming; 

g. het voorkomen van scheiding van leden 
van één gez in onder emigranten of transm i
granten t ijdens hun verblij f hie r te la nde; 

h. het bevorderen van contact van em igran
ten of t ransmigranten met vereenig ingen, 
welke zich de bevordering van hun be langen 
en die van hun vrouwen en kinderen ten doel 
stellen. 

HOOFDSTUK VII. 

Strafbepaling en . 

23. Hij , di e, zonder daartoe krachtens deze 
wet bevoegd te zijn , werk maa kt, zij het als 
bijkomsti ge werkzaamheid , hetzij voortdurend, 
hetzij t ijdelijk , al of n iet tegen beta ling, van 
voorlichting betreffende emi gratie naar be
paalde plaatsen, streken oE landen, zoomede 
hij , di e, zonder daartoe krach tens deze wet 
bevoegd te zijn, door aankondig ing in het 
openbaar te kennen geeft, dat hij met emi
grat ie bemoeienis heeft, wordt gestraft met 
h ech tenis van ten hoogste ze maanden of 
geldboete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

24 . 1. Hij , die zonder vergunning van On
zen Minister a rbe idskrachten voo r een ig land 
buiten Europa (uitgezonderd ederl andsch
Inclië, Suriname en Curaçao) aanwerft of in 
d ienst neemt, dan wel hun wet'k in een zoo
danig land belooft, anders dan met behulp 
va n de in artikel 6 genoemde organen of in
stellingen, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes maanden oE ge l cl boete van ten 
hoogste vijf duizend g ulden. 

2. Indien een van de fe iten, in het vorige 
lid bedoeld, vrouwen betreft of pe rsonen, di e 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heb
ben bereikt, kan de straf worden verzwaard 
tot hechtenis va n ten hoogste een jaar of geld
boete van ten hoogste tien duizend gulden. 

25 . 1. Hij , die, zonder daartoe krachtens 
deze wet bevoegd te zijn, hetzij voor e igen 
l'Bkening, hetzij voo r re kening van een a nder, 
een overeenkomst sluit omtrent het vervoer 
van emigranten of t ransmi g ranten, wordt ge
stra ft met hechteni s van te n hoogste zes maan
den of geldboete va n ten hoogste vijf duizend 
gulden. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft de on
de rnemer , die in het bezit is van een verg un
ning voor het vervoer van emi g ra nten o[ 
transmigranten, of diens vertegenwoordiger, 
wanneer hij , hetzij voor e igen ,·ekening, hetzij 
voor rekening van een ander , een overeen• 
komst slui t omtrent het ve rvoer van emigran
ten of transm igranten, waa,-toe hij krachtens 
zijn vergunning niet bevoegd is. 

26. Met hechtenis van ten hoogste één 
maand of gel cl boete van ten hoogste vijfhon
derd gulden wordt gestraft : 

1 °. hij, d ie em igranten of transmigranten 
herbergt in verblijfpl aatsen, welke hie rvoor 
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door het hoofd der politie ter plaatse onge
schikt zij n verklaa rd; 

2°. hij , di e, niet voorz ien van de in artikel 
9, derde lid , bedoelde vergunning, a ls loge
m enthouder emigr a nten of transmigranten h er
be rgt of diensten, welke op bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur te omschrijven gebied 
liggen, aanbiedt aan emigranten of transmi
granten; 

3°. hij , di e, niet voorzien van de in artikel 
13, zevende lid , bedoelde volmacht, vervoer 
van em igranten o f transmigranten voorbe
re idt, daarbij als tusschenpersoon optreedt of 
bij het a fs luiten van vervoerovereenkomsten 
medewerkt; 

4°. hij , die, voorzien van de in artikel 13, 
zevende lid , bedoelde volmacht, werkzaam is 
voor een anderen ondernemer of vertegen
woordiger, dan die hem volmacht heeft ver
stre kt · 

5° . ' h ij , die in strijd h a ndelt met de voor
waarden, door Onzen Minister krachtens de 
a rtikelen 5, tweede lid, 6, tweede li d, 13, 
e lfde lid, en 14, tweede lid, aan een door hem 
ver leende vergunning verbonden; 

6°. h ij , die personen vervoert, waarvan het 
ve rvoer door Onze n Ministe,·, krachtens arti kel 
13 . twaalfde lid , verboden is ; 

7°. de ondernemer, die nalaat een aang ifte 
te doen , a ls bedoeld in a rtikel 11 , eerste lid; 

8°. de ondernemer, die in strijd handelt 
met h et be paalde in artikel 14, eer te lid; 

9°. de ondernemer, di e de in de artikelen 
19 en 20 bedoelde gegevens niet of niet tijdig 
inzendt. 

27. 1. Op overtreding van voorschriften 
der krachtens deze wet uitgevaard ig de a lge
meene maatregelen van bestuur ka n daarbij 
traf worden · gesteld, doch geen a ndere of 

hoogere, da n, hetzij hech teni s van ten hoogste 
dri e m aanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden, hetzij geldboete van ten 
hoogste dri ehonderd gulden . 

2. D e in het vorige lid genoemde straf ka n 
worden verdubbeld in geval van herhaling der 
overtreding, bij aldien nog geen twee jaren 
zijn verloope n sinds een veroordeel ing van den 
schuldige , wegens een gelijke overtreding, on
herroepelijk is geworden. 

28. D e bij en krachtens deze wet gestelde 
strafbepalingen zijn van toepassing op ieder, 
di e zich , hetzij binnen, hetzij buiten het Rijk 
in Europa, schuldig maakt aan eenig bij of 
krachtens deze wet strafbaar gesteld feit. 

29 . Indien een van de fe iten , bedoeld in de 
a rt ikelen 23 tot en met 26, wordt gepleegd 
binnen twee jaren nadat de veroordeel ing van 
den schuldi ge wegens een ge lij k fe it onherroe
pelij k is geworden, wordt het maximum der 
traf verdubbeld. 

30. De bij de art ikelen 23 tot en met 26 
strafbaar gestelde feiten worden beschouwd 
a ls overtredingen . 

31. 1 . M et het opsporen van feiten, bij of 
krachtens deze wet strafbaar gesteld, zijn, on
verminderd het bepaalde in artike l 16 der 
Gezondhe idswet 1919 (Staatsblad n°. 784), be
last : 

a. de ambtenaren, vermeld in a r t ik 1 141 
van het W etboek van Strafvordering; 

b. de ambtenaren van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid ; 
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c. de ambtenaren va n de gemeentelijke ge
zondheidsdiensten; 

d. de N ederlandsche consula ire ambtenaren . 
2. V erblijfplaatsen, waar in emi granten o [ 

transmigranten worden gehuisvest of redelij 
kerwijze vermoed kunnen worden gehuisvest 
te zijn, zij n te a ll en tij de toegankelijk voor de 
in h et eerste lid sub a, b en c genoemde pe r
sonen, met dien verstande, dat zoodanige ve r
blijfplaats, als zij een woning is, slech ts d a n 
tegen den wil der bewoners of gebru ikers m ag 
worden binnengetreden, indien zulks geschiedt 
in tegenwoo1·di ghe id of o p schriftelijken, bij 
zonderen last van het hoofd der pol it ie, wel
ken lastbrief de binnentredende gehouden is, 
desverlangd, te vertoonen. 

3. Van dit binnentreden en va n de redenen, 
die daartoe geleid hebben , word t proces-ver' 
baal opgemaakt, dat binnen tweemaal 24 u ren 
aan dengene, wiens woning is b innengetrede n, 
in afschrift wordt uitgere ikt. 

HOOFDSTUK VIII. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

32 . 1. M et het in werking trnden dezer 
wet vervall en de wet van 1 Juni 1861 (Staats
blad. n°. 53), houdende bepalingen omtrent 
den doortogt en het vervoer van landverhui
zers, zooal s die is gewij zig d en aangevuld bij 
de wetten van 15 Juli 1869 (Staatsblad n°. 
124) en van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64) , 
alsmede de krachtens d ie wet gegeven voo1·
schriften . 

2. Op het vervoer van emi granten en trans
migranten blijft de in het eerste lid genoemde 
wet van toepassing, als de overeenkomst om
trent het vervoer is gesloten vóór het in wer
king treden dezer wet. 

3. D e ondernemers en hun gemachtigden 
behouden de bevoegdheden , onder de in het 
eerste lid genoemde wet verkregen, gedurende 
zes maanden na het in werking treden dezer 
wet; na a fl oop van dien term ijn mogen on
dernemers, die zich met het ve rvoer van em i
granten of transm igranten bez ighouden en 
hun vertegenwoordi gers en agenten hun werk
zaamheid a ls zooda nig slechts uitoefenen , voor
zoover zij zij n voorzien van de bij deze wet 
bedoelde vergunningen en volmach ten . 

33. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel " L andverhuizingswet", met bijvoe
g ing van het jaartal van het Staatsblad, waar
in zij is geplaatst. 

34. Deze wet treedt in werking op een na
der door Ons te bepalen t ijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 31sten De-

cember 1936. WILHELMINA. 
De :Minister van Sociale Z aken, 

M. S I i n ge n berg. 
D e M inister van Wate,·staat , 
van Lidth de J e ud & 

De Ministe,· van B uitenland;;che Z<tken, 
D e Gr ae ff. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A . de W i I de. 

De Minister van J ustitie, v a n S c h a i k. 
De M inis te,· van Handel, 
Nijverheid en Scheepv«art , 

H . G e 1 i s s e n. 
(Uitgeg . 5 Feb,-ua,·i 1937.) 
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31 Dece1nbe1· 1936. WET, houdende goedkeu
ring van het op 20 December 1935 te 
Washington, D. C., tusschen het Konink
rijk der Nederlanden en de Ve,·eenigde 
Staten van A rne,·ika gesloten Handelsver
drag met bijlagen en bijbehoorende nota
wisseling. 

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

dat het op 20 December 1935 te W ashington, 
D. C., tusschen het Koninkrijk der N ederlan
,J,en en de V ereenigde Staten van Amerika 
gesloten H andelsverdrag, a lvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge a rtikel 58 der 
Grondwet de goedkeur ing der Sta ten-Generaal 
behoeft en dat het voorts wenschelij k is om de 
bevoegdheid voor te behouden dit Verdrag op 
te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. H et bij deze wet in a fdruk gevoeg

de, op 20 December 1935 tusschen het Ko
ninlcrijk der Nederlanden en de Vereenigde 
Staten van Ame,-ika gesloten Handelsverdrag 
met bijlagen en bijbehoorende notawisseling 
wordt goedgekeurd. 

Art. II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, het in Artikel · I genoemde Verdrag op 
te zeggen . 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi 
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van H andel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

D e G ra e f f. 
De Minis ter van Financiën, 0 u d. 

De Minister van Landbouw en Visscherij, 
L. N. D e c k e r s. 

De Minister van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 19 Februari 1937.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den en de President van de Vereenigde Sta
ten van Amerika , bez ield met den wensch de 
handelsbetrekkingen tusschen be ide landen te 
verbeteren en uit te bre iden door elkander 
wederkeerige concess ies en voordeelen ter ont
wikkeling van den handel te vedeenen, heb
ben besloten een Handelsverdrag te dien ein
d e te sluiten e n hebben tot Hunne wederzijd
sche Gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlan
den: 

den Heer Arnold Theodoor Lamping, Direc
teur van de Handelsaccoorden, 

De President van de Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den H eer Cordell Huil, Secretaris van Staat 
van de Vereenigde Staten van Amerika, 

die, na elkander over en weder mededeeling 
te hebben gedaan van hunne volmachten, 
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welke in goeden en behoorlijken vorm werden 
bevonden, tot overeenstemming zijn gekomen 
met betrekking tot de volgende Artikelen: 

Art. I. Het Koninkrijk der N ederlanden en 
de Vereenigde Staten van Amerika zullen el
kander onvoorwaardelijk en onbeperkt toe
kennen de behandeling a ls meestbegunstigde 
natie in alles wat betrekking heeft op douane
rechten en heffingen van welken aard ook, 
a lsmede voor de wijze van heffing van rechten 
en verder in a lle aangelegenheden betreffende 
de voorschriften, formaliteiten en heffingen, 
opgelegd in verband met de klaring van goe
deren door de douane, en voorts ten aanzien 
van alle wetten of voorschriften, betreffende 
den verkoop of het gebmik binnenslands van 
ingevoerde goederen. · 

Dienovereenkomstig zu ll en de producten vau 
bodem of nijverheid, van oorsprong uit elk 
van be ide landen, ten aanzien van de boven
bedoelde onderwerpen in geen geval ondenvor
pen worden aan een ige andere of hoogere 
rechten, belastingen of heffingen, noch aan 
eenige andere of drukkender voorschriften of 
formali teiten, dan die, aan welke gel ijksoor
t ige producten , van oorsprong uit eenig derde 
land, zijn of in de toekomst mochten worden 
onderworpen. 

Insgelijks zullen de producten van bodem of 
nijverhe id, uitgevoerd uit het gebied van het 
Koninkrijk der Nederl a nden of ui t dat van de 
Vereenigde Staten van Amerika, met bestem
ming naar het geb ied van het andere land, in 
geen geval, ten aanzien van dien uitvoer en 
ten opzichte van de bovenbedoelde aangele
genheden, wor den onderworpen aan eenige 
andere of hoogere rechten, belastingen of hef
fingen, noch aan eenige andere of drukkender 
voorschriften of forma] iteiten dan die, aan 
welke gelijksoortige producten, met bestem
ming naar het gebied van eenig derde land, 
zijn of in de toekomst mochten worden onder
,vorpen. De bepalingen van deze alinea zullen 
niet van toepass ing zijn op belastingen of hef
fingen , welke in enkele gevallen in Neder
land worden geheven, met het doel de ver
sch ill en op te beffen tusschen prijzen in Ne
derland en die in vreemde landen. 

Alle voordeelen, gu nsten, voorrechten of 
vrijdommen, welke door het Koninkrijk der 
Nederlanden of door de Vereenigde Staten 
van Amerika ten aanzien van de bovenge
noemde aangelegenheden zijn of in de toe
komst mochten worden toegekend aan produc
ten van bodem of nijverheid, van oorsprong 
uit eenig derde land of met bestemming naar 
het geb ied van eeni g de rde land, zullen on
middellijk en zonder compensat ie worden toe
gekend aan de gelijksoortige producten van 
oorsprong uit of met bestemming naar het ge
bied respectievel ijk van de V e reenigde Staten 
van Amerika en van dat van het Koninkrijk 
de,· Nederlanden. 

H et is wel verstaan, dat, zoolang en voor
zoover .de thans bestaande wetgeving van de 
Vereenigde Staten van Amerika zulks mocht 
vereischen, de bepalingen van dit Artikel , voor 
zoover zij overigens betrekking zouden hebben 
op rechten, belastingen of heffingen op steen
kool , daaruit vervaa1·d igde cokes, of steen
kool- of cokesbriketten, niet van toepassing 
zullen zijn bij den invoer van deze1 producten 
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in de Vereenigde Staten van Amerika. Indien 
de wetgeving van de Vereen igde Staten van 
Amerika de volledige werking van de be
pali ngen van dit Artikel ten aanz ien van 
bovengenoemde producten niet zal toelaten, 
behoudt het Koninkrijk der ederlanden zich 
het recht voor om, na 1 September 1936, deze 
producten, wanneer zij van oorsprong zijn uit 
de Vereenigde Staten van Amer ika, te belas
ten met andere of hoogere rechten of heffin
gen dan die, welke geheven worden van ge
l ij ksoortige producten, van oorsprong uit derde 
landen, of wel, om, binnen vijftien dagen na 
bovengenoemden datum , dit Verdrag in zijn 
geheel schriftelijk op te zeggen met een ter
mij n van dertig dagen. 

Art. II. De producten van bodem, of nij
verhe id van de Vereenigde Staten van Ame
rika, opgesomd en omschreven in de Afdee
lingen A en B van de bij dit Verdrag gevoegde 
Lijst I , zu llen, bij invoer respectievelijk in 
Nederland en Nederlandsch-Indië, zijn vrijge
stel cl van gewone douanerechten en monopo lie
heff ingen, hooger dan die, welke in de be
treffende Afdeel ingen van de hiervoorgenoem
de Lijst . zij n vastgelegd . Genoemde producten 
zu ll en eveneens zijn vrijgesteld van a lle rech
ten, belastingen, retributies, heffingen of in
vorder ingen, andere dan gewone douanerechten 
en monopolieheff ingen, gelegd op den invoer 
of daarmede verband houdende, andere of 
hoogere dan d ie , wel ke worden geheven op 
den dag van onderteekening van di t Verdrag,_ 
of , welke later, op grond van op den dag van 
onderteeken ing van dit Verdrag van kracht 
zij nde wetten van ederland of Neder landsch
Indië, zullen worden geheven. Het is wel ver
staan, dat bij de toepassing van bovenge
noemde wetten, de producten van bodem of 
nijverheid van de Vereenigde Staten van 
Amerika een even gunstige behandel ing zullen 
genieten als di e, welke onder gelij k~ omstan
digheden en voorwaarden aan ge liiksoorti ge 
producten van eenig derde land wordt ver-
leend. · 

Met betrekking tot de producten van bodem 
en nijverheid van de Vereeni gde Staten van 
Amer ika, opgesomd en omschreven in de bij 
d it Verdrag gevoegde Lijst III, zullen de be
palingen vastgelegd in deze Lijst worden toe
gepast. 

Met betrekking tot de producten, opgesomd 
en omschreven in Afdeeling B van Lijst I, be
houdt de Regeering van Nederlandsch-Indi ë 
zich het recht voor de waarderechten, vermeld 
in de h ie rvoorgenoemde Afdee l in g, om te zet
ten in speci fi eke rech ten, m its de opbrnngst 
van het spec ifieke recht ten aanzien van zoo
dan ig p rod uct, van oorsprong u it de Vereen ig
de Staten van Amerika, n iet hooger is dan de 
gem iddelde opbrengst van het waarderecht, 
berekend over het tijdvak van zes m aanden , 
zoo dicht mogelijk voorafgaand aan de omzel
ti ng van het recht. 

Het is wel verstaan, dat eene verhooging 
van de thans in ederland geheven wordende 
statistiekrechten n iet zal worden beschouwd 
als in strijd te zij n met de bepalingen van dit 
Arti kel , mits dergelij ke rechten niet hooger 
zu ll en zij n dan acht cent per pakket bij invoer 
per post of twee t iende percent ad valorem bij 
invoer op andere wijze . 
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Art. III. De producten van bodem of nij 
verheid van het Koninkrij k der Nederlanden, 
opgesomd en omschreven in de, bij d it Verdrag 
gevoegde, Lijst II, zull en, bij invoer in de 
Vereen igde Staten van Amer ika zijn vrijge
steld van gewone douanerech ten, hooger dan 
die, welke in genoemde L ijst zijn vastgelegd. 
Genoemde artikelen zull en eveneens zijn vrij 
gesteld van alle rechten, belastingen, retribu
ties, heffingen of invorderingen, andere dan 
gewone douanerechten, gelegd op den invoer 
of daarmede verband houdende, andere of 
hoogere dan die, welke geheven worden op 
den dag van onderteekening van dit Verdrag 
of welke later op grond van de op den dag 
van onde1·teekening van dit Verdrag van 
kracht zijnde wetten van de Vereenigde Staten 
van Amerika zullen worden geheven. Het is 
wel verstaan, dat bij de toepassing van boven
genoemde wetten, de producten van bodem of 
nijverheid van het Koninkrij k der Nederlan
den een even gunstige behande l ing zull en ge
nieten als di e, welke onder gelijke omstandig
heden en voorwaarden aan gelijksoortige pro
ducten van eenig derde land wordt verleend. 

Art. IV. De bepalingen van de Artikelen 
II en III van dit Verdrag zullen het Konink
rijk der Nederlanden of de Vereenigde Staten 
van Amerika niet beletten op eenig product bij 
invoer eene heffing te leggen, voor zoover deze 
uitmaakt eene compensatie voor of het equiva
len t van een binnenlandsche belasting, gelegd 
op een gelijksoortig binnen landsch product of 
op een artikel, waaruit het ingevoerde pro
duct geheel of ten deele is vervaardigd of be
re id. 

De producten van bodem of nijverheid van 
het Ko ninkrijk de r Nederl anden of van de 
Vereeni gde Staten van Amerika, respect ieve
lijk opgesomd en omschreven in de L ijsten II 
en I, welke bij invoer in het andere la nd zijn 
of zu ll en worden onderworpen aan een recht, 
belasting of een ige andere invordering, uit
sluitend geheven als equivalent van of a ls 
compensatie voor een binnenlandsche belasting 
of eenige andere invo,·der ing, geheven van of 
met betrekking tot de vervaard iging van bin
nenlandsche producten, zullen bij invoer slechts 
onderworpen blijven aan een dergelij k recht, 
belasting of andere invorder ing, voor zoover 
een dergelijk recht, belasting of invorder ing 
niet meer zal bedragen dan het redelijk equi 
valent van of een rede lijke compensatie voor 
de binnenlandsche bel asting of andere invor
der ing, geheven van of met betrekking tot de 
vervaardiging van b in nenlandsche producten. 

Art. V. De producten van bodem of n ij ver
heid van het Kon inkrijk der Nederlanden of 
van de Vereenigde Staten van Amerika zu l
len, na invoer in het andere land, v rijgesteld 
zijn van alle binnenlandsche belastingen, re
tributies, heffingen of invorderingen, andere 
of hoogere dan die, welke verschuldigd zij n 
van soortgelijke producten van nationalen of 
eenigen anderen vreemden oorsprong. 

De bepalingen van dit Artikel ten aanz ien 
van de toekenn ing van de nationale behande
ling, zullen Nederland niet beletten het be
staande onderscheid in behandeling te hand
haven tusschen ingevoerde en inheemsche pro
ducten voor wat betrnft de waarborgbelasting 
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voor gouden en zi lveren werken, noch het toe
passen van de bestaande bepalingen ten aan
zien van den accijns op al dan niet gegiste 
sappen van versche vruchten, a ndere dan drui 
ven, en op melasse en andere suikerhoudende 
vloeistoffen. 

Art. VI. l. och het Koninkrij k der Ne
derlanden noch de Vereenigde Staten van 
Amerika zullen eenig in- of u itvoerverbod of 
-beperking op eenig product, van oor prong 
uit of met bestemming naar het gebied van 
het andere land, instellen of h andhaven, welke 
n iet wordt toegepast op het gelijksoortig pro
duct, van oorsprong uit of met bestemming 
naar eenig derde land . Elke opheffing van 
een in- of uitvoerverbod of -beperking, welke, 
al ware het slechts tijdelijk, door een der 
beide la nden ten gunste van een product, van 
oorsprong uit of met bestemming naar een 
derde land, mocht worden toegestaan, zal on
middell ij k en onvoorwaardel ijk worden toege
past op het gelijksoortige product, van oor
sprong uit of met be temming naar het ge
bied van het andere land. 

2. M et betrekking tot de producten, opge
somd en omschreven in de bij dit Verdrag ge
rnegde Lijst IV, welke thans in N ederland of 
in N ederlandsch-Indië aan quanti tatieve be
perkingen onderworpen zijn, zull en de hoe
veelheden van die pmducten, van oorsprong 
u it de Vereenigde Staten van Amerika, waar
van de invoer jaarlijks zal worden toegestaan 
in de betreffende gebiedsdeelen, van 1 F e
bruari 1936 af, niet minde1· zijn dan die, welke 
zijn vermeld in de hiervoorgenoemde Lijst. 

3. Met betrekking tot de producten, van 
oorsprong uit de Vereenigde Staten van 
Amerika, welke n iet zijn vermeld in L ijst IV 
en welke thans in Nederland aan quantita
tieve beperkingen onderworpen zijn, zullen de 
hoeveelheden , waarvan de invoer jaarlij ks zal 
worden toegestaan, van 1 Februari 1936 a f, 
niet minder zijn dan die, welke bij de gepubli
ceerde en op den dag van onderteekening van 
dit Verdrag in werking zijnde contingentee
ringsbesl uiten, in den vorm van percentages 
van den invoer in het basistijdvak zijn vast
gesteld. 

4. Met betrekking tot producten, waarbij 
de Vereen igde Staten van Amerika belang 
hebben en welke thans in N ederland niet on
derworpen zijn aan quantitatieve beperkingen, 
is overeengekomen dat, ind ien ederl a nd een 
quantitatieve beperking of controle, van wel
ken aard ook, zou instellen op den invoer of 
verkoop van een zoodanig prnduct, aan de 
Vereenigde Staten va n Amerika zal worden 
toegewezen een aandeel in de tota le hoeveel
heid van een zoodanig product, waarvan de 
invoer of verkoop is toegestaan, gedurende 
een vastgesteld tijdva k, overeenkomende met 
het evenred ig deel van den tota len invoer van 
dat product, hetwelk de Vereenigde Staten 
van Amei·ika leverden in een basistijdvak, 
voorafgaande aan de instelling van zoodanige 
quantitatieve beperk ing op dat product, tenzij 
wordt overeengekomen van een dergelijke toe
wijzing af te zien. H et is wel verstaan, dat, 
bij de berekening van de contingenten, welke 
zullen worden toegewezen aan de Vereenigde 
Staten van Amerika krachtens de bepalingen 
van deze alinea, de invoer in ederland uit 
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Nederlandsch-Ind ië, Suriname en Curaçao mag 
worden afgetrokken van de hiervoor genoemde 
totale hoeveelhe id, waarvan de invoer of ver
koop is toegestaan, alsmede van den hiervoor 
genoemden totalen invoer in het basistijdvak. 

5. Indien Nederland instelt of later mocht 
instell en een recht of heffing, op den invoer 
of verkoop van een vastgestelde hoeveelheid 
van eenig product, waarbij de Vereenigde 
Staten van Amerika bela ng hebben , lager dan 
het recht of de heff ing, gelegd op den invoer, 
welke een zoodanige hoeveelheid overtreft, zal 
aan de Vereen igde Staten van Amerika wor
den toegewezen een aandeel in de toale hoe
veelheid van een zoodanig product, waarvan 
de invoer of verkoop is toegestaan tegen een 
zoodanig lager recht of heffing, gedurende een 
vastgesteld tijdvak, overeenkomende met het 
evenred ig deel van den totalen invoer van dat 
product, hetwelk de Vereenigde Staten van 
Amerika leverden · in een bas istijdva k, vooraf
gaande aan de instelling van eenige quantita
tieve beperking op dit product, tenzij wordt 
overeengekomen van een dergelijke toewijzing 
af te zien. H et is wel verstaan, dat, bij de 
berekening van de contingenten, welke zul len 
worden toegewezen aan de Vereenigde Staten 
van Amerika krachtens de bepalingen van 
deze alinea, de invoer in ederland uit Ne
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao mag 
worden afgetrokken van de h iervoor genoem
de total e hoeveelheid , waarvan de invoer of 
verkoop is toegestaan tegen een zoodanig lager 
recht of heffing, alsmede van den hiervoor 
genoemden totalen invoer in het basistijdvak. 

6. Met betrekking tot producten, waarbij de 
Vereen igde Staten van Amerika be lang heb
ben, is overeengekomen dat, indien door Ne
derlandsch-Indië aan eenig derde land, der
halve niet aan ederland, Suriname of Cu
raçao, is of zal worden toegewezen een con
tingent voor den invoer of verkoop van een 
zoodanig product of een contingent voor den 
invoer of verkoop van een vastgestelde hoe
veelheid van een zoodanig product tegen een 
recht of heffing, lager dan het recht of de 
heffing gelegd op den invoer of verkoop, 
welke een zoodanige hoeveelheid overschrijdt, 
aan de Vereen igde Staten van Amerika za l 
worden toegewezen een aandeel in de tota le 
hoeveelhe id van een zoodanig product, waar
van de invoer of verkoop is toegestaan of 
waarvan de invoer o[ verkoop is toegestaan 
tegen een zoodan ig lager recht of heff ing, 
gedurende een vastgesteld tij dvak, overeenko
mende met het evenredig deel van den totalen 
invoer van dat product, hetwe lk de Vereenigde 
Staten van Amerika leverden in een basistijd
vak, voorafgaande aan de instelling van eene 
1,0odanige quantitatieve beperking op dat pro
duct, tenzij wordt overoengeko,nen van een 
dergelijke toewij zing af te zien. Het is we l 
verstaan, dat, bij de berekening van de con
tingenten, welke zullen worden toegewezen 
aan de Vereenigde Staten van Amerika krach
tens de bepali ngen van deze a l inea, de invoer 
in Nederlandsch-Inclië uit Nederland, Suri
name en Curaçao mag worden afgetrokken 
van de hiervoor genoemde totale hoevee lheid, 
waarvan de invoer of verkoop is toegestaan, 
of waarvan de invoer of verkoop is toegestaan 
tegen een zoodanig lager recht of heffing, als-
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mede van den hiervoor genoemden totalen 
invoer in het basistijdvak. 

7. Indien de R egeer ing van de Vereenigde 
Staten van Amerika eene quanti tatieve beper
king o f controle, van welken aa rd ook, in
stelt of handhaa ft op den invoer of verkoop 
van eenig product, waarbij het Koninkrijk der 
N ederla nden belang heeft, of op den invoer 
of verkoop van een vastgestelde hoevee lhe id 
van een zooclanig product een recht of heffing 
zou leggen, l ager clan het rech t op de he ffing , 
gelegd op den invoer, welke een zooda nige 
hoeveelhe id overschrij dt, zal de R egeer ing van 
de V e reenigde S taten van Amerika het Ko
ninkrijk der N ederlanden een aandeel toewij
ze n in de totale hoeveelhe id van een zoodan ig 
product, waarvan de invoer of verkoop is toe
ge taan of waarvan de invoer of ve rkoop is 
toegestaan tegen een zoodanig lage r recht of 
heffing, gedurende een vastgesteld t ijdvak, 
overeenkomende met het evenredig deel van 
den total en invoer van d a t product, hetwelk 
het Koninkrijk der N ede rlanden leve rde in 
een bas istijdvak, voorafgaande aan de inste l
ling van eene zoodanige quantitatieve beper
king op dat product, tenzij wordt overeenge
komen va n een dergelijke to wij zing af te 
zien. H et is wel ver taan, dat, bij de bereke
ning van de contingenten, welke zu lle n wor
den toegewezen aan het Koninkrij k der e
de rl anden krachtens de bepa lingen van _deze 
alinea, de invoer in de V e reenigde taten van 
Amerika uit Cuba, de Philippijnen, de Pana
m a ka naal Zone en de geb iedsdeelen en be
zittingen van de V e reeni gde Staten van Ame
rika mag worden afgetrokken va n de hiervoor 
genoemde totale hoeveelheid, waarvan de in
voer of verkoop is toege taan, of waarva n de 
invoer of verkoop i toegestaan tegen een zoo
dan ig lage r recht of heffing, a l mede van den 
hiervoor genoem·den totalen invoer in het 
bas istijdvak. 

8. Indi en de N ederl andsche R egeering, na 
1 F ebrua ri 1937 , het contingent voor eenig 
product, overeenkomstig de tweede o f derde 
a linea van dit Artikel vastgesteld, zou wen
schen te ve rminderen, zal Zij hiervan minstens 
dertig dagen te voren aan de Regeering van 
de V e reeni gde Staten van Amerika kennis 
geven en zal Zij in welwillende overweg ing 
nemen elk voorstel of verzoek, hetwelk laatst
genoemde R egeering ten aanzien van den 
voorgenomen maatregel mocht doen. Wanneer 
binnen dertig dagen na ontvangst van de 
hiervoor genoemde kennisgeving geen over
eenstemming ter zake za l zij n bel'eikt, za l de 
R eg er ing van de Vereeni gde Staten van 
Amerika de bevoegdhe id hebbe n, binnen vijf
t ien dagen na a floop va n de hi e rvoor genoem
de termijn van dertig dagen, dit Verdrag in 
zijn geheel schriftelijk op te zeggen m et een 
termijn van dertig dagen. 

9. D e aan de V ereenigde Staten van Ame
rika toegewezen hoeveelhei d voor eeni g pro
duct , waa rvoor overeenkomstig de tweede of 
de rde alinea van dit A rtikel een contingent is 
vastge teld , zal in geen geval worde n ve1min
de rd, tenzij h et globale contingent voor dat 
product eveneens wordt verm inderd en wel in 
deze ) fde verhouding. Indien het globale con
tingent voor een zoodanig pl'Oduct te eeni ge r 
tijd mocht worden verhoogd, zal het aan de 
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Vereenigde Staten van Amerika toegewezen 
contingent, na 1 Februari 1937, in deze lfde 
verhoud ing worden verhoogd , tenzij is over
eenge komen van een der ge lijke toewijzing af 
te zien. D e uitdrukking "globaal contingent" 
beteekent de totale hoevee lhei d of waarde van 
een product, waarvan de invoer uit all e vreem
de landen is toegestaan. 

10. M et be trekking tot de invoercontingen
ten, welke thans in werking zijn of, welke het
zij door het Koni nkrijk der N ede rlanden, hetzij 
door de Vereenigde State n van Amerika later 
mochten worden ingesteld, zal de betreffe nde 
R egeering de passende maatrege len nemen 
om de uitputting van de contingenten zooveel 
moge1ijk te vergemakke lijken. D e eventueele 
vertoogen, welke een van beide R egeeringen 
mocht indienen , strekkende tot het verwezen
lijken van gemeld doel , zullen door de R egee
ring Yan het andere land in de meest welwil
lende overweging worden genomen. 

ll. Elk van be ide Regeeringen zal in wel
willende overweging neme n e lk verzoek, dat 
de a ndere R egeering m och t doen tot herz ie
ning van h et voor eenig product toegewezen 
contingent, of elk verzoek of vertoog betre f
fende een ige andere aa nge legenhe id, verband 
houdende met contingenten of met andere 
quantitatieve beperkingen. 

Art. VII . M et betre kking tot de producten, 
opgesomd en oms hreven in de Lijsten I en II, 
zullen door, respectievelijk, het K oninkr ijk der 

ederlanden e n de Vereenigde Staten van 
Amerika geen verboden worden ingesteld noch 
invoercontingenten, invoervergunningen of 
eenige andere regelingen inza ke quantitatieve 
beperking, a l dan niet verband houdende met 
de werking van eeni g orgaan, waarbij de con
trole is gecentral i eerd. 

De hiervoorgaande bepaling zal niet van 
toepassing zijn op quantitati ve beperkingen, 
van welken aard ook, doo r een van beide lan
den gelegd op den invoer of verkoop van eenig 
product van bodem of nijve rhe id van het an
dere la nd, in verband met van R egeerings
wege genomen maatregelen met het doel de 
productie, de marktvoorziening of de prijzen 
van gelijksoorti ge inheem che producten te 
regelen of te beheer che n, noch za l zij van 
toepassing zijn op zoodanige noodzakelijke 
maatregelen, die in buitengewone en abnor
male omstandigheden mochten worden geno
men, ten einde de vitale economische of fi 
nancieele belangen van het land te bescher
m en. Telkens wanneer een van beide R egee
ringen eenige beperking, we lke bij deze alinea 
is toegelaten, instelt of wijzigt, zal Zij de 
andere R egeering daarmede in kennis stellen 
en deze R egeering gelegenh e id geven om m et 
H aar ter zake overleg te plegen. Indien door 
de andere R egeeriag bezwaar is gemaakt tegen 
een zoodanigen m aatregel e n binnen derti g 
dagen na ontvangst van de betreffende ken
nisgeving geen overeenstemming terzake is 
bereikt, zal de andere Regeer ing de bevoegd
heid hebben binnen vijftien dagen na a floop 
van het hiervoorgenoemde tijdvak van dertig 
dagen, dit V erdrag in zijn geheel schriftelijk 
op te zeggen met een termijn van dertig da
gen. 

D e eerste alinea van dit Artikel zal niet de 
toepassing verhinderen van de qua ntitatieve 
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beperkingen, door m iddel van contingenten, 
voorzien in L ijst I , en evenmin de toepass ing 
van de quan t itatieve beperk ingen, door m iddel 
van cont ingenten, vermeld in Lijst IV, voor 
de producten, daarin opgesomd en omschreven. 

Art . VIII . Ingeval het K oninkrij k de r 
N ederl anden of de Vereenigde Staten van 
Amerika een monopol ie voor den invoer , de 
p roductie o f den verkoop van een product in
stel !en of h a ndhaven, of, formeel of fe ite lijk, 
u itslu ite nde voorrech ten toe kennen aan een 
of meer organen voor den invoer, de prod uctie 
of den verkoop van een product, zal de R e
geering van het la nd , dat een zood,10ig mono
polie invoert o f handhaaft, of zooda nige mo
nopolievoo n ·echten ve rleent, ten opzichte van 
de bui tenlandsche aankoopen door een zooda
nig monopol ie o f orgaan aan den handel van 
het andere I and een behoorlijke en bi 11 ij ke 
behandeli ng toe kennen . Bij het doen van aan
koopen in het buitenland van eeni g p roduct, 
zal , een zoodani g monopol ie of orgaan, binnen 
de qua nt itatieve grenzen toegestaan bij a ndere 
bepalingen van dit Verdrag, zich slech ts laten 
leiden door factoren van concurren t ie, zooals 
prijs, kwali te it, afzetmogel ij khe id en ve rkoops
voorwaarde n. 

Art. U C I ngeva l een aanzienlij ke afwijking 
ontstaat in de koersverhoudi ng tusschen de 
ru il mi ddelen van het K oninkrij k der Neder
landen en die van de Vereenigde Staten van 
Amerika , zal h et de Regeering van elk van 
beide landen, ind ien Zij de a fwijk ing zoo be
langrij k acht, dat daardoor de nij verhe id of 
de handel van het land zal worden geschaad, 
vrijstaan, onderhandelingen voor te ste ll en tot 
wijziging van d it V erdrag. Indien terzake geen 
overeenstemming is bereikt binnen dert ig da
gen, volgende op de ontvangst van een zoo
danig voo rstel, zal de R egeer ing , di e een zoo
danig voorstel doet , de bevoegdheid hebben 
di t Verd rag in zijn geheel schr iftelij k op te 
zeggen met een termijn van dertig dagen. 

A rt. X . El k van beide R egeer ingen za l in 
welwill ende overweging nemen de ver toogen, 
welke de a11dere R egeer ing tot H aar mocht 
r ich ten, inzake de werki ng van douanevoor
schr iften, de inachtnemi ng van douaneforma
lite iten en de toepass ing van sanita ire wetten 
en voorschr iften voor de bescherm ing van de 
gezondheid of het leven van mensch, dier of 
plan t . 

Ingeval een van be ide R egeeringen vertoo
gen ri ch t tot de andere met betrekking tot de 
toepass ing va n eeni ge sanita ire wet of eenig 
san ita ir voorsch r ift voor de bescherm ing van 
de gezondh eid o f het leven van mensch, d ier 
of plan t, en ind ien ten opzichte daa rvan geen 
ove l'eenstemn1ing wo l'dt bere ikt , zal op verzoek 
van een van be ide R egeeringen zoo spoed ig 
mogel ijk eene commiss ie van deskundigen, in 
welke be ide R egeeringen ve rtegenwoordigd 
zull en zijn, worden ingesteld, ten einde de aan- · 
gelegenheid onder de oogen te zien en terzake 
advies uit te b.cengen aan be ide Regee ringen. 

Voor zoover doenl ijk, za l elk van be ide 
Regeeri ngen, a l vorens tot de toepass ing van 
een igen nieuwen maatregel van sanita iren 
aard over te gaan, de R egeering van het an
dere land raa dplegen, ten e inde er voo r te 
zorgen, dat het nadeel , da t aan den ha ndel 
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van laatstbedoeld land zou kunnen worden 
toegebrach t , zoo gering zij a ls in overeenstem
ming is te brengen met het doel van den 
voorgenomen maatregel. De bepalingen van 
deze al inea zijn niet van toepass ing op m aat
regelen, genomen ten aanzien van a fzonder
lij ke zendingen , krach tens reeds in werking 
zij nde sanita ire voorschriften, of op maatrege
len gebasee rd op wetten, betreffende de zui
verhe id en hoedanighe id van voed ings- en 
geneesmiddelen en dranken. 

Art. XI. De bepali ngen van d it Verdrag, 
betrekking hebbende op de behandeling, toe te 
kennen door het K oni nkr ijk de r N ederl anden 
of de Vereenigde Staten van Amerika aan delT 
handel van het andere land, zijn niet van- toe
pass ing op voordeelen, welke thans zijn of la
ter mochten worden verleend aan nabuursta
te n, ten e i ode den grenshandel te vergemak
kelijken, noch op voordeelen, voortv loe iende 
ui t een tolunie, bij welke een van be ide landen 
zich mocht aansluiten, zoola ng dergelij ke voor
deelen niet worden ui tgestrekt tot eenig ander 
land. 

D it Verdrag verhinder t ui t geenen hoofde 
het nemen va n maatregelen tot verbod of 
beperking van den ui tvoer o f van den invoer 
van goud of zil ver, noch h et nemen van zulke 
maatregelen, welke elk van be ide R egeeringen 
noodzakel ijk mocht ach ten ter regeling van 
den u itvoer of verkoop voor uitvoer van wa
pens, munit ie of oorlogsbenoodigdheden en, in 
bu itengewone geva llen, van a ll e a ndere m ili 
ta ire benoodi gdheden . 

Behoudens het vereisch te dat, onder gel ij ke 
omstandi gheden en voorwaarden, door geen; 
van beide landen een w il lekeuri g onderscheid_. 
za l worden gemaakt in de behandeling van he·t 
andere land ten gunste van een derde land en 
onverm inderd het bepaalde in Art ikel X , zul 
len de bepal ingen van d it Verdrag zich niet 
ui tstrekken tot ver boden of beperkingen : (1) 
betrekking hebbende op de publieke ve iligheid,' 
(2) ingesteld u it moreele of humanitaire over
wegingen, (3 ) beoogende de bescherming van 
het leven of de gezondheid van mensch, -dier 
of plant, (4) betrekking hebbende op goede
ren, in gevangenissen gem aakt, of (5) met be
trekking tot de ten uitvoerlegging van politie
wet ten of wetten op de staats inkomsten. _ 

D it Verdrag belet geen van be ide R e_gèe
r ingen in eenig opzicht op grond van de ' -&p 
den dag van onderteekening van d it Ve ,·drag · 
van kracht zij nde wetten, rechten of belastin
gen te heffen van bepaalde ingevoerde pro
ducten op basis van een aangenomen norm, 
instede van fe itelij ke opnem ingen. 

Art. XII. Ingeval een van be ide R egee
r ingen een igen maati·ege l t re ft , welke, zonder 
met de bewoordingen van dit Verd rag in strij d 
te zijn, toch , naar de opvatting van de a ndere 
Regeering, het gevolg h eeft, dat daardoor de 
waarde van eenige in het Verdrag getroffen 
voorz ien ing, hetzij te nie t wordt gedaan, h etzij 
wezenlijk en in belang rijke mate wordt ver
minderd , zal de R egeering, welke een derge
lijken maatregel heeft getroffen, in overwe
g ing nemen a lle schr ifte lijke vertoogen of 
voorstell en, welke de andere Regeering mocht 
ind ienen om tot eene wederzij ds bevred igende 
regel ing terzake te geraken. Ind ien geen over-
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eenkomst is bereikt met betrekking tot zoo
danige vertoogen of voorstellen binnen dertig 
dagen nadat zij zijn ontvangen, zal de Regee
ring, welke deze heeft ingediend, de bevoegd
heid hebben binnen vijftien dagen na afloop 
van het hiervoor genoemde t ijdvak van dertig 
dagen, dit Verdrag in zijn geheel schriftelijk 
op te zeggen met een termijn van zestig dagen. 

Art. XIII. Voor zoover in de tweede a linea 
van di t Artikel niet in anderen zin is bepaald , 
zullen de bepalingen, van di t Verdrag betref
fende de behandeling, welke door respectieve
lijk het Koninkrijk der N ederlanden en de 
Vereenigde Staten van Amerika aan den han
del van het andere land zal worden toegekend, 
niet van toepassing zijn op de Philippijnen, 
de Maagdeneilanden, Amerikaansch Samoa, 
het eiland Guam of op de Panama kanaal 
Zone. 

De bepalingen van dit Verdrag, betreffende 
de behandeli ng a ls meestbegunstigde natie, 
zullen van toepassing zij n op producten van 
bodem en nij verheid van e lk gebied , staande 
onder de souvereiniteit of het gezag van het 
Koninkrijk der Nederlanden of van de Ver
eenigde Staten van Amerika, welke worden 
ingevoerd van of uitgevoerd naar elk gebied, 
staande onder de souvere ini te it of het gezag 
van het andere land. H et is ech ter we l ver
staan, dat de bepal ingen van deze ali nea niet 
van toepassing zijn op de P anama kanaal Zone. 

De voordeelen, welke thans zijn of later 
mochten worden verleend door de Vereenigde 
Staten van Amerika, Hunne gewesten of bezit
tingen of de Panama kanaal Zone aan elkan
der, of aan de R epubliek Cuba, zu ll en van de 
werking van dit Verdrag uitgesloten zijn. De 
bepalingen van deze alinea zullen van toepas
sing blijven ten aanz ien van a lle voordeelen, 
thans of in de toekomst door de Ve1·eenigde 
Staten van Amerika, Hunne gewesten of be
zittingen of de Panama kanaal Zone aan de 
Philippijnen toegekend of toe te kennen, on
geacht elke wijziging in den politieken status 
van de Philippijnen. 

Dit Verdrag za l niet van toepassing zijn op 
de voordeelen , welke N ederland en zijn over
zeesche gewesten aan elkander hebben ver
leend of in de toekomst mochten verleenen, 
noch op de voordeelen welke die overzeesche 
gewesten elkander hebben verleend of in de 
toekomst moch ten verleenen. 

Art. XIV. Elk van be ide R egeeringen be
houdt zich het recht voor de voor eenig pro
duct, krachtens di t Verdrag, ve rleende con
cessie in te trekken of te wijzigen, of voo r 
eenig zoodanig product quantitatieve beper
kingen in te stellen, indien, a ls e<,n gevolg 
van de uitstrekking van een zoodanige con
cessie tot derde landen, laatstgenoemde landen 
het grootste voordeel van eene dergelijke con
cessie zouden genieten en dientengevolge een 
buiten verhouding groote toeneming van den 
invoer van een zoodanig product zou plaats 
vinden, met dien verstande, dat, a lvorens een 
van beide Regeeringen van het hiervoor ge
noemde voorbehoud gebrui k m aakt, Zij de 
a ndere R egeering schriftelijk in kennis zal 
stellen van H aar voornemen zulks te doen en 
dat Zij , alvorens tot een dergelijken maatre
gel over te gaan, een termijn van niet minder 
dan dertig dagen zal toestaan ten e inde tot 
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overeenstemm ing te geraken, hetzij over be
doelden maatregel, hetzij over eventueel in de 
bepalingen van dit Verdrag aan te brengen 
passende compenseerende wijzigingen. Indien 
aan het einde van het hiervoor genoemde t ijd
vak van dertig dagen geen bevredigende over
eenkomst is bereikt, zal het der R egeering, 
welke voorstelde bedoelden maatregel te tref
fen, vrijstaan op elk tijdstip daa rna daartoe 
over te gaan en zal de andere R egeering de 
bevoegdheid hebben binnen vijft ien dagen 
nadat zulk een maatregel is getroffen, di t 
Verdrag in zijn geheel schriftelijk op te zeggen 
met een termijn van dertig dagen. 

A rt. XV. H et Koninkrijk der Nederlanden 
omvat Nederland, N ederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao ; overal waar in dit Verdrag 
de benaming " N ederland" is gebru ikt, heeft 
deze alleen betrekking op het gebied in 
Europa. 

Het is wel verstaan dat overa l, waar in di t 
Verdrag de benam ing "Vereenigde Staten van 
Amerika" is gebruikt, deze, behalve de conti
nentale Vereen igde Staten, de gewesten 
H awai i en A laska en Puerto Rico omvat. 

Art. XVI. De Lijsten I , II, III en IV, a ls
mede de daarin opgenomen aanteekeningen, 
zull en van kracht zijn en daaraan za l worden 
gevolg gegeven a ls integreerende onderdeelen 
van dit Verdrag. 

Art. XVII. Dit Verdrag za l worden gera
tificeerd door Hare Majeste it de Koningin der 
Nederlanden en a fgekondi gd door den Pres i
dent van de Vereenigde Staten van Amerika. 

In afwachting van de ratificatie van di t 
verdrag door Hare Majesteit de Koningin der 

ederl anden, zullen de bepalingen van de 
Art ikelen I tot en met XVI door de Ver
eenigde Staten van Amerika en het Konink
rijk der Nederla nden van 1 Februari 1936 af 
wederkeer ig worden toegepast tot op den dag, 
waarop het geheele Verdrag van krach t zal 
worden. 

H et geheele Verdrag zal van kracht worden 
een maand na den dag, waarop eenerzijds de 
R egeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika aan de Nederlandsche R egeering zal 
hebben kennis gegeven van de afkondig ing 
door den President van de Vereenigde Staten 
van Amerika, anderzijds de Nederlandsche 
R egeering aan de Regeering van de Vereenig
de Staten van Amerika zal hebben kennis ge
geven van de ratif icatie door H are Majesteit 
de Koning in der N ederlanden. H et Verdrag 
zal van kracht blijven tot 1 J a nuari 1939, on
verminderd de bepalingen van Artikel I , A r
t ikel VI, Artikel VII, A rtikel IX, Art ike l 
XII en Art ikel XIV. 

Tenzij een van beide Regeeringen ten minste 
zes maanden voor 1 J anuari 1939 aan de an
dere zal hebben kennis gegeven van Haai· 
voornemen het Verdrag op dien datum te be
eindi gen, zal het Verdrag daarna, onve1min
derd de bepalingen van Artikel I , Artikel VI, 
Artikel VII , Artikel IX, Artikel XII en Ar
t ikel XIV, van krachCl5Tijven tot zes maanden 
na den dag, waarop een van be ide R egeer in
gen de a ndere met dat voornemen in kennis 
zal hebben gesteld . 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondert.ee
kend en hunne zegels daaraan hebben gehecht_ 
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Opgemaakt in tweevoud in de N ederlandsche 
en in de Engelsche taal, beide van gelijke 
rechtskracht, te Washington , den twint igsten 
December negentien. honderd vijf en dertig . 

LIJS'.r I 

Aanteekening 1. Bij het bepalen van de 
artikelen, waarop de in de--.se lijst vast gestelde 
behandeling betrekking heeft, zal de omsch rij 
ving in de kolom met bovenschrift " Artike
len" beslissend zijn. 

Voor H are Majesteit de 
Koningin der Nederl anden: 

LAMPING. (L.S.) 

Voor den P resident van de 
Vereenigde Staten van Amerika : 

A anteekening 2: Waar in deze lijst de aan
duiding "verpakt" wordt gebruikt, heeft deze 
betrekking op artikelen in verpakkingen van 
1200 gram netto of minder ; de aanduiding 
" in bulk" heeft betrekking op artikelen niet 
in verpakkingen van 1200 gram netto of min
der, en niet in tabl etten of andere bepaalde 
vormen, kristallen ui tgezonderd, van 200 gram 
netto of minder. Sectie A 

Nederland 

Tariefwet 
1934 

Tariefpost 

E x 6 

E x 8 
Ex 8 
E x 59 B . 
B 2a 
62 I en II 

E x 95 B.B. 
a , b en d 
E x 10411 
en B .B. 2b 
E x 104 

Ex 104 

CORDELL HULL. (L.S .) 

Artikelen 

Copieerpersen, drukpersen en dergelijke kantoorbenoo
digdheden: 
1. indien zij een gewicht hebben van 150 kg of minder 
2. indien zij meer wegen dan 150 kg . . . . . . . 

Autobuitenbanden. . . . . . . . . . . . . . . 
Autobinnenbanden . . . . . . . . . . . . . . 
Amerikaansch grenen-, vuren - en pijnboomenhout, in-

dien in stammen of vierkant behakt of gezaagd 
Koelkasten en koelapparaten , al dan niet samengest eld, 

en onderdeelen daarvan : 
1. indien de inhoudsruimte grooter is dan 2 m• buiten

werks voor koelkasten of indien het gewicht grooter 
is dan 15 kg voor koelelementen . 

2. voor alle andere ty pes . . . . . . 
Koper in koeken, staven en blokken 

Plantaardige t erpentijn 

Pure lard en steam lard : 
a,. indien gebruikt als grondstof voor de fabricage van 

margarine . . . . . . . . . . . .. . 
b, indien gebruikt als grondstof voor de technische 

industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. indien gebruikt voor reexport , al dan niet bewerkt 

Aanteekening 1. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke 
wordt geheven t en t ijde van den invoer, of restitutie 
daarvan, indien deze belasting inderdaad wordt be
taald, kan worden verkregen indien deze vetten wor
den gebruikt als grondstof voor : 
a. de fabricage van margarine ; 
b. de technische industrie ; 
c. reexport, al dan niet bewerkt. 

Aanteekening 2. Indien de invoer in Nederland van 
pure lard en steam lard, voor welke doeleinden ook 
gebruikt, wordt gecontingenteerd, zal aan de Ver
eenigde Stat en van Amerika worden toegekend, ter 
keuze van de Vereenigde Staten , hetzij een per cen
t age gelijk aan den gemiddelden invoer uit de Ver
eenigde Staten in de jaren 1929, 1930 en 1931, hetzij 
een percent age gelijk aan den invoer uit de Ver
eenigde Staten in het jaar 1934, waarbij de totale 
invoer uit de Vereenigde Rtaten zal worden berekend 
door de._ samentelling van den directen invoer, den 
· voer uit vrijhavens en den invoer uit ent repot. 

Oleomargarine (oleo oil) : 
a. indien gebruikt als grondstof voor de fabr icage van 

margar~ne . . . . . . . . . . . . 
b. indien gebruikt als grondstof voor de t echnische 

industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Maat 
staf 

waarde 
waarde 
waarde 
waarde 

waarde 
waarde 

1 Rechten 1 

10 pct. 
6 pct . 

12 pct. 
12 pct . 

vrij 

6 pct. 
12 pct. 

vrij 

vrij 

vrij 

vrij 
vrij 

vrij 

vrij 

Mono
polie

heffing 
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Ex 104 
IIB 

Ex 104 
II B 

Ex 118 
Ex 118 
E x 118 
E x 129 I 

Ex 143 
Vl a 
Ex 143 
Vl a 
143 VIII 
C lb 
Ex 143 
VII b 
143 VIII 
B 1 
Ex 143 
VIII B 2 b 
Ex 146 
VI B 1 b 
Ex 148 I 4 

Ex 148 I 5 

c. indien gebruikt voor rcoxport, al dan niet bewerkt. 
Aanteekening. Vrijstelling van de crisisbelasting, ·welke 

wordt geheven ten tijde van den invoer , of re t itut ie 
daarvan, indien deze belasting inderdaad wordt be
taald, kan worden verkregen indien deze vetten worden 
gebruikt als grondstof voor : 
a. de fabricage van margarine ; 
b. de technische industrie ; 
c. reexport, al dan niet bewerkt . 

Oleo stearine : 
indien gebruikt als grondstof voor : de fabri cage van 

margarine, de technische industrie, of reexport, a l dan 
niet bewerkt : 
1. indien vloeibaar bij 15° C 

2. andere . 
Aanteekening. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke 

wordt geheven ten t ijde van den invoer , of resitutie 
daarvan, indien deze belasting inderdaad wordt be
taald , kan worden verkregen indien deze vetten wor
den gebruikt al s grondstof voor : 
a. de fabricage van margarine ; 
b. de technische indust r ie ; 
c. reexport, al dan niet bewerk t . 

Grease stearine : 
indien gebruikt als grondstof voor : de fa bricage van 
margarine, de technische indnstrie, of reexport, al dan 
niet bewerkt : 
1. indien vloeibaar bij 15° C . . 

2. andere . . . . . . . . . . 
Aanteelcening. Vrijstelling van de crisisbelasting, welke 

wordt geheven t en tijde van den invoer, of restitutie 
daarvan, indien deze belasting inderdaad wordt be
taald, kan worden verkregen indien d eze vetten wor
den gebruikt al s grondstof voor : 
a. de fabricage van margarine ; 
b. de technische industrie ; 

_ c. r eexport, a l dan niet bewerkt. 
Schrijfmachines en onderdeelen daarvan . 
Reken- en optelmachines, en onderdeelen daarvan 
Boekhoudmachines en onderdeelen daarvan . . . 
Tabak in bladen; Seedleaf- , Maryland-, K en t ucky - en 

Virginia types 

Personenautomobielen 

Vrachtautomobielen . 

Inwendiga verbrandingsmotoren voor automobielen en 
tractors 

Tractors 

Chassis en chassisramen voor automobielen en tractors 

Andere onderstellen voor tractors 

Paardevleesch, gezouten 

Versche appelen . . . . 
AanteekP-ning. De monopolieheffingen zullen a ls volgt 

worden vastgelegd : 
1. voor de periode 1 Juli tot en met 28 F ebruari, voor 

elke ingevoerde hoeveelheid . . . . . . . . . . 
2. voor de periode 1 Maart tot en met 30 Juni, voor 

een invoer niet grooter dan 13.500 t on bruto . . . 
3. voor de periode 1 Maart tot en met 30 J·uni, voor 

elke ingevoerde hoeveelheid boven 13.500 ton bruto 
Versche peren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aanteekening. De monopolieheffingen zullen a ls volgt 

worden vastgelegd : 

100 kg 
netto 

100 kg 
n etto 

waarde 
waarde 
waarde 

100 kg 
netto 

waarde 

waarde 

waarde 
waarde 

waarde 

waarde 

100 kg 
bru to 

waarde 

kg br!!!Q 

kg bruto 

kg bruto 

vrij 

f 0.70 

vrij 

f 0.70 

vrij 

10 pct. 
10 pct. 
10 pct. 

f 1.40 

15 p ct. 

15 pct. 

15 pct. 
15 pct. 

15 p ct . 

15 pct. 

f 7.50 

12 pct. 

waarde 12 pct. 
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f 0.04 

f 0,02 

f 0.04 
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Ex 148 
16 

Ex 14 
l ll 

Ex 148 
146 
Ex 148 
118 

Ex 148 
III Ben C 

Ex 148 III 
C l aen 3a 

1. voor de periode 1 Juli tot en met 31 Januari, voor 
elke ingevoerde hoeveelheid . . . . . . . . . . kg bruto 

2. voor de periode 1 Februari tot en met 30 Juni, voor 
een invoer niet grooter dan 2.300 ton ' bruto . .. kg bruto 

3. voor de periode l l?ebruari tot en met 30 Juni, voor 
elke ingevoerde hoeveelheid boven 2.300 ton . . kg bruto 

Versche appelen en peren: 
Aanteekening. Indien in eenig seizoen de oogst in Neder

land schaarsch is, zal de periode, waarin de monopolie
heffing van f 0.02 zal worden geheven, zich uitstrekken 
van 1 Februari tot en met 30 Juni, waar het betreft 
versche appelen, van 1 Januari tot en met 30 Juni, 
waar het betreft versche peren. Echter zullen de totale 
hoeveelheden, welke gedurende de perioden waarin 
deze heffing wordt toegepast, kunnen worden ingevoerd 
waar het betreft versche appelen, 13.500 ton, en waar 
het betreft versche peren, 2.300 ton niet overschrijden. 
De Nederlandsche Regeering zal ten allen tijde in wel
willende overweging nemen a lle vertoogen van de 
R egeering van de Vereenigde taten van Amerika, 
erop gericht om te bewijzen, dat de omstandigheden 
eene verlenging rechtvaardigen van de periode, ge
durende welke de heffing van f 0.02 zal worden toe
gepast. 

Gedroogde pruimen . . . . . . . . . . . . . . . . waarde 12 pct. 

Rozijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . waarde 12 pct. 

Abrikozen pitten waarde 10 pct. 

Grapefruit . . . waarde 12 pct. 

Verduurzaamde vru<:'hten, anders dan gedroogd, anders 
dan in pekel : 
1. indien 5 pct. of minder toegevoegde suiker bevat-

tende (uitgezonderd ananas) : 
30 pct. a. in verpakking tot en met 1,2 kg . . . . . waarde 

b. in verpakking boven 1,2 kg tot en met 5 kg waarde 15 pct. 

2. indien meer dan 5 pct. toegevoegrl.e suiker bevat-
tende (uitgezonderd anana ) : 

30 pct. a. in verpakking tot en met 1,2 kg . . . . . . waarde 

b. in verpakking boven 1,2 kg tot en met 5 kg waarde 15 pct. 

3. Ananas in blik : 
a. in verpakking tot en met 1,2 kg. "aarde 30 pct. 

b. in verpakk ing boven 1,2 kg tot en met 5 ko-
0 

waarde 15 pct. 

Aanteekening. Het recht om de uikerbelasting en de 
crisissuikerheffing te wijzigen blijft voorbehouden. 

A: perges in blik : 
in verpakkingen "an : 
l . 1,2 kg of minder . . . . . . . . . . . . . . waarde 30 pct. 
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f 0.04 

f 0.02 

f 0.04 

f 0.02 
per kg 
netto 
f 0.01 
per kg 

in balen, 
bruto; 
anders, 
netto 
Geene 

f 0.01 
per kg 
bruto 

f 0.10 
per kg 
netto 
f 0.05 
per kg 
netto 

f 0.05 
per kg 
netto 
f 0.05 
per kg 
netto 

f 0.075 
per kg 
netto 

f 0,075 
per kg 
netto 

f 0.15 
per kg 
netto 
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Ex 148 II 
en ex 148 
III C 1c 

Ex 148 I 
24 

Ex 33 III 
Ex 33 III 
Ex 104 
Ex 104 
Ex 148 I 

Sectie B 

2. meer dan 1,2 kg doch niet meer dan 5 kg 

3. meer dan 5 kg 

1. Havermout en "Cereal breakfast foods' ' : 

in bulk 

2. Havermout en gort van haver : 
verpakt .. .. . .. . 

Aanteekening. De monopolieheffing op havermout en 
op gort van haver, geschikt voor menschelijke con
sumptie, zal niet meer bedragen dan 5 '3 van de mono
polieheffing, welke ook van kracht mocht zijn, op 
haver, zonder echter de hoogte van zoodanige mono 
polieheffingen vast te leggen. 

Gepelde r\j st : 

1. in bulk . 

2. verpakt . 
Zwavel, al dan niet, gezuiverd , in bulk 
Borax, in bulk 
Hars. in bulk 
Smeerolie, in bulk 
Ruwe kat oen, in bulk . 

N ederlandsch-lndië 

Volg· 
nummer 

(Wet van 29 Maat• December Artikelen staf 1933, .'led. 
Staatsblad 

no. 772) 

Ex 34 II Versche appelen waarde 
Ex 34 II Versche druiven waarde 
Ex 36 Gedroogde vruchten, n .a.g. behalve dadels en 

tamarinde . . .. . .. ... . .. . . waarde 
Ex 78 Zalm, enkel gekookt, in blikken . . . . . . waarde 
Ex 93 en Havermout, haver-, mais-, t arwe. en rij stvlok-
Ex 42 ken, zoomede gort en grutten . . . . . . waarde 
Ex 97 II Vruchten in water of jus of in wijn . . . . waarde 
Ex 101 en Groenten, geconserveerd, alsmede asperges en 
Ex 103 artisjokken ; in flesschen of flazen potten of 

in andere luchtdichte verpa king . . . . . waarde 
Ex 121 I Tabak in bladen . . 100 ki: 

netto 
Ex 211 Lakleder en overleder waarde 
Ex 235 I Automobielbanden : 

buitenbanden . .... . . . . ... . . waarde 
Aanteekening. Het recht is voorbehouden den 

invoer van automobiel-buitenbanden in 

Ex 235 I 
Nederlandsch-Indië t e contingenteeren . 

Automobielbanden : 
binnenbanden . .. . ........ waarde 

Aanteekening. Het recht is voorbehouden den 
invoer van automobiel-binnenbanden in 

Ex 714 
Nederlandsch-Indië te contingenteeren . 

J nwendige verbrandings- en explosie-motoren 
en onderdeelen : 
1. voor alle soorten automobielen . waarde 
2. voor spoorwegen, enz. . . . . . -
3. voor vaartuigen en vliegtuigen . waarde 
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waarde 15 pct. f 0.10 
per kg 
netto 
f 0.10 
per kg 
netto 

waarde 10 pct. 

vrj; zi':'! aan
t eeke

ning 

waarde 10 pct . zie aan
teeke
ning 

waarde 

Invoer-
recht 

20% 
20% 

20% 
20% 

12 % 
20 % 

20% 
f 12.00 

12 % 

12 % 

12% -

20% 
vrij 

12 % 

vrij }per 100 
kg 

10 p_ct. f 1.00 
vrIJ 
vrij 
vrij 
vrij 
vrij 

Rechten 

1 Tijde- 1 Totaal 
lijke op• incl. op· 
centen centen. 

10 % 30 % 
10 % 30% 

10 % 
10 % 

30 ~ 
30 ¾, 

6 i 18 % 
10 ¼ 30 % 

1063 f 6. 
30% 

f 18.00 

6 % 18 % 

6 % 18 % 

6 % 18 % -
10% 30% 
- -
6% 18% 
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745 Koelkasten en koelafparaten voor huishoude-
lijk en commerciee gebruik (zooals omschre-
ven in het Nederlandsch-Indisch Tarief van 
29 Deo. 1933) en onderdeelen waarde 20% 10% 30 % 

Ex 761 , chrijfmachines en onderdeelen . . . . . waarde 12 % 6% 18 % 
Ex 761 Reken- en optelmachines en onderdeelen waarde 12 % 6% 18 % 
8~4 I en II Personenautomobielen, 

vrachtautomobielen en autobussen : 
1. personenautomobielen . . · . . . waarde 20% 10 % 30 % 
2. vrachtautomobielen en autobussen waarde 12% 6% 18 % 

836 I en II Automobiel-cha is en automobiel onderdeelen : 
1. voor vrachtautomobielen en autobussen waarde 12 % 66'5 18 % 
2. voor personenautomobielen waarde 20% 10 1/o 30% 

837 Toebehooren en uitru tingsstukken voor auto-
mobielen ... . .. . .... waarde 20% 10 % 30 % 

LIJS'l' II 

Aanteekening. De bepalingen van deze lijst 
zu ll en worden uitgelegd en uitgevoerd, en de 
toepassing van daarmede samengaande bepa• 
lingen van de douanewetten van de Vereenig• 
de Staten op de bepalingen van deze lijst zal, 
voor zoover doenlijk, worden vastgesteld alsof 
elke bepaling in deze lijst voorkwam in de 
wettelijke bepaling, vermeld in de kolom, 
links van de omschrijving van de betreffende 
artikelen. 

Ingeval artikelen, opgenomen in deze lijst, 
op den dag van onderteekening van dit ver· 
drag onderworpen zijn aan bijkomende of af• 
zonderlijke gewone douanerechten, al dan niet 
opgelegd krachtens de wettelijke bepaling, 
vermeld in de kolom, links van de om ohrij • 
ving van het betreffende artikel, zullen deze 
afzonderlijke of bijkomende rechten gehand
haafd blijven, behoudens eenige verlaging, 
welke in deze Jij t is aangegeven of later 
mocht worden voorgeschreven, totdat zij wor• 
den opgeheven krachtens de wet, doch zij zul• 
Jen niet worden verhoogd. 

Tariefwet 
van de 

Vereenigde 
Staten 

van 1930 
Paragraaf 

4 

4 
5 

5 
5 en 23 

15 
15 
24 

37 
41 

42 

58 

Artikelen 

Amyl alcohol, hetzij primair, secondair of 
tertiair . . . . . . -. . . . . . . . 

Foezelolie . . . . . . . . . . . . . . 
,,Laundru sour" , niet minder dan 20 % 

natrium silioo fluoride en niet minder 
dan 10 % zuring zuur bevattende, n.a.g. 

Ammonium silico fluoride . . . . . . . 
Haarlemmer olie, al dan niet in eenigen 

vorm of in eenige verpakking als aan
gegeven in paragraaf 23 

Cafeïne . ............. . 
Theobromine . . . . . . . . . . . . . 
Aromatische e}..--traoten, en natuurlijke of 

synthetische vruchten aroma's, vruch
ten esters, oliën en essences, met hunne 
samenstellingen, meer dan 50 % al
cohol bevattende . . . . . . . . 

Amyl acetaat . . . . . . . . . . . . 
Eetbare gelatine, van een waarde van 

minder dan 40 dollarcent per Am. pond 

Glycerine, geraffineerd 

Gedistilleerde of vluchtige kajapoeti olie, 
geen alcohol bevattende . . . . . . 

Rechten 

4 dollarcent per Am. pond 

4 dollarcent per Am. pond 

15 % ad val. 
15 % ad val. 

15 % ad val. 
90 dollarcent per Am. pond 
65 dollarcent per Am. pond 

60 dollarcent per Am. pond en 18 % ad val. 
4 dollarcent per Am. pond 

12 % ad val. en 2-1 /2 dollarcent per Am. 
pond 

2/3 dollarcent per Am. pond, plus het 
laagste gewone invoerrecht op ruwe 
glycerine. herkomstig uit eenig vreemd 
land, uitgezonderd Cuba, geldende ten 
tijde dat dergelijke geraffineerde gJy. 
cerine wordt ingE.voerd, of uit entrepot 
wordt betrokken, voor consumptie, 
doch niet hooger dan 1-2/3 dollarcent 
per Am. pond 

12-1 /2 % ad val. 
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77 

83 
84 

353 

tlOl 

710 

719 (4) 

722 
727 

753 

754 

762 
764 

769 
774 
775 
775 
776 
777 (a) 

Lithopoon, en andere verbindingen of 
meng els van zink sulphide en barium 
sulfaat naar gewicht minder dan 30 % 
zink sulphide bevattende . . . . . . 

Aardappelmeel . . . . . . . . . . . . 
Dextrine, uit aardappelmeel vervaarcligd 
Electrische Röntgen-apparaten, instru-

menten (voorzoover niet voor labora
torium doeleinden bestemd), en toe
stellen, en onderdeelen daarvan, afge
werkt of onafgewerkt, naar de waarde 
geheel of voor een overwegend gedeelte 
van metaal, en n.a.g. . . . . . . . . 

Tabak, dekblad en binnengoed, indien ge
mengd of verpakt met meer dan 35 % 
dekblad, ingevoerd in het vrije verkeer 
dan wel uit entrepot betrokken voor 
verbruik: 
Niet later dan 30 Juni 1936· 

Inclien onge tript . 
Indien gestript . . 

Na 30 Juni 1936 
Indien ongestript . 
Indien ge tript . . . 

Edammer en Gouda kaas 

Haring, in pekel of gezouten (uitgezonderd 
haring in olie of in olie en andere be
standdeelen), al dan niet ontgraat, in 
onmiddellijke verpakkingen, elk met 
inhoud meer dan 15 Am. ponden wegen
de en niet meer dan 10 Am. ponden, 
netto gewicht, haring bevattende . . 

Parelgerst . . . . . . . . . . . . . . 
Ge broken rij st, welke gereedelijk door een 

metalen zeef gaat, geperforeerd met 
ronde gaten van een doorsnede van vijf 
en een half vier en zestigste inch . 

Tulpehollen . . . . . . . . . . . . . 
Narcisbollen . . . . . . . . . . . . . 
Crocus tuberkels . . . . . . . . . . . 
Alle andere bollen, wortels, wortelstokken, 

pollen, tuberkels, knollen, en kruid
achtige overblijvende planten, inge
voerd voor tuinbouwkundige doeleinden 
en n.a.g. . ..... .... .. . 

Zaaiplanten en stekken van Manetti, mul
tiflora, wilde rozen, rugosa, en andere 
stamrozen, inclien niet ouder dan drie 
jaar .... . ...... . .. . 

Blauwmaanzaad . . . . . . . . . . 
Andere t uin - en veldzaden : 

Bieten- (uitgezonderd suikerbieten-) 
Kool- ... . 
Peen- . . . . 
Boerenkool- . 
Mangelwortel-
Raclijs
Spi.nazie
Rapen
Rutabaga-
l3loem- .......... . 
Alle andere tuin- en veldzaden, n.a.g. 

Spliterwten . . . . . . . 
Kool in natuurlijken staat 
Zuurkool ....... . 
Uien, ingemaakt of in pekel 
Cichorei, gemalen of anders bewekrt 
Cacao en chocolade, ongesuikerd . . 

1-1 /2 dollarcent per Am. pond 
1-3/4 dollarcent per Am. pond 
2-1 /4 dollarcent per Am. pond 

17-1 /2 % ad val. 

1.875 dollar per Am. pond 
2.525 dollar per Am. pond 
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1.50 dollar per Am. pond 
2.15 dollar per Am. pond 
5 dollarcent per Am. pond, doch niet 

minder dan 25 % ad val. 

3/4 dollarcent per Am. pond netto gewicht 
1 dollarcent per Am. pond 

5/16 dollarcent per Am. pond 
3 dollar per duizend 
6 dollar per duizend 
1. dollar per duizend 

15 % ad val. 

1 dollar per duizend 
16 dollarcent per 100 Am. ponden. 

3 dollarcent per Am. pond 
6 dollarcent per Am. pond 
3 dollarcent per Am. pond 
3 dollarcent per Arn. pond 
2 dollarcent per Am. pond 
3 dollarcent per Am. pond 
J /2 dollarcent per Am. pond 
4 dollarcent per Am. pond 
4 dollarcent per Am. pond 
3 dollarcent per Am. pond 
3 dolJarcent per Am. pond 
1-1/4 dollarcent per Am. pond 
1-1/2 dolla rcent per Am. pond 
25 % ad val. -
25 o/c ad val. 
3 do1Iarcent per Am. pond 
1-1/2 dollarcent per Am. pond netto ge

wicht 
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777 (b) 

777 (c) 
802 
912 

1005 (a) 
(1) 

1005 (b) 

1012 

1407 (a) 

14-09 

1504 (b) (5) 

1552 

1602 

1609 

Cacao en chocolade, gesuikerd : 
In reepen of blokken, elk tien of meer 

Am. ponden wegende . . . 
In eenigen anderen vorm, al dan n iet 

bewerkt, van een waarde van 10 
doUarcent of meer per Am. pond . 

Cacao boter . . . . . . . . . . . . . 
J enever . . . . . . . . . . . . . . . 
Etiketten, voor k.leedingstukken of andere. 

artikelen, naar de waarde geheel of voor 
een overwegend gedeelte van katoen of 
andere plantaardige vezels . . . . . 

Touwwerk, kabels inbegrepen, geteerd of 
ongeteerd, samengesteld uit drie of meer 
strengen, elke streng samengesteld uit 
twee of meer garens naar de waarde 
geheel of voor een overwegend gedeelte 
van sisal . . . . . . . . . . . : . 

E lk van de hiervoren vermelde artikelen, 
indien in doorsnede kleiner dan drie 
vierde van een inch, zal onderhevig zijn 
aan een bijkomend invoerrecht van . 

Touw en twijndraad (al dan niet samen
gesteld uit drie of meer strengen, elke 
streng samengesteld uit twee of meer 
garens), geteerd of ongeteerd, enkel
voudig of doorgeschoten, naar de waarde 
geheel of voor een overwegend gedeelte 
van Manilla (abaca), sisal, henequen, 
of andere harde vezels . . . . . . . 

Poolweefsels, waarvan de pool de opper
vla kte hetzij geheel hetzij gedeeltelijk 
bedekt, en die naa r de waarde geheel 
of voor een overwegend gedeelte ver
vaardigd zijn van plantaardige vezels, 
met uitzondering van katoen, en alle 
artikelen, afgewerkt of onafgewerkt, 
gemaakt of gesneden van zulke pool
weefsels, indien de pool gedeeltelijk ge
sneden en gedeeltelijk getrokken is . 

Bristol karton, zooals vervaardigd met 
een ]fourdrinier- of een meer-cylinder 
machine, wegend 8 Am. ponden of meer 
per riem en van een waarde van niet 
meer dan 15 dollarcent per Am. pon_d 

Strookarton en stroopapier, pakpapier 
inbegrepen, indien minder dan twaalf 
d uizendste, maar niet minder dan acht 
duizendste inch dik, n.a.g. . . . . . 

Hoeden als bedoeld in paragraaf 1504, 
indien bekend onder den naam "oogst
hoeden", en van een waarde van minder 
dan 3 dollar per dozijn . . . . . . . 

Tabakspij pen met koppen van klei (meer 
sch uim niet inbegrepen), en met mond
stukken uit ander materiaal dan klei 
vervaardigd . . . . . . . . . . . . 

Aloë, in natuurlijken-, niet samengestel
den- en ruwen vorm, en waarvan àe 
waarde of kwaliteit niet is verhoogd 
door verdrading, vermaling, verbrok
keling, persing, of eenig ander proces 
of behandeling, welke dan ook, buiten 
hetgeen vereisch t is voor eene goede 
verpakking en de voorkoming van be
derf of achteruitgang in afwachting van 
de bewer king, en geen alcohol bevat-
tende .. .. ... .. . . 

Gambier en e::d;racten daarvan, geen al
cohol bevattende . . . . . . . . . . 

2 dollarcent per Am . pond 

20 % ad val. 
12-1 /2 % ad val. 
2.50 dollar per proof gallon 

25 % ad val. 

1 dollarcent per Am. pond 

7-1 /2 % ad val. 

20 % ad val. 

30 % ad val. 
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2 dollarcent per Am . pond en JO % a<l vaL 

15 % ad val. 

12-1 /2 % ad val. 

2-1 /2 dollarcent per stuk en 30 % ad val. 

Vrij 

Vrij 
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1619 

1681 
1684 

1684 

1685 

1686 
1697 
1731 

1731 

1732 

1748 

1753 
1765 

1768 (1) 

1768(1) 
1768(1) 
1768 (1) 

1768 (2) 
1781 
1806 

Kina- en andere basten waaruit kinine 
kan worden getrokken . . . . . . . . 

Mollevellen, on bereid . . . . . . . . . 
Kapok, niet op eenige wijze bereid of be-

werkt ........ .. . . 
Sisal, niet op eenige wijze bereid of be-

werkt .............. . 
Ammonium sulfaat van een kwaliteit 

hoofdzakelijk gebruikt voor mest toffen, 
of hoofdzakelijk als bestanddeel voor 
de fabricage van meststoffen 

Gomcopal ....... . ..... . 
Ruwe gutta percha en gutta siak . . 
Gedistilleerde of vluchtige karwijolie, geen 

alcohol bevattende . . . . . . . . . 
Gedistilleerde of vluchtige citronella olie, 

geen alcohol bevattende. . . · . . . . 
Uitgeperste of geëxtraheerde palmolie . 
Aanteekening. Geen federale binnenland

sche bela ting zal in de Vereenigde 
Staten worden geheven met betrekking 
tot palmolie, herkomstig van Nederland 
en zijn overzeesche gebiedsdeelen, 
hooger dan de thans, krachtens Sec. 
Sec. 602-1 /2 van de Revenue Act 1934, 
geheven belasting van 3 dollarcent per 
per Am. pond 

Kinine sulfaat en alle alkaloiden en zouten 
van alkaloiden, verkregen uit de kina-
bast. . . . . . . . . . . . . . . 

Sago, onbewerkt, en sagomeel . . . . . 
Reptielhuiden, onbewerkt . . . . . . . 
Cassia, cassiaknoppen en cassia vera, voor 

zoover ongemalen . . . . . . . . . 
Foelie, voor zoover ongemalen . . . . 
Notemuskaat, voor zoover ongemalen 
Zwarte of witte, peper, voorzoover onge-

malen ... . ...... . 
K arwijzaad .. .. . ..... .. . 
Tapioca, tapiocameel en cassave . . . . 
Ruwe rottan stokken, of rottan niet verder 

bewerkt dan gesneden op maten voor 
stokken, geschikt voor regen chermen, 
parasollen, zonneschermen, zweepen, 
vischhengels of wandelstokken . . . 

Vrij 
Vrij 

Vrij 

Vrij 

Vrij 
Vrij 
Vrij 

Vrij 

Vrij 
Vrij 

Vrij 
Vrij 
Vrij 

Vrij 
Vrij 
Vrij 

Vrij 
Vrij 
Vrij 

Vrij 
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LIJST 111 
1. Tarwebloe1n. 

Aanteekening 1. Van de total e jaarlijksche 
hoeveelheden maaltarwe of tarwebloem, van 
oorsprong uit de Vereenigde Staten van Ame
rika, tot welker aankoop de Nederlandsche 
Regeering zich overeenkomstig de hiei·voor 
genoemde bepalingen verbindt, zal elke maand 
een twaalfde gedeelte worden aangekocht, ten
zij voor een of meer maanden vooru it wordt 
gekocht. Indien in eenige maand de prijzen 
van maaltarwe of tarwebloem, van oorsprong 
uit de Vereenigde Staten van Amerika, niet 
concurreerend zijn en om deze reden de maan
delijksche aankoopen kleiner zijn dan de hier
boven aangeduide, zal de Nederlandsche Re
geering niet verplicht zijn een zoodanig tekort 
aan te vu ll en door overeen komstig verhoogde 
aankoopen in latere maanden. 

De ederlandsche R egeering verbindt zich 
jaarlijk van molens in de Vereenigde Staten 
van Amerika te koopen een hoeveelheid tarwe
bl oem, overeenkomende met niet minder dan 
vijf percent van het totale jaarlijksche ver
bruik van tarwebloem in ederland, mits de 
prijs van dergelijke tarwebloem, afgeleverd in 
Nederl and, concurreerend is met den prijs van 
andere buitenlandsche tarwebloem van gelij k
soortige hoedanigheid en kwaliteit. 

2. Maaltarwe. 
De Nederl andsche Regeering verbindt zich 

jaarlijks te koopen een hoeveelheid maaltarwe, 
van oorsprong uit de Vereeni gde Staten van 
Amerika, overeenkomende met niet minder 
dan vijf percent van het totale jaarlijksche 
verbru ik van buitenlandsche maaltarwe in Ne
derla nd , mits de prijs van de maaltarwe, van 
oorsprong uit de Vereenigde Staten van Ame
r ika, concurreerend is met den wereldprij s voor 
maaltarwe van gelijksoortige hoedanigheid en 
kwaliteit. 

A.anteekening 2. De Nederlandsche Regee
r ing zal in welwill ende overweging nemen de 
vertoogen, welke de Regeering van de Ver
eenigde Staten tot Haar mocht richten, met 
betrekking tot all e aangelegenheden betreffen
de de toepas ing van de bepa lingen van deze 
Lijst. 
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Sectie A 

Statistiek 1 
N ummer 

61 
231 
324 
326 
373 

8373 
2391, 
3391, 
4391, 
5391, 

ex 8391 
397 
447 
509 

667, 668, 
669, 670, 
671 , 672, 

674 

675 
ex 3675, 
ex 5675 

4713, 
5713, 

ex 7726, 
ex 8726 

4714, 
5714, 

ex 7726, 
ex 8726 
717, 4726 
718, 719, 

720, 
ex 5726 
723, 724, 
725, 726, 

2726 
741, 742, 
ex 2742 
754, 2754 
756, 2756 

757 
2757, 
3757 
758 

3764 
813, 814 
815, 817, 
818, 2818, 
3818, 819, 
2819, 820, 

826 
825, 827, 
828, 2828, 
829, 2829, 
830, 831, 
832, 833 

Nede,·land LIJST IV 

Artikelen 

Paardevleesch, gezouten . . . . . . 
Soyakoeken .... . ..... . 
Portland cement . . . . . . . . . 
Chilisalpeter, synthetische inbegrepen 
Draadnagels, spijkers en krammen . 
Getrokken draad, ijzer en staal . . 
Sloten en onderdeeÏen daarvan . . 

Bladzink 
Gepelde r ijst . 
Lucifers . . . 

Over- ,voering- en zeemleder .. ... 

Schoeisel, voornamelijk van leder 
Schoeisel, ander . . . . . . 

Manufacturen van kunstzijde . . 

1936 

l\'linimum hoeveelheid jaarlijks toe te 
laten uit de Vereenigde Staten 

1.000 ton 
2.500 ton 
80 ton 
4.508 ton synthetische salpeter 
738 ton 
2.762 ton 
1.000 kg 

69 ton 
3.500 ton 
11.149 kg - onder voorwaarde dat het 

geheele contingent wordt gebruikt voor 
papieren lu cifers, verpakt in vouwers 
van niet meer dan 25 lucifers, en kenne
lijk voor advertentie doeleinden 

148 ton toegestaan voor de statistische 
nummers 667, 668, 669, 670, 671, 672, 
674, zonder een contingent voor elk af
zonderlijk statistiek nummer vast te 
stellen. Het is evenwel goed verstaan, 
dat het grootste deel van dit contingent 
zal worden gebruikt voor den invoer van 
Chroomgelooid geitenleder ; geen ver
grooting van contingent zal plaats vin
den voor den invoer van Chroomgelooid 
overleder, ,lava- of rundbox en lakleder 

10.000 paar 
7.700 paar van rubber 

1.410 kg 

Manufacturen van kunstzijde en mengsels 170 kg 

Manufacturen van katoen, gebleekt . 
Manufacturen van katoen, bedrukt, ge

verfd, bontgeweven . . . . . . 

Manufacturen van wol en mengsels 

Lint, baud, elastiekbanden, enz. . 

Heeren bovenkleeding (zonder rubber) . 
Dames bovenkleeding met inbegrip van 

bovenkleeding voor kleine kinderen 
(zonder rubber) 

Kousen en sokken 
Tricotages . . 

Onderkleeding . . 
Overhemden . . . . . 
Druk- en schrijfpapier ; 
,,Ander papier" 

. ..... 
idem karton 

2.114 kg 

20.164 kg 

25.000 kg 

7.500 kg 

4.500 kg 

5.500 kg 
30.000 dozjju paar 
36.036 kg 

2.693 kg 
5.400 kg 
168.000 kg 
98. 183 kg 

Papierwaren . . . . . . . . . . . . . 197.300 kg 

Sectie B Nederlandsch- l ndië 
359 1 Meststoffen n.a.g. . . . . . . . . . . . \ 20 % van den gemiddelden totalen invoer 

in de jaren 1931- 1932 
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Sir: 

DEPARTEME T OF STATE, ' 
WASHINGTO 

December 20, 1935 

I have the honor to make the fol lowing 
statement of my understanding of the agree
ment reached through recent conversations 
he ld at Wastington by representatives of the 
Government of the United States and the 
Netherlands Government with refernnce to 
certain special duties. 

These conversations have di sclosed a mutua l 
understand ing between the two Governments, 
wh ich is that ne ither wil) impose on products 
of terr itori es of the other Government any 
antidumping duty or new or additional duty 
to countervail the payment or bestowa) of a 
bounty or g rant, without first giv ing the 
othe l' Government, through an inforrna l no
tice, an opportunity to present re presenta
tions with respect to the propo ed duty. No 
decis ion to impose such duty wil) be ma de 
wi thin thirty days after the date of the in
fo1·ma l noti ce, unless an ea rl ier decision is 
requ ired by lmv. Any representations submit
ted by the other Go,·ernment wil) be care
fully considered by the Government contem
plating the imposit ion of the duty. 

Accept, Sir, the assurnnces of my highest 
consideration . 

Cordell Huil , 
S ecrelary of Stat e of 

the United Stat es of A merira. 

'/'he H onomble Arnold Th eodoor Lam ping, 
Director of 1'rade Agreements, 

Chie f of the N etherlands Del egaûon, 
W ashington . 

20 Decemb ,. 1935. 
Ex cel I en t ie, 

I k heb de eer de ontva ngst te erkennen van 
Uwer Excel lent ie's nota van heden, bevatten
de een ui teenzetting van Uwer Excel lentie's 
opvatt ing met betrekki ng tot de ove reenstem
ming, ten opzichte van zekere bijzondere rech
ten, bereikt gedurende onlangs te Washington 
gehouden besprekingen tusschen de ve rtegen
woordigers van de Nederl andsche R egeér ing 
en die van de R egeering van cle Vereenigde 
Staten van Amerika . 

Gedurende deze besprekingen is tot uiting 
ge komen een gel ijke opvatting tusschen be ide 
R egeeringen, dat, 1net name, geen van be id e 
Regeeri ngen op producten van het gebied de r 
ande re eeni g a nt idumping recht za l leggen, 
noch eenig ni euw of bij komend recht te ,· com
pensatie van de beta ling of toe kenning van een 
premie of uitkeering, zonder eerst de andere 
R egeering, na H aar daarvan langs infonnee
len weg kenn is te hebben gegeven, de ge legen
he id te hebben geboden tot het doen va n voor
ste ll en met betrekking tot he t voorgenomen 
recht. Geen bes li ss ing, ten aanzien va n het 
opl eggen van een zooclanig recht, zal worden 
genomen binnen dertig dagen na den datum 
van de hiervoor bedoelde informeele kennis
geving, tenzij de wet een vroegel'e bes ) iss ing 
vereischt. Elk, door de andere R egeering in-
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gediend, vertoog zal door de R egeering, welke 
voornemens is tot de oplegging va n bedoeld 
recht over te gaan, zorgvuldig in overweging 
worden genomen. 

Ik heb de eer Uwer Excell entie de a ldus 
be re ikte overeenstemming te bevestigen. 

Ik neem deze gelegenheid te baat ·, Mijn
hee r de Staatssecreta ri s, de he rn ieuwde ve r
zekering mijner hoogste achting aan te bieden. 

L a mping 
Dfrecteu,· van de H andelsaccoorden. 

Z ijne,· Excell entie d en H ee,·e Corclell Hui l , 
S ec,·e taris van Staat van de Vereenigde 

Staten 'van Am erika, 
W ashington , D. C. 

Washington, D. C. 

s. 209. 

21 Deceinbe,· 1936. WE'l' tot w1Jz1ging van 
de wet op het N ederl a nde rschap en het 
ingezetenschap, te r uitvoer ing van enkele 
bepalingen van het Verdrag nopens zekere 
vragen betreffende wetscon fl icten inzake 
nationalite it en van het Protocol betref
fende een geval van staatlooshe id , be ide 
van 12 Apr il 1930. 

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

dat het wensch elijk is ter uitvoering van enkele 
bepalingen van het Verdrag nopens zekere 
vragen betreffende wetsconflicten inzake na
tionaliteit en van het Protocol betreffende een 
geval van staatlooshe id, beide van 12 April 
1930 en op dien datum vanwege Ons te 's-Grn
venhage onderteekend, wijziging te brengen 
in de wet van 12 December 1892 (Staatoblad 
n°. 268) op het N ederlanderschap en he t in
gezetenschap, zooa ls deze laatstelij k is ge
wijzigd; 

Zoo is het, dat W ij, den R aad van State, enz. 
Art. I. A an het slot van artikel 2, onder b, 

van de wet op het eder l andersehap en het 
ingezetenschap, wordt de punt ve rvangen door 
een komma-punt en op n ieuwen regel toege
voegd : 

,,c . het in het Rijk geboren wettig, gewet
tigd of door den vader e rkend natuurlijk kind, 
waa rvan tijdens de geboorte de moeder den 
staat van N ederlander bezit en de vader is 
zonder da n wel van onbekende nationaliteit, 
in het laatste geval zoola n g di e onbekend
he id du urt." . 

Art. II . Aan het slot van arti kei 3, vierde 
l id, onder 2°., van de wet op het Nederlander
sch ap en het ingezetenschap verva lt de komma
punt en word t toegevoegd: 

"of dat h ij in het R ij k geboren is u it ouders 
zonder cl a n wel van onbekende national ite it;". 

Art. III. H et eerste lid van a rtikel 5 va 11 
de wet op het N eder! a nderschap en het inge
zetenschap wordt vervangen door: 

" De vrouw vo lgt staande huwelijk den staat 
van haren ma n, behoudens dat de vrouw van 
een N ederlander, di e in . een ander land ge
natura lisee rd wordt, en de Nederl andsche 
vrouw, die met een vreemdeling huwt, den 
staat van N ederlander zelf tandig zull en be-
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zitt.en, indien zij - gene door de naturnlisatie 
van harnn man, deze bij het aangaan van hot 
huwelijk - ecne vreemde nationaliteit niet 
deelachtig worden noch kunnen worden. 

De vrouw, die naar het eerste I id van dit 
artikel den staat van Nederl ander ze i fstandig 
is komen t.e bezitten, volgt staande huwelijk 
den staat van haren man, zoodra beide van 
éénze lfdo nationaliteit zijn.". 

Art. lV. Artikel 7, onder 2°., van de wet 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
wordt gelezen a ls volgt: 

"2° . door vervallenverklaring, welke door 
Ons wordt uitgesproken ten verzoeke van den 
111 eerclerjarige, man of ongehuwde vrouw, ciic 
naast den staat van N ede .-l ander eene vreem
de nationa li te it bezit, beide h.:,eft verkregen 
zonder den wil daartoe kenbaar le hebben 
gemaakt on gewoon- en hoofdverblijf buitens
lancls h eft; ". 

Art. V. Het wettig kind , dat vóór het in 
werking treden van dit a ,·tikel in het Rijk ge
boren is uit een huwelijk, gesloten tu schen 
een Neder l a ndsche vrouw en een vreemde] i ng 
zonder nat ional ite it, bezit, m its h et bij dit in 
werking t reden woonplaats hee ft in het Rijk , 
in Nederlandsch -Indië, in Suriname of in Cu
i-açao en geen andere nationaliteit hee ft, don 
s taat van Nederlander. Eveneens bez it don 
staat van Nede.-Jander het wettig kind , dat na 
het in werking tr den van dit artikel uit een 
zoodanig vóór dat tijdstip ge loten huwelijk 
in het Rijk geboren ,vordt, mits de ouders op 
genoemd t ijdstip woonplaats hadden in . het 
Rijk en het kind geen andere nat,ona li te,t 
heeft. In beide geva l Jen gaat die staat ver
loren, indi en het kind, mits binnen een jaar 
na het in werking treden van dit a rtike l of , 
indien het op dat t ijdstip minderjarig in den 
z in der Nederlandsche wet dan wel nog niet 
geboren i , binnen een jaa r na het intrede:' 
van zijn meerde rj ar igheid , te ken nen gee lt 
d ien staat niet langer te will en bezitten . Deze 
kennisgev ing moet gesch ieden aan den_ bur
gemeester zijner woonplaats in het R1Jk of 
aan den voor het ressort zijner woonplaats in 

ederlandsch-Indië, in Suriname of in Curn
çao door Onzen Gouverneur-Genernal, onder
scheidenlijk Onzen Gouverneur aangewezen 
ambtenaar of aan den ederlandschon gezant 
of een ederlandschen consulairen ambtenaar 
in het land, waai· het woont. 

Art. Vl. Deze wet treedt in werking, een
deels voor de a rtikelen I en V, anderdeels 
voor de artikelen lI tot en met IV, telkens 
op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te 's-Gnwenhage, den 21ston D -

cemb r 1936. 
WILHELMINA. 

D e ll1 üiiste1· van Just;tie, v a n S c h a i k. 
De .Jfiniste,· van B uitenland,;che Zaken, 

De Graeff. 
D e ll[inister van Slaat , 
M inister wan K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg . 22 Januari 1937.) 

1936 

s. 291. 

30 D ece,nber 1936 . BESL IT, betreffende 
ver pi icht abonnement der gemeenten op 
afdeelingen vau het Staatsblad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappel ijke voordrncht van Onze 

M inisters van Justitie en van Binnenlandsche 
Zaken, van den 24 December 1936, Afdeel ing 
Al gemeene Secretarie, 0 904 en van 28 De
cembe r 1936, N °. 36365, Afdee l i11g Binnen
landsch Bestuur; 

Gelet op artikel 2 van paragraaf I en op 
afdeeling 10 van de wet van 29 November 
1935, Staatsblad n° . 685 , tot verlaging van de 
openbare uitgaven; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 2 van paragraaf I van de 

wet van 29 November 1935, taalsblad n° . 
685, tot verlaging van de openbare uitgaven, 
treedt in werking met ingang van 1 Januari 
1937. 

2. Als afdeel ingen van het Staatsblad, waar 
van de kosten van abonnement ingevolge ar
tikel 240 onder t van de Gemeentewet op de 
begrooting der uitgaven van de gemeenten 
worden gebracht, wijzen Wij aan de afdeelin
gen bevattende: 

1° . staatsbl aden betreffende het Koninklijk 
Huis; 

2°. taatsbladen betreffende verdragen en 
andere overeenkom ten met vreemde Mogend
heden; 

3°. andere staatsbladen, voorzoover van a l
gemeen belang; 

4°. chors ingsbesluiten, daaronder begrepen 
besluiten tot verlenging en intrekking van 
schorsing; vernietigingsbesluiten; beslissingen 
op beroep; 

voorzoover de a fdee lingen, genoemd onder 
3°. en 4°. betre ft, met uitzonder ino- van de 
onderaf deel ingen, bevattende de staatsbladen 
het eerst onderteekend door Onzen Minister 
van Koloniën. 

Onze Ministers van Justiti e en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoer ing van dit be
slui t, hetwelk in het Staatsblad za l worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1936. 
WILHELl\ lINA. 

De llfiniste,· 11a11 h"8l;tir, v an S c h a i k. 
De llfinister van B hrnenlanilsche Z aken, 

J . A . cl e W i I cl e. 
( Uitger, . 4 .Jantta1·i 1937.) 

s. 322. 

31 D ece1nber 1936. WET tot ve rl enging van 
de termijnen, vastgesteld in eenige wetten 
betreffende het lage r onderwijs. 

Wij WILHELM! A , enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, de term ijnen te ver
lengen welke zijn vastgesteld in het door de 
wet v~n 29 December 1934 (Staatsblad n°. 
727) gewijzigde artikel 1 der wet van 4 Au
gustus 1933 (Staatsblad n°. 414), in artikel 
XIV, derde lid , der wet van 30 D cember 1932 
(Staatsblad n°. 689) , in a rtike l V, eerste en 
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tweede l id , der wet van 29 December 1933 
(Staatsblad n°. 779} en in a rt ikel 5, eerste 
li d, van paragraaf 6 der wet van 22 F ebruari 
1936 (S taatsblad n°. 100); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 der wet van 4 Augustus 

1933 (Staatsblad n°. 414 ), gewijzigd bij de wet 
va n 29 December 1934 (Staats blad n°. 727) , 
wordt gelezen : 

Gerekend van 1 J ui i 1933 tot 1 J ui i 1937 
of een nader bij de wet te bepalen vroeger 
tijdst ip gelden de afwijk ingen en wijzig ingen 
van de L ager-onderwijswet 1920, di e in de vol 
gende a r t ikelen zijn vervat. 

Art. II. 1 . H et derde lid van a r t ikel XIV 
van de wet van 30 Decem ber 1932 (Staats blad 
n°. 689} , gewijzigd bij de wet van 29 Decem
ber 1933 (S taatsblad n°. 779), word t ge lezen: 

3. Tot 1 Juli 1937 wordt het v ierde lid 
van artikel 56 der Lager-onderwij swet 1920 
gelezen als vol gt : 

4 . Op de vergoeding volgens het eerste of 
tweede l id wordt in mi ndering gebrach t de 
jaa rwedde of wedde van den onderwijzer, die : 
a. bij zijne benoeming tot hoofd der school 
niet in het genot was van wachtgeld , terwij l 
wachtgeld a ls gewezen hoofd eener lagere 
school der gemeente of eener door de gemeente 
met eene andere gemeente_ of met andere ge
meenten in stand gehouden lagere school ge
noten werd door een gewezen onderwijzer, die 
op het tijdstip van ingang der benoem ing niet 
ouder was dan zestig ja ar; b. bij zij ne benoe
ming tot onderwijzer aan de school, behalve 
wanneer d ie is gesch ied ter t ijdelij ke vervan
g ing, n iet in het genot was of is geweest van 
wachtgeld , terwijl wachtgeld als gewezen on
derwijzer aan eene openbare lagere school ge
noten werd door een gewezen onderwijzer, die 
op het tijdstip van ingang der benoem ing n iet 
ouder was dan zestig jaar , tenzij in het geval 
onder b. bij zijne benoeming zij ne jaarwedde 
a ls hoofd eener schoo l of onderwijzer in vasten 
dienst reeds voor R ijksvergoeding in aanmer
king kwam. De vermindering in het geval 
onder b. wordt niet toegepast ten aanz ien van 
den onderwijzer, wiens jaa rwedde of wedde 
niet voor de Rij ksvergoeding in aanmerking 
komt. 

2. H et eerste lid van a r t ikel V der wet van 
29 December 1933 (Staatsblad n°. 779}, wordt 
gelezen : 

Tot 1 Jul i 1937 worden de bepalingen van 
artikel 97, tweede lid, onder d en e, der 
L age r-onderwijswet 1920 gelezen : 

d. bij zijne benoeming tot hoofd der school 
n iet in het genot was van wachtgeld, terwijl 
wachtgeld a ls gewezen hoofd dier school of 
eener andere onder bestuur van dezelfde in
stel! ing of vereeni g ing staande lagere school 
genoten werd door een gewezen onderwijzer, 
di e op h et t ijdstip van ingang der benoeming 
n iet oudei· was da n zest ig jaar ; 

e. bij zij ne benoeming tot onderwij zer aan 
de school, behalve wanneer d ie is gesch ied ter 
tijdelijke ve rvang ing, niet in het genot was of 
is geweest van wachtgeld, terw ij l wachtgeld 
a ls gewezen onderwijzer aa n een bijzondere 
lagere school genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, di e op het t ijdstip van ingang der 
benoeming niet ouder was dan zetig jaar , ten
zij bij zijne benoeming zijne jaarwedde als 
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hoofd eener school of onderwijzer in vasten 
dienst reeds voor Rijksvergoeding in aanmer
k ing kwam ; 

/. hetzij bij het ingaan van zij ne benoeming 
den pensioengerecht igden leeftij d heeft be
re ikt, hetzij bij den aanvang van het ka lender
jaar d ien leeftij d met zes maanden heeft ove r
schreden. 

3. I n den aanhef van het tweede lid van 
artikel V der wet van 29 December 1933 
(Staatsblad n°. 779} wordt in p laats van " Tot 
1 J anuari 1937" gelezen : Tot 1 Ju li 1937. 

A rt. III. H et eerste lid van artikel 5 van 
paragraaf 6 der wet van 22 F ebruar i 1936 
(Staatsblad n°. 100) wordt gelezen : 

1. De bepali ngen van het bij deze wet ge
wijzigd artikel 57 der L ager-onderwijswet 1920 
zij n over de. jaren 1936 en 1937 niet van toe
pass ing op de scholen voor ui tgebre id lager 
onderwijs, welke over het jaar 1935 in aan
merking zijn gekomen voor R ij ksvergoeding. 
Gedurende die jaren blijven voor deze scholen 
de bepal ingen van a r t ikel 57 en van a rt ikel 
96, tweede lid , di e r wet, zooals d ie op 31 De
cem ber 1935 luiden, van krach t . Over het jaar 
1938 blij ven de bepal ingen van het bij deze 
wet gewijzigd artikel 57 der L ager-onderwij s
wet 1920, wat betreft het gem iddeld aanta l 
leerl ingen van het derde leer jaar, bu iten toe
pass ing op de scholen, welke over het jaar 
1935 in aanmerking zij n gekomen voor R ij ks
vergoeding. 

Art. I V . Deze wet wordt geach t in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 J a nua r i 
1937. 

Scholen, di e volgens de op 31 December 
1936 geldende regeling voor R ijksvergoed ing· 
in aanmerki ng zouden zijn gekomen, verli ezen 
die ver goeding niet door de bepalingen va n 
art. III van deze wet . 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Onder wijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

J . R. S I o tem aker d e B r uïn e. 
(Vi tgeg. 19 J anuari 1937.) 

s. 356. 

17 D ecernber 1936. BESLU IT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in art. LXXXIV, derde 
l id, van de wet van 28 M ei 1925 (Staats
blad n°. 216) , tot wijzig ing van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblail n °. 240) , laa t
stelijk gewijzi gd en aangevuld bij de wet 
van 19 Jun i 1936 (Staatsb lad n°. 304) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onze M in isters van 

Binnenl andsche Za ken , van Buitenl andsche 
Zaken, van J ustitie, van Onderwij s, Kunsten 
en W etenschappen, va F inanciën en van On
zen M inister van Staat, M in ister van Kolo
n iën, van 29 April 1936, n°. 845, Afdeeling 
Pensioen en en W achtgelden, van 4 Mei 1936, 
n° . 863, A fd. Com ptabiliteit, van 19 M ei 1936, 
n°. 859, Afd. A . S ., van 10 September 1936, 
n° . 1567, Afd. F . C., van 6 Juni 1936, n° . 32, 
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Afd. Centr. Dir. en van 28 Augustus 1936, 
n°. 8, 2de Afd . ; 

Gezien artikel LXXXIV, derde lid, van de 
wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216), tot 
wijziging van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240), l aatstelijk gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 19 Juni 1936 (Staatsblad 
n°. 304); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1936, n° . 20); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 October 1936, n °. 
845 III, Afdeeling Pensioenen en Wachtgel
den, 22 October 1936, n°. 1951 , Afdeeling 
Comptabiliteit, 6 November 1936, n°. 872, 
Afdeeling A . S ., 25 November 1936, n° . 1960, 
Afdeeling F. C., 7 December 1936, n°. 111, 
Afdeeling Centr. Dir. en 11 December 1936, 
n° . 4, 2e Afdeeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. l. Onder de gepens ionneerde ambte
naren, over wie in de volgende artikelen 
wordt gehandeld, worden verstaan zij , die op 
of na 1 Jul i 1922 volgens artikel 48, tweede 
1 id , der Pensioenwet 1922 (S taatsblad n°. 
240), zooals dit vóór 1 Juli 1925 luidde, zijn 
gepensionneerd en die den leeftij d van 65 jaar 
niet hebben bereikt. 

2. 1. De Pensioenraad doet aan Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken mededeeling 
van naam, voornaam, geboortedatum, laatste 
woonplaats, laatst vervulde betrekking, laatste 
sa! aris en, voor zoove1• het betreft pensioenen 
verleend nà 1 October 1936, van de middel 
som der gezamenlijke pensioensgrondslagen, 
waarover het pensioen is berekend , der ge
pensionneerde ambtenaren, benevens van het 
bedrag en van den datum van ingang van 
hun pensioen. Deze mededeeling geschiedt zoo 
spoedig mogelijk na den datum van pension
neering. 

2. Van iedere wijziging in de woonplaats 
van een gepens ionneerd am btenaar en van die 
in het bedrag van zijn pensioen doet de Pen
sioenraad onverwijld opgave aan Onzen voor
noemden M inister . 

3. Met de contróle op de in art. LXXXIV, 
eerste lid, van de wet van 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216), tot wijziging van de Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) , laatstelijk ge
wijzigd en aangevuld bij de wet van 19 Juni 
1936 (Staatsblad n°. 304), bedoelde inkomsten 
zijn, onverm inderd de controle van anderen, 
in het bijzonder belast de inspecteurs der di 
recte belastingen en die der registratie en do
meinen. Zij ontvangen daartoe van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken opgave 
van de gepensionneerde ambtenaren, die in 
hunne inspectie wonen, en handel en overigens 
naar de door Onzen Minister van Financiën 
te geven aanwijzingen. 

4. De burgemeesters, benevens de door On
zen l\1inister van Binnenl andsche Zaken aan
gewezen ambtenaren die kennis bekomen van 
een omstandi gheid , welke voor de toepass mg 
van artikel LXXXIV, eerste lid , van de wet , 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216), tot wij
ziging van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240), l aatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 19 Juni 1936 (Staatsblad n° . 
304), van belang kan zijn, doen daarvan zoo 
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spoed ig mogel ijk mededeeling aan Onzen voor
noemden Ministel'. 

5. l. Indien een gepensionneerd ambtenaar 
in dienst is getreden of in dienst treedt van 
een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) , of het wethouderschap of lidmaat
schap van Gedeputeerde Staten aanvaard, 
geeft het lichaam, hetwelk zijn wedde of zij n 
vergoeding uitbetaalt, daarvan kennis aan On
zen Mjnister van Binnenla ndsche Zaken met 
opgave van die wedde of die vergoeding. 

2. H et lichaam is voorts verplicht, om in 
het begin van ieder kalenderkwartaal aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
mededeeling te doen van de inkomsten, welke 
de gepensionneerde over het afgeloopen ka
lenderkwartaal heeft genoten. 

6. Indien een gepensionneerd ambtenaar 
een hem aangeboden betrekking, welke uitzicht 
geeft op pensioen volgens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n° . 240)" weigert te aanvaar
den, geeft het betrokken lichaam daarvan ken
nis aan Onzen Minister van Binnenlandsche 
Za ken, met opgave van de inkomsten, welke 
aan de geweigerde betrekking zij n verbonden. 

7. 1. Wanneer een gepensionneerd ambte
naar inkomsten geniet of gaat gen ieten uit 
of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen met ingang van of na den dag, 
waarop het ontslag, terzake waarvan het pen
sioen is verleend, is ingegaan, doet hij daar
van terstond mededeeling aan Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, onder opgave, voor 
zooveel mogelij k, van de inkomsten, die -hij uit 
de ter hand genomen werkzaamheden trekt of 
za l trekken. 

2. Hij is voorts verpl icht om, ind ien die 
inkomsten tijdelijk of blijvend wijziging onder
gaan, daarvan in het begin van ieder kalen
derkwartaal opgave te doen. Zij n de inkom
sten niet vooraf op te geven, dan doet hij in 
het begin van ieder kalenderkwartaal opgave 
van de inkomsten, die hij over het afgeloopen 
kalenderkwartaal heeft genoten. Brengt echter 
de aard der werkzaamheden, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken, mede, dat de inkomsten over een lange
ren te1-mijn moeten worden berekend , da n ge
schiedt de opgave dienovereenkomstig. 

8. Zoodra Onze Minister van Binnenl and
sche Zaken mededeeling heeft ontvangen van 
een omstandigheid, welke voor de toepass ing 
van artikel LXXXIV, eerste lid, van de wet 
van 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216), tot wij
ziging van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) , laatstelij k gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 19 J uni 1936 (Staatsblad n°. 
304) , van belang kan zijn, wordt hierva n on
verwijld kennis gegeven aan den Pensioen
raad. 

9. Ons beslu it van den 23sten December 
1925 (Staatsblad n°. 481) is ingetrokken. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waar in het is 
geplaatst. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Al gemeen bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 



1936 

gezonden a an den R aad van State, de Alge
meene R ekenkamer en den P ens ioenraad. 

's-Grnvenhage, den 17clen December 1936. 
WILHELMINA. 

De 111inister van B innenlandsche Z aken, 
J . A. cl e W i I d e. 

De M inis te,· van B uitenlandsche Z aken, 
D e Gr aef f. 

De Minister van J ttStitie, v a n S c h a i k. 
De Ministe,· van Onde,·wij s, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. 'R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e . 

s. 377. 

De M inister van Finanriën, 0 u cl. 
De 111inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Co lijn. 
(Uitgeg. 5 J a,mari 1937. ) 

29 D ece,nber 1936. BESL U IT tot wijzig ing 
van de Koninklijke beslui ten van 17 N o
vem ber 1934 (Staatsbladen nos . 591 en 
592) m et betrekking tot de schr ijfwijze 
va n de N eclerl a nclsche taal. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord racht van Onzen Minister van 

Onderwijs, _Kunsten en Wetenschappen va n 6 
November 1936, n°. 20968 III, afcleeling Voo1·
bereiclend H ooger en M iddelbaar Onde rwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is Onze 
besluiten van 17 I ovember 1934 (S taatsbla
den nos. 591 en 592) met betrekk ing tot de 
schrij fwijze van de N ederlandsche taal te wij
zigen ; 

Den R aad va n Sta te gehoord , advies van 15 
December 1936, n°. 32 ; 

Gez ien het nader 1·apport van Onzen voor
noemden M inister van 24 Decem ber 1936, n° . 
23166, afd eel in g Voorbere idend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te bepa
len : 

De toevoeging, vastgesteld bij Onze besl uiten 
van 17 November 1934 (Staatsbladen nos. 591 
en 59 2), wordt gelezen a ls volgt : 

" B ij het schri ftelijk werk wordt gevolgd de 
schrij fwijze volgens De Vries en Te W inkel, 
met de navolgende a fwijkingen : 

1. De e wordt aan het e i nel va n open letter
g repen niet verdubbeld. De ee bl ijft ech ter 
aan het e inde van een woord, a lsmede in af
le id ingen en samenstellingen van woorden op 
-ee; 

2. De o wordt aan het e ind van open let
te rgrepen niet verdubbeld. De oo blij ft ech ter 
vóór ch in de woorden : goochelen, goochem, 
loochenen, a lsmede in hun afl e idingen en 
samenstel l ingen ; 

3. Sc h wordt all een daar geschreven, waa r 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
ach tervoegsel -isch de th ans gangbare spelli ng; 

4. De verbui g ingsuitgangen e en en van 
het l idwoord een, van geen en van de bij voeg
l ijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw , zijn, hun, haar, mogen worde n w e g 
gela ten, beh al ve in staande u itdrukk ingen a ls 
H are Hoogheid , te zijnen huize, en in bijzon
de re taal en bijzonderen stijl ; 
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5. De naamvalsu itgang -n bij l idwoorden, 
voornaamwoorden, bij voeglijke naamwoorden 
o f daarmede gelijkstaande verbu igbare woor
den m ag worden weggela ten, behal ve : 

a. in staande u itdrukk ingen en in bij zon
dere taal en bij zonderen stij 1 ; 

b . in het enkelvoud bij de namen van man
nelijke personen, bij de namen van die ren, 
di e óf uitslu itend een mannelijk indi vidu aan
duiden, óf een gebruikelijk a fl e idsel o p -in 
ter aand uiding van het vrouwelijk individu 
naast zich hebben ; benevens bij woorden, d ie 
een kennel ij k m annelij ke zelfstandigheid aan
duiden; 

6. Onverm inderd hetgeen geldt voor staan
de uitd r ukkingen, bij zondere taal en bijzon
deren stijl , richt m en zich bij de voornaam
woordelij ke aanduiding van zeUstandi gheden 
en bij het gebru ik van den tweeden naam val 
enkelvoud naar het beschaafde taalgebru ik, 
met d ien versta nde, dat zij, haa1·, de,·, dezer, 
enz. n iet gebru ikt mogen worden met betre k
king tot de namen van ma nnelijke personen, 
van d ieren, die ó f uitslu itend een mannelij k 
indi vidu aanduiden, óf een gebrnikelij k a f
leidsel op -in ter aandu iding van het v rouwe
lijk ind iv idu naast zich hebben, benevens met 
betrekking tot de woorden, di e een kennelij k 
mannelij ke zel fstand igheid aandui den ; en da t 
hij, zijn, hen, hun, des, dezes, enz. niet ge
brnikt mogen worden met betrekking tot de 
namen van vrouwelij ke pe rsonen en de namen 
van dieren, d ie u itsl uitend een vrouwelij k in
d ividu aandu iden." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensch appen is belast met de uitvoering 
van dit beslui t, hetwelk in het Staats blad za l 
worden geplaatst en waarva n a fschrift za l 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Decem ber 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en lV etenschappen, 

J . R . S I o te m a k e r d e B 1· u ï n e . 
{Uitge g. 22 J anua,·i 1937.) 

s. 378. 

29 Dece,nb.er 1936. BESLUIT tot w1Jz1 g 111g 
van het K on inklijk bes luit van 7 Decem
ber 1934 (Staatsblad n°. 651) met betrek
k ing tot de schrij fwijze van de N ederla nd
sche taal. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
November 1936, n°. 20969 III, a fdeeling Voo r
bere idend Hooger en M iddel baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelij k is Ons be
slu it va n 7 December 1934 (Staatsblad n°. 
651) met betrekking tot de bij h et examen, 
vermeld in a rtikel 55, tweede l id , der middel
baar-onderwij swet te vol gen schrij fw ijze van 
de N ederl andsche taal te wijzigen ; 

Den R aad van State gehoord, adv ies van 15 
December 1936, n°. 31; 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1936, n°. 
23165, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
M iddelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa len : 
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De toevoeging, vastgesteld bij artikel II 
onder 3 van Ons besluit van 7 December 1934 
(Staatsblad n°. 651) wordt gelezen als volgt: 

"Bij het schriftelijk werk volgt de candidaat 
de schrij fwijze volgens De Vries en Te Winkel, 
met de navolgende afwij kingen: 

1. De e wordt aan het eind van open letter
grepen niet verdubbeld. De ee blij ft echter 
aan het einde van een woord, alsmede in af
leidingen en samenstell ingen van woorden op 
-ee · 

2'. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en 
samenstel I i ngen ; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spelling; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar, mogen worden weg
gelaten, behalve in staande uitdrukkingen als 
H are Hoogheid, te zijnen hu ize, en in bijzon
dere taal en bijzonderen stij l; 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daa11nede gelijkstaande verbuigbare woor
den mag worden ,~eggela_ten, behalve: .. 

a. in staande mtdrukkmgen en m b11zon
dere taal en bijzonderen stijl; 

b. in het enkelvoud bij de namen van man
nelijke personen, bij de namen van dieren, 
die óf uitsluitend een mannelijk individu aan
duiden óf een gebruikelijk afleid el op -in 
ter aa~duiding van het vrouwelijk individu 
naast zich hebben; benevens bij woorden, die 
een kennel ijk mannelijke zelfstandigheid aan
duiden ; 

6. Onverm inderd hetgeen geldt voor staan
de u itdrukk ingen, bijzondere taal en bijzon
deren stijl, richt men zich bij de voornaam
woordelijke aanduid ing van zelfstandigheden 
en bij het gebruik van den tweeden naamval 
enkelvoud naar het beschaafde taalgebruik, 
met dien verstande, dat zij, haar, der, dezer, 
enz. niet gebruikt mogen worde~ met betrek
king tot de namen van mannehJke person~~' 
van dieren die óf mtslu1tend een mannehJk 
individu a~nduiden, óf een gebruikelijk af
leidsel op -in ter aanduiding van het vrouwe
lijk individu naast zich hebben, benevens ll'!~t 
betrekking tot de woorden, die een kennehJk 
mannelijke zelfstandigheid aanduiden; en dat 
hij, zijn, hen, hun, des, dezes, enz. met ge
bruikt mogen worden met betrekkmg tot de 
namen van vrouwel ijke personen en de namen 
van dieren, die uitslui tend een vrouwelij k in
d ividu aanduiden." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besl uit hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1936. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o te m aker de B ruïne. 
(Uitgeg. 22 J anuari 1937.) 

L. & S. 1936. 
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s. 379. 

31 December 1936. BESLUIT tot nadere aan
vulling van het Programma voor de eind
examens der openbare hoogere burger
scholen met vij fjarigen cursus en der inge
volge art. 45 tredecies der middel baar-on
derwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen met vij fjarigen en vierjari
gen cursus, vastgesteld bij Koninklij k be
sluit van 8 J uni 1929 (Staatsblad n°. 310). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
November 1936, n°. 20444 III, afdeeling Voor
bereidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
programma, vastgesteld bij Ons besluit van 8 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 310) en aangevuld 
bij Ons besluit van 28 Augustus 1934 (Staats
blad n°. 485), zooals dit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 18 Juli 1936 (Staatsblad n°. 369), 
nader aan te vullen; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
15 December 1936, n°. 30; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 December 1936, n°. 
23167, afdeel ing Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwij ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Aan het bepaalde onder L van voornoemd 
programma wordt toegevoegd: 

"Bij de bepaling van het cij fer voor het 
schriftelijk werk voor de Nederlandsche taal 
wordt ook rekening gehouden met het eder
landsch van de schriftelijke vertalingen uit de 
Fransche, de Engelsche en de Hoogduitsche 
taal." 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met de u itvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 31sten December 1936. 
WILHELMI A. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en Wetenschappen, 

J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 
(Uitgeg. 19 Januari 1937.) 

s. 408_ 

31 December 1936. WET tot verlenging van 
den werkingsduur van de wet van 17 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 260) tot instell ing, 
afschaffing, verhooging of verlaging van 
invoerrecht op korten term ijn. 

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

dat het wenschelijk is de biJ de wet van 17 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 260} betreffende in
stelling, afschaffing, verhooging of verlaging 
van invoerrecht op korten termijn, aan Ons 
gegeven bevoegdheden na 31 December 1936 
voorloopig te bestendigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 3 der wet van 17 Mei 1934 

(Staatsblad n°. 260) wordt gelezen: 
5] 
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Deze wet, welke kan worden aangehaald 
onder den titel "Tariefmachtigingswet 1934", 
treedt in werking met ingang van den dag 
volgende op dien harer afkondiging. Zij ver
valt met ingang van 1 Januari 1942. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1937. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De M inister van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H. G e I i s s e n. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
(Uitgeg. 31 December 1936.) 

s. 450. 

29 December 1936. BESLUIT tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld is in artikel 20 der wet 
van den 15den Juli 1929 (Staatsblad 388), 
sedert gewijzigd, houdende herziening van 
de financieele verhouding tusschen het 
Rijk en de gemeenten en wijziging van 
eenige bepalingen der Provinciale wet en 
der Gemeentewet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financiën van 2 December 1936, General e 
Thesaurie, Afdeeling Financieele Zaken, n°. 
92 ; 

Gezien artikel 20 der wet van den 15den 
Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, 
houdende herz iening van de finlJncieele ver
houding tusschen het Rijk en de gemeenten 
en wijziging van eenige bepalingen der Pro
vinciale wet en der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 15 December 1936, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1936, 
Generale Thesaurie, Afdeeling Financieele 
Zaken, n°. 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. De zuivere opbrengst van het 

aandeel van de gemeenten in de hoofdsom 
der grondbelasting wordt berekend e n uitge
keerd per boekingstijdvak in den zin van ar
tikel 20 der Comptabili teitswet 1927 (Staats
blad n°. 259). 

2. In afwachting van de vaststelling van 
de zuivere opbrengst over een boekingstijdva k 
worden, bij wijze van voorschot, voorloopige 
uitkeeringen aan de gemeenten gedaan. 

3. Daartoe wordt de zuivere opbrengst ge
raamd, en uiterlijk in den loop van de zes
tiende maand nader geraamd, door den In
specteur der directe belastingen. 

4. De aldus geraamde zuivere opbrengst 
wordt aan de gemeente uitgekeerd in veertien 
termijnen, volgens nevenstaande tabel. 
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5. H eeft op eenig tijdstip in den loop van 
het boekingstijdvak een gemeente meer geno
ten, clan zij volgens de laatst gedane raming 
had mogen genieten, dan wordt het versch il 
zoo spoedig mogelijk met haar verrekend. 

2. De uitkeeringen vinden plaats op den 
vijf en twintigsten van de maand, waarin zij 
moeten worden gedaan. 

3. Het verschil tusschen de werkelijke zui
vere opbrengst en de op grond van de ge
raamde opbrengst gedane uitkeeringen wordt 
met de gemeente verrekend in den loop van 
de een en twintigste maand na den aanvang 
van het boekingstijdvak. 

4. 1. Dit besluit wordt voor het eerst toe
gepast met betrekking tot het boekingstijdvak 
1937/1938. 

2. De tabel, bedoeld in het vierde Jid van 
artikel 1, alsmede de tabel, bedoeld in artikel 
7 van het Financieele-verhoudingsbesluit, wor
den om de drie jaren opnieuw vastgesteld , 
voor het eerst weder vóór 1 J anuari 1940. 

3. Onze besluiten van den 7den Augustus 
1930 (Staatsblad n°. 357) en van den 27sten 
December 1933 (Staatsblad n°. 723) worden 
met ingang van den eersten Januari 1937 
ingetrokken, met d ien ve rstande, dat zij ten 
aanzien van de uitkeering van de zuivere op
brengst van het aandeel van de gemeenten in 
de hoofdsom der grondbelasting met betrek
king tot het boekingstijdvak 1936/1937 van 
kracht blijven. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Rijkscommissie van Ad
vies voor de Gemeentefinanciën. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1936. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uit geg. 19 J anua,·i 1937.) 
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s. 526. 

31 December 1936. WET tot wijziging van 
de Schepenwet. 

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

dat het wenschelijk is de Schepenwet (wet van 
den lsten Juli 1909, Staatsblad n°. 219, het 
laatst gewijzigd bij de wet van den 31sten 
December 1931, Staatsblad n°. 587), nader 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. N a artikel 4bis der Schepenwet 

wordt ingevoegd een artikel 4te1·, luidende: 
,,1. De ondernemer of diens gevolmachtig

de bedoeld in artikel 13 van de Landverhui
zingswet, is verplicht telkens als een schip 
gereed is om eene reis met in Nederland in
gescheepte landverhuizers te ondernemen, hier
van tijdig kennis te geven aan het hoofd van 
het district, waarbinnen het schip zich be
vindt. 

2. Voor schepen, varende in vaste passa
gierslijnen met tenminste één afvaart in de 
maand, kan worden volstaan met het inzenden 
van vaartabellen, mits er tijdig kennis van ge
geven wordt, wanneer hierin verandering 
wordt gebracht." 

Art. II. Artikel 5, eerste lid , wordt aange
vuld met: 

"e . aan welke eischen de inrichting van de 
verblijven van landverhuizers aan boord en 
de inrichting van de voor hen bestemde zie
kenverblijven moeten voldoen; 

f. al hetgeen in het belang van de veilig
heid, de gezondheid, de zedelijkheid en de 
verpleging van landverhuizers wordt ver
eischt." 

Art. III. In artikel 23, tweede lid, worden 
de eerste twee volzinnen gelezen als volgt: 

"2. De Raad bestaat uit een voorzitter en 
twee gewone leden. De gewone leden zijn een 
zeeofficier of oud-zeeofficier en een kapitein 
of oud-kapitein ter koopvaardij." 

Art. IV. In artikel 26, derde lid, wordt in 
plaats van "vijf leden" gelezen " drie leden" . 

Art. V. Aan artikel 43 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende: 

"5. Voor zijn verricht ingen ingevolge dit 
artikel ontvangt de deurwaarder een vergoe
ding overeenkomstig bij algemeenen maatre
gel van bestuur te steil en regel en." 

Art. VI. N a artikel 54bis wordt ingevoegd 
een artikel 54ter, luidende: 
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" Met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den wordt gestraft de ondernemer of diens 
gevolmachtigde, bedoeld in artikel 13 van de 
Landverhuizingswet, die verzuimt tijdig de 
mededeeling te doen, bedoeld in artikel 4ter." 

Art. VII. Na artikel 67 wordt ingevoegd 
een artikel 67bis, luidende : 

,,De bij of krachtens deze wet uitgevaardig
de bepalingen betreffende de uitwatering, de 
radio-telegrafie en de passagiersschepen, het 
bepaalde in de artikelen 4, onder b, h en l, 
4ter, 5, eerste lid, onder b, e en f , 12, 15, 16, 
tweede lid , 17, eerste, tweede en vierde lid, 
18, 19, 20, 21, 22 en 72 en het bepaalde in de 
naar aanleiding daarvan vastgestelde alge
meene maatregelen van bestuur, alsmede de 
desbetreffende strafbepalingen zijn mede van 
toepassing op een schip van vreemde nationa
liteit, hetwelk in eene Nederlandsche haven 
landverhuizers inscheept, tenzij het schip valt 
onder de uitzondering, bedoeld in het tweede 
lid varr artikel 67 en door den kapitein vóór 
het vertrek van het schip op vordering van 
den ambtenaar van de Scheepvaartinspectie 
wordt overgelegd een bewijsstuk, waaruit tot 
genoegen van dien ambtenaar blijkt, dat ten 
aanzien van het schip wordt voldaan aan de 
voorschriften, welke in het eigen land van 
kracht zijn." 

Art. VIII. In artikel 67, eerste lid, elfden 
regel, worden tusschen de woorden " haven" 
en "eene reis" ingevoegd de woorden ,, , zon
der dat het aldaar landverhuizers inscheept," 
en worden in het tweede lid de woorden "dat 
niet ingevolge de artikelen 2 of 2bis onder de 
bepalingen van deze wet valt, waarmede uit 
eene Nederlandsche haven eene reis zal wor
den ondernomen" vervangen door de woorden: 
,,als in het eerste lid bedoeld". 

Art. IX. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 31sten De

cember 1936. 

s. 2814. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 
van Lidth de J eude. 

( Uitgeg. 19 J anuari 1937.) 

( Vervallen) . 
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VERBETERINGEN STAATSBLAD 

S. 577, blz. 508. 

In ar t ikel 4, achtste li d, 

staat: 
I n de leden 2 tot en met 6 worden onder 

licht ontvl ambare vloeistoffen verstaan de 
brandbare stoffen, welke bij een l ichtdruk 
van enz. 

lees : 
I n de leden 2 tot en met 6 worden onder 

licht ontvl ambare vloeistoffen verstaan de 
brandbare stoffen, welke bij een luchtdruk 
van enz. 

Op blz. 550, l e kolom bovenaan, staat : 
S. 579 C, dit moet zijn: S. 579 E. 

S. 909, blz. 427. 

I n Art. 137, na het derde lid 

staat: 
4. Hij kan, op zijn verzoek, in de gelegen

heid om zich in Nederland te gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning van 
.verloftraktement en vrij en over tocht. 

5. De K oning beslist over het ontslag. 

lees: 
4. De betrokken ambtenaar geniet geduren

de de schorsing zijne volle bezoldi ging. 
5. Hij kan, op zijn verzoek, in de gelegen

heid om zich in Neder land te gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning van 
verloftraktement en vrij en overtocht. 

6. De Koning beslist over het ontslag. 

S. 910, blz. 440. 

In Art. 92, derde lid, 
sta at : 

3. De Gouverneur kan te allen tijde een · 
termijn bepalen , binnen welken de Staten hem 
hun besluit moeten mededeelen. 
lees : 

3. De Gouverneur kan te allen t ijde na den 
R aad van Bestuur te hebben gehoord, een ter
mijn bepalen, binnen welken de Staten hem 
hun besluit moeten mededeelen. 

S. 760, blz. 315. 

In artikel 13, 2de l id , derden 1·egel , 
staat : 

tarwebloem B 
lees : 

ta rwemeel B . 
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INHOUD STAATSBLAD 

No. 1 Datum Bladz. 1 N°. 1 Datum I Bladz. 1 N°. 1 Datum I Bladz. 

l 24XI 589 242 2 III 91 369 18 VII 411 
2 24 XI 589 243 11 III 91 370 15 VIII 412 

80 9I 3 244 30 III 93 371 22 VIII 412 
81 16 I 5 245 · 22 IV 93 372 14IX 618 
82 16 I 13 246 22 IV 94 373 14IX 620 
83 18 I 15 247 28 IV 94 374 6X 520 
84 24 I 21 24 13 V 406 375 22X 52] 
85 28 I 23 249 18 VI 406 376 23 XI 621 
86 llII 24 250 l VII 407 377 29 XII 800 
87 22 II 29 251 11 IX 493 378 29 XII 800 
88 2 III 33 252 21 IX 494 379 31 XII 801 
89 5 III 33 253 8X 518 380 llII 116 
90 9 III 37 254 26XI 603 381 2 III 116 
90A 26 III 41 280 22 II 95 382 2 III 116 
Si 27 III 44 281 30 III 95 383 17 IV 116 
92 27 III 47 282 9 IV 97 384 12 V 277 
93 3 IV 55 283 30V 254 385 15 VIII 413 
94 23 IV 63 284 13VTI 407 386 22 IX 521 
95 5 Vl 248 285 21 IX 495 387 14 XI 522 
96 8 VII 353 286 25 IX 495 390 14 I 117 
97 17 VII 354 287 14XII 604 391 17 I 118 
98 22 VIII 478 288 15 XII 604 392 2 III 118 
99 28 VIII 485 289 15 XII 606 400 5 VI 278 
99A 28 VIII 486 290 23XI1 607 401 1 VIII 413 
99B 28 VIII 486 291 30 XII 797 402 ll IX 522 
99c 29 VIII 487 300 9 I 97 403 30IX 496 
99D 25IX 513 301 23 IV 100 404 20XI 622 
99E 25IX 514 302 23 IV 104 405 lOXII 622 
99F 20 XI 657 303 15 V 255 406 21 XII 623 
990 21 XI 658 304 19 VI 257 407 28 XII 624 
99H 21 XI 661 305 19 VI 259 408 31 XII 801 
991 21 XI 662 306 17 VII 356 409 31 XII 750 
99J 26XI 666 307 1 VIII 407 440 16 I 118 
99K 27 XI 668 308 21 XII 607 441 22 I 119 
99L 9XII 670 309 21 XII 611 442 31 I 119 
99M 9 XII 676 310 21 XII 614 443 22 II 122 
99N 9 XII 678 320 19 VI 262 444 28III 123 
990 21 XII 728 321 1 VIII 409 445 6IV 125 
99P 21 XII 729 322 31 XII 797 446 29 V 413 
99Q 21 XII 732 340 llII 107 447 18 VI 278 
99R 21 XII 734 341 27 III 112 448 20VII 378 
99s 23 XII 678 342 31 III 356 449 2XII 624 
99T 28 XII 740 343 9IV 113 450 29 XII 802 
99u 28 XII 745 344 16 IV 114 480 12 VI 278 
99v 31 XII 78] 345 7V 263 481 30 VI 290 

100 22 II 68 346 26 VI 263 482 18 VII 379 
101 30IX 493 347 15 VIII 409 483 22IX 496 
140 5 VI 252 348 8IX 495 484 25XI 624 
160 17 VII 355 349 2XI 519 500 27 III 125 
161 17 VII 355 350 IOXI 519 501 21 XI 750 
180 22 II 78 351 14 XI 679 520 22 II 126 
181 7 VII 401 352 14 XI 680 521 18 VII 379 
182 18 XI 598 353 14 XI 682 522 lOIX 497 
200 7 II 78 354 5 XII 616 523 lOIX 503 
201 27 III 82 355 lOXII 617 524 10 XII 624 
202 23 IV 84 356 17 XII 798 525 21 XII 750 
203 18 VII 401 360 llII 114 526 31 XII 803 
204 1 VIJJ 402 361 2 III 114 540 18 l 128 
205 11 IX 599 362 27 III 115 541 21 III 128 
206 11 IX 515 363 28 IV 115 542 3 IV 129 
207 5XI 515 364 28 V 264 543 12 VI 290 
208 21 XII 602 365 28 V 267 544 13 VI 292 
209 1 21 XII 796 366 28 V 271 545 18 VI 292 
240 

1 

30 I 88 367 5 VI 273 546 29 VI 293 
241 2 III 89 368 13 VI 274 547 17 VII 4l4 
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No. Datum Bladz. No. Datum Bladz. No. Datum Bladz. 

548 1 VIII 414 624 14 V 309 747 25 III 169 
560 61 139 625 17 VII 550 748 25 III 170 
561 18 I 140 626 17 VII 418 749 27 III 170 
562 27 I 141 627 17 VII 651 750 6IV 171 
563 22 II 143 628 17 VII 420 751 lö IV 172 
564 2 III 144 629 17 VII 421 752 28 IV 173 
565 2 III 145 630 17 VII 421 753 I V 173 
566 2 III 145 631 17 VII 422 754 I V 174 
567 2 III 146 632 17 VII 422 755 20V 310 
568 5 III 147 633 17 VII 552 756 22 V 311 
569 11 III 148 634 18 VII 380 757 28 V 311 
570 24 IV 149 635 1 VIII 553 758 6 VI 311 
571 8V 149 636 1 VIII 422 759 11 VI 315 
572 29V 295 637 1 VIII 554 760 20 VI 315 
573 12 VI 296 638 l VIII 555 761 23 VI 318 
574 15 VI 297 639 1 VIII 423 762 26 VI 318 
575 22 VIII 417 639A 1 VIII 423 763 26 VI 318 
576 28 VIII 508 639R 1 VIII 556 764 29 VI 319 
577 8 IX 508 639c 1 VIII 424 765 29VII 380 
578 18 I X 465 639D 30IX 557 766 29VII 381 
579 22IX 510 639E 5XI 629 767 29 VII 381 
579A 22 IX 511 639F 21 XII 758 768 15 VIII 424 
579B 22 IX 512 639G 21 XII 759 769 22 VIII 425 
579c 15 X 523 639H 21 XII 760 770 26 VIII 425 
579D 22 X 523 6391 21 XII 760 771 2IX 559 
579E l 3XI 550 639J 21 XII 761 772 16 IX 559 
579F 1 XII 625 639K 21 XII 761 773 18 IX 561 
579G 5XII 627 639L 21 XII 762 774 29IX 562 
579H 28XII 752 639M 21 XII 762 775 IX 563 
580 91 150 639N 21 XII 763 776 IX 563 
581 7IV 150 6390 21 XII 763 777 8X 564 
582 9VI 297 639P 21 XII 764 778 24:X. 565 
583 29VI 299 639Q 21 XII 764 779 3 XI 565 
584 1 VIII 418 639R 21 XII 764 779A 27 XI 632 
585 2X 550 639s 22 XII 765 779B 2XII 632 
586 6X 550 639T 28 XII 765 779c 8XII 636 
587 15XII 628 639u 28 XII 766 779D 14XII 637 
590 11 II 151 639v 28 XII 766 779E 14XII 637 
591 26 III 151 639w 28 XII 767 779F 14 XII 637 
592 27 III 152 639x 28 XII 767 779c 17 XII 638 
593 l0IX 628 6391J 28 XII 768 779H 19 XII 638 
594 12X 550 639z 28 XII 768 7791 19 XII 641 
595 23 XII 629 639AA 28 XII 769 779J 19 XII 642 
600 26 III 152 639BB 28 XII 769 779K 19 XII 643 
601 26III 153 639cc 28 XII 770 779L 19 XII 643 
602 26III 153 639DD 28 XII 770 779M 19 XII 643 
603 26III 154 639EE 31 XII 771 779N 21 XII 644 
604 26 III 155 639FF 31 XII 772 7790 21 XII 646 
605 23 IV 156 639GG 31 XII 772 779? 21 XII 651 
606 14 V 299 639HH 31 XII 772 779Q 21 XII 654 
607 14 V 300 640 22 II 158 780 311 174 
608 14 V 301 641 5V 158 781 25III 175 
609 14 V 301 642 5V 159 782 25III 175 
610 14 V 302 643 16 V 310 800 17 VII 383 
611 14 V 302 644 26 VIII 558 801 17 VII 384 
612 14 V 303 645 lOIX 630 802 9XI 565 
613 14 V 303 646 14IX 631 803 31 XII 656 
614 14 V 304 680 30VI 310 804 31 XII 776 
615 14 V 304 681 22 X 559 840 11 II 175 
616 14 V 305 700 31 XII 773 841 22 II 184 
617 14 V 305 740 31 163 842 22 II 185 
618 14 V 306 741 241 164 843 22 II 186 
619 14 V 306 742 24 I 165 844 2 III 189 
620 14 V 307 743 28 I 165 845 3 III 189 
621 14 V 307 744 22 II 167 846 3 III 189 
622 14 V 308 745 17 III 168 847 25III 321 
623 14 V 308 746 26 III 169 848 8IV 321 
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NO. 
1 

Datum 1 Bladz. 1 No. 
1 

Datum 1 Bladz. 1 No. 
1 

Datum 1 Bladz. 

849 9IV 323 1217 31 XII 701 2305 25III 232 
850 15 IV 190 1218 31 XII 701 2306 28III 232 
851 17 IV 336 1219 31 XII 702 2307 14IV 232 
852 6V 336 1220 31 XII 703 2308 24 IV 232 
853 6V 336 1221 31 XII .704 2309 12 V 232 
854 16 V 339 1222 31 XII 705 2310 25 V 232 
855 30 VI 340 1223 31 XII 706 2311 10 VI 347 
856 9 VII 341 1224 31 XII 706 2312 20 VI 347 
857 9 VII 342 1225 31 XII 707 2313 22 VI 347 
858 11 VII 342 1300 28 XII 70S 2314 23 VI 348 
859 20VII 384 1360 91 221 2315 13 VII 398 
860 22 VIII 425 1361 27 I 221 2316 20VII 398 
861 22VUI 426 1362 2 III 221 2317 30IX 594 
862 8IX 567 1363 4 III 222 2318 30IX 595 
863 9 XI 6ii6 1364 16 IV 222 2319 30IX 595 
880 17 I 196 1365 5 VI 344 2319A 8X 595 
881 22 II 197 1366 8 VII 394 2319B 24XI 717 
882 9 III 197 1367 9VII 394 2319c 27 XI 717 
883 15 IV 197 1368 24 VIII 453 2319D 3XII 717 
884 6V 198 1369 8IX 453 2319E 14 XII 717 
885 1 VII 342 1370 29X 590 2319F 31 XII 717 
886 15 VIII 426 1371 3XI 590 2320 18 I 232 
887 5X 589 1372 3Xl 590 2321 28 IV 232 
888 15 XII 682 1373 3 XII 708 2322 23 VI 348 
900 11 III 198 1374 29 XII 709 2323 11 VII 398 
901 26III 198 1380 14 I 222 2324 15 VIII 457 ,...-... 
902 23 IV 199 1381 30 I 223 2325 9IX 457 ' 903 23 IV 208 1382 3 III 223 2326 15 XII 717 
904 17 VII 385 1383 3 III 224 2340 llII 232 
905 17 VII 385 1384 llV 224 2341 22 II 233 
906 17 VII 387 1385 7IV 224 2342 22 II 233 
907 17 VII 387 1386 30V 345 2343 22 IV 234 
908 17 VII 387 1387 30V 345 2344 1 VIII 458 
909 15 VIII 427 1388 6 VII 345 2345 1 VIII 458 
910 15 VIII 440 1389 15 VII 395 2346 1 VIII 458 
911 21 XII 683 1389A 8IX 453 2347 22 VIII 459 
912 2l'XII 690 1389B nX 591 2348 lOIX 460 
913 21 XII 691 1389c 14 X 591 2349 21 IX 460 
914 28.XII 692 1389D 27 XI 709 2350 25 IX 461 
915 28 XII 692 1389E l XII 709 2351 5X 595 
916 3l •XII 692 1390 22 II 224 2352 8X 595 
917 31 XII 693 1391 12 V 225 2353 8X 596 
940 22 II 218 1400 llII 225 2354 16 XI 717 
941 27 IV 218 1401 26 III 226 2355 28 XII 718 
942 26 VI 343 1402 26III .~27 2356 31 XII 719 
943 19 XI 693 1403 17 VII 395 2360 18 I 234 
944 19 XI 694 1404 17VII 454 2361 15VII 398 
945 16 XII 694 1405 17 VII 396 2362 lOX 596 
980 3 VI 344 1406 18 VII 397 2380 llIJ 235 
981 3 XII 694 1407 1 VIII 455 2381 llll 237 

1200 23 IV 219 1408 11 IX 592 2560 21 IX 461 
1201 23 IV 220 1409 31 XII 710 2590 24 VI 348 
1202 17 VII 388 1410 31 XII 712 2600 3 II 240 
1203 18 VII 389 1520 26III 1 229 2601 lOIII 240 
1204 18 VII 389 1521 28 XII 713 2602 25III 240 
1205 1 VIII 390 1522 28 XII 714 2603 8 VI 352 
1206 1 VIII 391 1523 28 XII 714 2604 8 VI 3/\2 
1207 1 VIII 392 1540 1 VIII 457 2605 20VII 3bc 
1208 1 VIII 392 1560 9IX 457 2606 20 VII 399 
1209 1 VIII 393 1590 15 V 345 2607 22 VIII 462 
1210 28 XII 695 1700 22 XII 715 2608 28 VIII 462 
1211 28 XII 696 1800 26III 231 2609 22IX 597 
1212 28 XII 696 2300 91 231 2610 22IX 597 
1213 28 XII 697 2301 14 I 231 2611 24XII 720 
1214 28 XII 698 2302 22 II 231 2640 22 V 2!!0 
1215 31 XII 699 2303 

1 
9 III 231 2641 24 XII 720 

1216 31 XII 700 2304 13 III 232 2642 24 XII 720 

, 
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. N°. 1 Datum I Bladz. 1 N°. 1 Datum I Bladz. 1 0
• 1 Datum I Bladz. 

2643 1 24 XII 721 3409 21 XI 725 3908 26III 245 
2644 24 XII 722 3410 21 XI 725 3909 26 III 245 
2645 29 XII 722 3411 21 XI 725 3910 26 III 245 
2800 25 I 241 3412 21 XII 725 3911 15 V 246 
2801 3IV 241 3413 21 XII 725 3912 15 V 24-6 
2802 20V 241 34]4 21 XII 725 3913 15 V 24-fl 
2803 3 VI 352 3415 21 XII 725 3914 15 V 246 
2804 8 VI 352 3416 28 XII 726 3915 15 V 246 
2805 l 0VI 352 3417 28 XII 726 3916 15 V 246 
2806 12 VI 352 3418 28 XII 726 3917 15 V 246 
2807 13 VI 352 3419 28XU 726 3918 15 V 246 
2808 15 VI 352 3480 26IX 598 3919 15 V 246 
2809 18 VI 352 3481 29 XII 726 3920 15 V 246 
2810 7 VII 352 3500 27 III 244 3921 15 V 246 
2811 11 IX 462 3501 27 III 244 3922 15 V 246 
2812 22X 597 3502 27 III 244 3923 15 V 246 
2813 21 XI 723 3503 27III 244 3924 15 V 246 
2814 vervallen 3504 19 VI 352 3925 15 V 246 
2815 16 XII 723 3505 18 VII 400 3926 15 V 246 
2816 22 XII 723 3506 21 XI 726 3927 15 V 247 
2840 311 241 3507 21 XI 726 3928 15 V 247 
2841 2 III 242 3508 28 XII 726 3929 15 V 247 
2842 28 IV 242 3540 19 III 244 3930 15 V 247 . 
2843 29VI 399 3541 21 III 244 3931 15 V 247 
2844 13 VII 400 3542 21 III 244 3932 15 V 247 
2845 15 VIII 4-62 3543 21 III 244 3933 15 V 247 
2846 8IX 463 3544 21 III 244 3934 15 V 247 
2847 29X 597 3545 21 XI 726 3935 15 V 247 
2848 25 XI 723 3546 21 XI 726 3936 15 V 247 
3140 29 II 243 3547 21 XI 726 3937 15 V 247 
3141 28 XII 724 3548 21 XI 726 3938 15 V 247 
3200 llII 243 3549 21 XI 726 3939 15 V 247 
3201 13 III 243 3550 21 XII 726 3940 15 V 247 
3202 19 VI 352 3551 28 XII 726 3941 15 V 247 
3203 21 XI 724 3552 28 XII 726 3942 15 V 247 
3204 31 XII 724 3580 15 VIII 463 3943 15 V 248 
3280 7X 598 3581 28 IX 464 ;!944 15 V 248 
3281 9XI 598 3590 27 IV 245 3945 15 V 248 
3300 29 II 243 3591 29 XII 726 3946 17 VII 400 
3301 29 Il 243 3600 12 III 24-5 3947 11 IX 464 
3302 21 XI 724 3601 1 VIII 464- 3948 11 IX 464 
3303 21 XI 724 3602 21 XI 726 3949 11 IX 464 
3304 21 XI 724 3603 31 XII 726 3950 11 IX 464 
3305 10 XII 724 3680 27 XI 727 3951 11 IX 464 
3306 21 XII 725 3700 21 III 245 3952 ll IX 464 
3307 28 XII 725 3701 18 VII 400 3953 11 IX 464 
3308 28 XII 725 3702 l0IX 4-64 3954 11 IX 464 
3340 19 III 244 3703 22 XII 727 3955 11 IX 464 
3341 28 XII 725 3704 28XII 727 3956 11 IX 464 
3342 28 XII 725 3780 lOX 598 3957 21 XII 727 
3380 18 III 244 3800 29 II 245 3958 28XII 727 
3381 lOX 598 3801 1 VIII 464 3959 31 XII 727 
3382 31 XII 725 3802 1 VTJI 464 3960 31 XII 727 
3390 31 XII 725 3803 28XII 727 3961 31 XII 727 
3400 29 II 244 3880 25 IX 4-64 3962 31 XII 727 
3401 23 IV 244 3900 llll 245 3963 31 XII 727 
3402 19 VI 352 3901 llII 245 3964 31 XII 727 
3403 17 VII 400 3902 11 II 245 3965 31 xn 727 
3404 17 VII 400 3903 llll 245 3966 31 XII 727 
3405 1 VIII 463 3904 11 II 245 3967 31 XII 727 
3406 1 VIII 463 3905 llII 245 3968 31 XII 727 
3407 21 XI 725 3906 llII 245 3969. 31 XII 727 
3408 21 XI i 725 3907 11 III 24-5 3980 22 VIII 464-
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3 3 JANUARI 1936 

3 Januari 1936. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad. (Gem.wet art. 299; Wet Raden van 
Beroep art. 16.) 

Nu ingevolge besluit van B. en W . aan 
belanghebbende vrijstelling is verleend 
van de heffing wegens het hebben van 
den kelderingang ten behoeve van zijn 
perceel onder meer over 1933 en hem van 
de eventueel betaalde belasting over dat 
jaar restitutie is toegestaan, had hiermede 
de gemeente onherroepelijk afgezien van 
den opgelegden aanslag over 1933, wes
halve, nadat dit hangende het ged ing voor 
den R. v. B. was komen vast te staan, 
belanghebbende geen belang meer had om 
nog een beslissing van den Raad te er
langen omtrent de rechtmatigheid van dien 
aanslag. 

De R. v. B., hierover anders oordeelen
de, heeft voorbijgezien, dat aan zijn uit
spraak omtrent den aanslag over 1933 
geen gezag van gewijsde toekomt met be
trekking tot mogelijk op te leggen aan
slagen over latere jaren. 

Gezien het beroepschrift in cassatie van Jen 
Chef der afd. Financiën ter secretarie te De
venter, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle 
van 13 Mei 1935, betreffende een aan X te 
Deventer opgelegden aanslag over 1933 inge
volge de "Heffingsverordening rechten inne
ming openbaren gemeentegrond of water enz." 
der gemeente Deventer; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

P.-G., strekkende tot vernietiging der bestre
den uitspraak; 

0 . dat belanghebbende over 1933 is aange
slagen ingevolge bovenvermelde verordening 
wegens het hebben van een kelderingang in 
het trottoir vóór zijn perceel ...... te Deventer; 

dat hij tegen dien aanslag bezwaar heeft 
gemaakt, aanvoerende, dat hij den kelderingang 
heeft krachtens een hem toekomend recht van 
erfdienstbaarheid en dat hij derhalve ten on
rechte wegens het hebben van den kelderin
gang is aangeslagen; 

dat hij , na afwijzende beschikking van Jen 
Chef der Afd. Financiën ter secretar ie der 
gemeente Deventer, voor den Raad van Beroep 
zijn bovenvermeld bezwaar tegen den aanslag 
heeft herhaald; 

dat genoemde ambtenaar bij vertoogschrift 
heeft aangevoerd, dat eene beslissing van den 
Raad van Beroep voor belanghebbende van 
geen belang meer is, aangezien inmiddels bij 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Deventer, met toepassing van art. 9 der Hef-

fingsverordening, tot wederopzegging en uiter
lijk gedurende 10 jaren, te rekenen van 1 
Januari 1933, aan belanghebbende vrijstelling 
is verleend van belasting wegens het hebben 
van den kelderingang en restitutie van het 
eventueel over 1933 betaalde bedrag; 

dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak heeft beslist, dat belanghebbende, 
die tijdig tegen de heffing is opgekomen op 
grond van onrechtmatigheid daarvan, met 
recht beslissing op dit punt verlangt ondanks 
de intusschen door Burgemeester en Wethou
ders verleende vrijstelling, waarbij toch om
trent de rechtmatigheid der heffing niet is 
beslist en die toch tot wederopzegging is ver
leend; 

dat de Raad vervolgens heeft nagegaan of 
belanghebbende gerechtigd is tot de door hem 
ingeroepen erfdienstbaarheid en dienaangaan
de eene ontkennende bes! issi ng heeft gegeven : 

dat evenwel de Raad heeft geoordeeld dat 
de heffing aan belanghebbende ten onrechte is 
opgelegd, daarbij overwegende: 

"dat, aangezien de voorgrond, waarin zich 
de kelderingang bevindt, destijds in eigendom 
van (lees: aan) de gemeente is overgegaan, 
ronder dat daarop eenig recht van appellant 
gevestigd of ontstaan is, appellant dien kelder
ingang niet "heeft" en ten onrechte het 
hebben van een kelde1·ingang in voor den 
openbaren dienst bestemden gemeentegrond is 
belast, zijnde van het gebruik van voor den 
openbaren dienst bestaanden gemeentegrond 
of van het hebben van voorwerpen onder, op 
of boven wodanigen grond als bedoeld in art. 
1 der heffingsverordening in casu ook niet 
gebleken;" 

0. dat in het beroepschrift in cassatie wordt 
gesteld: 

S., althans v. t . van de artt. 1 en 2 van 
bovengemelde Heffingsverordening der ge
meente Deventer; 

0. ambtshalve: 
dat ingevolge het bovenvermelde besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Deventer 
aan belanghebbende vrijstelling is verleend 
van de heffing wegens het hebben van den 
kelderingaug ten behoeve van zijn perceel 
onder meer over 1933 en hem van de even
tueel betaalde belasting over dat jaar resti
tutie is toegestaan; 

dat hiermede de gemeente onherroepel ijk 
had afgezien van den opgelegden aanslag over 
1933, weshalve, nadat dit hangende het geding 
voor den Raad van Beroep was komen vast te 
staan, belanghebbende geen belang meer had 
om nog eene beslissing van den Raad te er
langen omtrent de rechtmatigheid van dien 
aanslag; 
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dat de R aad van Beroep, hierover anders 
oordeelende, heeft voorbijgezien, dat aan zijne 
uitspraak omtrent den aanslag over 1933 geen 
gezag van gewijsde toekomt met betrekkiug 
tot mogelijk op te leggen aanslagen over latere 
jaren ; 

dat mitsdien reeds uit dien hoofde de be
streden uitspraak niet in stand kan blijven; 

Vernietig t de bestreden uitspraak; 
Verwerpt het door belanghebbende bij den 

Raad van Beroep ingeste ld beroep. 
. J .) 

6 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; A. P. V. 
van Epe art. 48a.) 

Art. 48a der A. P. V. van Epe spreekt 
niet van verkoopen van de daarbedoelde 
voorwerpen of waren maar van het te koop 
aanbieden, terwijl verder niet enkel dit te 
koop aanbieden of venten strafbaar is zon
der vereischte vergunning op den open
baren weg maar ook aan den openbaren 
weg. Ten onrechte nam de Rechtb. der
halve aan, dat mede had behooren te zijn 
te!astegelegd, dat de personen, toen verd. 
aan deze consumptieijs verkocht, zich op 
den openbaren weg bevonden. 

Niet enkel is aan verd. telastegelegd 
alles wat noodig is om hem ingevolge de 
bepaling der A. P. V. strafbaar te doen 
zijn, doch dit alles is ook bewezenver
klaard. Ten onrechte werd gereq. van 
rechtsvervolging ontslagen. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt: de Rechtb. had 
moeten onderzoeken, waar de personen aan 
wie verkocht werd, zich bevonden m. n. of 
dat publiek zich bevond op den openbaren 
weg.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Zutphen, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die R echtbank van 4 Oct. 1935, 
waarbij in hooger beroep, met vern ietig ing 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Apeldoorn van 23 Mei 1935 gerequireerde W . 
de W . te Epe, venter, is ontslagen van alle 
rechtsvervolging van het hem telastegelegde, 
als zijnde dit wèl bewezen maar niet straf
baar. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnve!dt. 

Met vernietiging in hooger beroep van een 
veroordeeling vonnis van den Kantonrechter 
te Apeldoorn, omdat de Arr.-Rechtbank te 
Zutphen tot een andere eindbesli ss ing kwam, 
dan daarin was gegeven, achtte die Rechtbank 
bij vonnis van 4 October 1935 bewezen, dat 
verdachte op 10 Mei 1935 des namiddags om
streeks 31h uur te Epe heeft gestaan met een 
ijscokar aan den openbaren weg de Heerdcr
weg, zijnde een voor het publiek toegankelijke 
plaats, en toen aan eenige personen consump
tie-ijs heeft verkocht, zonder voorzien te zijn 
van een bewijs van vergunning afgegeven door 
Burgemeester en Wethouders van Epe, doch 
oordeelde dit bewezenverklaarde nergens straf
baar en ontsloeg verdachte van alle rechtsver
volging. 

De vervolging was opgezet op grond van 

art. 48a van de A. P. V. der Gemeente Epe, 
hetwelk luidt: ,,Het is verboden voorwerpen 
of waren, van welken aard ook, en niet be
doeld in art. 48 (gedrukte stukken e.d.) op 
of aan openbare wegen, aan de huizen of op 
eenige voor het publ iek toegankel ijke plaats 
te venten of te koop aan te bieden, zonder 
voorzien te zijn van een bewijs van vergun
ning1 afgegeven door Burgemeester en Wet
houaers". 

Art. 170 dezer verordening stelt op overtre
ding van dit verbod hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of geldboete van ten hoogste f 25. 

Ten aanzien van de strafbaarheid van het 
hierboven vermelde bewezen verklaarde feit, 
overwoog de Rechtbank, dat art. 48a der Po
litieverordening voor de gemeente Epe o. m. 
verbiedt het ronder vergunning van Burge
meester en Wethouders waren aan openbare 
wegen te koop aanbieden; 

dat van verkoopen aan den openbaren weg 
alleen dan sprake kan zijn, wanneer een zoo
danige standplaats door den verkooper wordt 
iugenomen, dat van daaruit het publiek staan
de op den openbaren weg wordt bediend ; 

dat derhalve, waar bewezen is, dat verdachte 
met zijn ijsco-kar stond op particulier terrein, 
aan dezen, om hetgeen hem wordt verweten 
volgens genoemd artikel strafbaar te doen zijn 
mede had behooren te zijn telastegelegd, dat 
de personen toen hij aan dezen consumptie-ijs 
verkocht, zich bevonden op den openbaren 
weg; dat hieruit volgt, dat nu het telaste
gelegde voorwover bewezen niet is strafbaar 
ingevolge genoemde verordening en der Recht
bank ook geen ander wetsartikel of verorde
ning bekend is, volgens welke dit feit straf
baar wude zijn, verdachte, met vernietiging 
van het vonnis a quo te dier zake van alle 
rechtsvervolging behoort te worden ontslagen. 

De 0 . v. J. stelde tegen dit vonnis beroep 
in cassatie in en draagt als middelen voor: 

1. S. door v. t. van artt. 261, 352 Sv.; 
2. S. door n. t. van artt. 350 en 351 Sv. en 

artt. 48a en 170 van de A. P . V. de,· gem. Epe. 
Ter toel ichting merkt hij het volgende op· 

"Art. 48a dier verordening stelt strafbaar het 
op of aan den openbaren weg voorwerpen of 
waren venten of te koop aanbieden ronder 
voorzien te zijn van een bewijs van vergunning 
afgegeven door Burgemeester en Wethouders. 
In het vonnis van de Rechtb., waarvan beroep 
in cassatie, overwoog de · Rechtbank dat van 
verkoopen aan den openbaren weg dan alleen 
sprake kan zijn, wanneer een zoodanige stand
plaats door den verkooper wordt ingenomen 
dat vandaaruit het publiek, staande op den 
openbaren weg, wordt bediend. 

Daargelaten of deze overweging juist is en 
of dat art. niet tevens van toepassing wu kun
nen zijn, indien het publiek zich begaf op het 
aan den weg gelegen terrein om daar te koo
pen is de daarop volgende overweging van de 
Rechtbank, dat uit de voorafgaande over
weging implicite volgt, dat een en ander bij 
dagvaarding tenlaste wu moeten worden ge
legd, niet juist. De tenlastelegging bevat alle 
elementen van het feit, bij art. 48a der po
litieverordening der gemeente Epe strafbaar 
gesteld en voldoet aan de eischen. gesteld bij 
art. 261 Sv. De R echtbank had verdachte dan 
ook schuldig moeten verklaren aan overtre-
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ding van meergenoemde politieverordening en 
hem deswege moeten veroordeelen. · 

Het eerste middel acht ik juist - de telaste
legging en bewezenverklaring bevat alle ele
menten welke vereischt zijn om tet een ver
oordeeling op grond van art. 48a van meer
genoemde Politie-verordening te kunnen ko
men. De Rechtbank stelt aan den inhoud der 
telastelegging een eisch, welke blijkens har" 
overwegingen berust op de omstandigheid, dat 
gebleken is tijdens het onderzoek, dat ver
dachte op particuiier terrein stond. Dit als 
feit aangenomen, had zij in haar systeem van 
uitlegging van art. 48a der Verordening moe
ten nagaan of vanai die plaats verda0hte ver
kocht aan zich op den openbaren weg bevin
dend publiek, en wanneer dit niet bleek, tot 
vrijspraak moeten komen, daar dan het telaste
gelegde verkoopen "aan den openbaren wE>g" 
niet bewezen was. De Rechtbank heeft dit punt 
echter niet onderzocht, maar m . i. ten on
rechte van rechtsvervolging ontslagen, op 
grond dat deze omstandigheid niet telaste
gelegd was. 

Wat het tweede middel betreft, meen ik, 
dat, nu de Rechtbank niet onderwcht heeft 
waar de personen aan wie verkocht werd, zich 
bevonden, thans een veroordeeling nog niet zal 
kunnen volgen. Behalve het door de Reoht
bank genoemde geval, waarin naar haar oor
deel van verkoopen "aan den openbaren weg" 
gesproken kan worden, zijn nog a ilerlei scha
keeringen denkbaar, waarbij de verkooper zich 
op particulier terrein bevindt en toch van ver
koopen "aan den openbaren weg" gesproken 
moet worden. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat de feiten 
nader onderwcht moeten worden en conclu
deer tot vernietiging van het vonnis en verwij
zing der zaak naar het Gerechtshof te Arnhem, 
ten einde op het bestaande hooger beroep ver
der te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat aan gerequireerde is telastegelegd, 
dat hij op 10 Mei 1935, enz. {zie conclus ie); 
dat bij het bestreden vonnis dit telastegelegde 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard 
met dien verstande, dat verdachte aan eenige 
personen consumptie-ijs heeft verkocht; 

0. dat de Rechtbank ten aanzien van de 
strafbaarheid van het bewezenverklaarde heeft 
overwogen, dat art. 48a der Politieverordening 
voor de gemeente Epe onder meer verbiedt het 
enz. {zie conclusie); 

Op welke gronden de Rechtbank de boven
vermelde beslissing heeft genomen; 

0. omtrent de middelen van cassatie : 
dat art. 48a van de A. P. V. der gemeente 

Epe inhoudt het verbod voorwerpen of waren, 
van welken aard ook, en niet bedoeld in art. 
48 (zijnde daar bedoeld: gedrukte of geschre
ven of op eenige wij ze vermenigvuldigde stuk
ken), op of aan openbare wegen, aan de huizen 
of op eenige voor het publiek toegankelijke 
plaats te venten of te koop aan te bieden, 
ronder voorzien te zijp van een bewijs van ver-

gunning, afgegeven door B. en W.; dat art. 
170 van deze verordening straf stelt op over
treding van deze bepaling; 

dat de Rechtbank ten onrechte heeft aange
nomen, dat mede had behooren te zijn telaste
gelegd, dat de personen, toen verdachte aan 
dezen consumptie-ijs verkocht, zich bevonden 
op den openbaren weg; dat vooreerst toch art. 
48a niet spreekt van verkoopen van de daar 
bedoelde voorwerpen of waren maar van het 
te koop aanbieden of venten, maar dat verder 
niet enkel dit te koop aanbieden of venten 
strafbaar is zonder de vereischte vergunning 
op den openbaren weg maar ook aan den 
openbaren weg, zoodat het voor het strafbaar 
doen zijn ingevolge genoemde bepaling niets 
ter zake doet, wáár zich de personen bevonden, 
aan wie verdachte het consumptie-ijs verkocht 
en het enkel aankomt op de plaats, waar ver
dachte zich bevond, toen hij met deze waar 
ventte of haar te koop aanbood; 

dat nu bij de telastelegging aan verdachte is 
verweten, dat hij met zijn ijscokar heeft ge
staan aan den openbaren weg, den Heerder
weg, bezig met het venten althans den ver
koop, dus het te koop aanbieden, van con
sumptie-ijs; dat dus niet enkel aan verdachte 
is telastegelegd alles wat noodig is om hem 
ingevolge de bepaling der politieverordening 
strafbaa:c te doen zijn maar dit alles ook bij 
het bestreden vonnis bewezen is verklaard, 
zoodat de Rechtbank, desniettegenstaande niet 
eene veroordeeling uitsprekend maar gerequi
reerde van alle rechtsvervolging ontslaande, 
de in de middelen genoemde wetsartikelen 
heeft geschonden en zijn vonnis, behalve ten 
aanzien van de bewezenverklaring, niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis in zooverre; 
en, i-echtdoende ten principale ingevolge art. 
105 der Wet R. 0.; 

0. dat het bewezenverklaarde is strafbaar 
als opleverende de overtreding van: ,,Het in 
de gemeente Epe voorwerpen of waren, van 
welken aard ook en niet bedoeld in art. 48 der 
Algemeene Politieverordening der Gemeente 
Epe, aan openbare wegen venten of te koop 
aanbieden, zonder voorzien te zijn van een 
bewijs van vergunning afgegeven door Bur
gemeester en Wethouders;" 

0. dat gerequireerde is strafbaar, omdat niet 
is gebleken van eenige omstandigheid, waarom 
hij dit niet zoude zijn; 

Gezien de artt. 48a, 170 der A. P. V. voor 
de gemeente Epe, 23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot betaling van 
eene geldboete van vijf gulden bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door hech
tenis van drie dagen, zijnde deze straf geëven
redigd aan de beteekenis van het begane straf-
baar feit. (N. J .) 

6 Janullfri 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Sr. art. 1 ; Landbouw-Crisiswet 
art. 9.) 

Rechtb.: Het Crisis-Akkerbouwbesl uit en 
de Crisis-Akkerbouwbeschikking houden 
geen bepalingen van wetgeving in, doch 
voorschriften ter uitvoering der Landbouw
Crisiswet. Een verandering in deze voor
schriften mag dan niet worden opgevat 
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als een verandering in de opvatting des 
wetgevers omtrent de strafbaarheid van 
het overtreden van een vroeger voorschrift, 
ten tijde dat dit van kracht was. 

H. R.: De voorschriHen in art. 9 der 
Landbouw-Crisiswet bedoeld hebben uit 
hun aard een tijdelijk karakter. Daarom 
kan intrekking of wijziging daarvan niet 
geacht worden in den zin van art. 1 Sr. 
verandering in de ten deze bedoelde wet
geving te brengen. Integendeel brengt die 
wetgeving juist mede, dat achtereenvol
gens naar gelang der omstandigheden -
en zonder dat dus van verandering in de 
opvatting omtrent de strafbaarheid van 
een vroeger gepleegd feit sprake is - uit
eenloopende voorschriften gelden. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Breda, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van voormelde Rechtbank van 3 
Oot. 1935, waarbij in hooger beroep, met ver
nietiging van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Bergen op Zoom van 20 
Dec. 1934, P. v. d. W., landbouwer, te Nieuw
Vosmeer, ter zake van: ,,handelen in strijd 
met een der krachtens de Landbouw-Crisiswet 
1933 vastgestelde voorschriften", met aanha
ling van de artt. 31, 1, 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933, 1, 11 , 31 van het Crisis-Akker
bouwbesluit ln4, zooals dit besluit luidde op 
25 Aug. 1934, 1, 4, 5, 6, 9 van de Crisis
Akkerbouwbeschikking 1934 III, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijf en tw in
tig gulden en een vervangende hechtenis van 
tien dagen, met verbeurdverklaring van de 
inbeslaggenomen aardappelen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep heeft de Rechtbank te 
Breda op 3 October 1935 ten laste van P. v. d. 
W. bewezen verklaard, dat hij op 25 Augustus 
1934 des voormiddags omstreeks 2.15 uur on
der de gemeente Nieuw-Vosmeer op den open
baren weg de Rolaf heeft vervoerd circa 1489 
Kilogram aardappelen, andere dan fabrieks
aardappelen, terwijl dat vervoer niet gedekt 
was door een geldig geleibiljet, overeenkom
stig het bij art. 5 van de Cris is-Akkerbouwbe
schikking 1934 III bepaalde, verstrekt door of 
vanwege de Stichting ederlandsche Akker
bouw-Centrale, gevestigd te 's-Gravenhage. 

De Rechtbank heeft voorts overwogen dat 
het bewezen verklaarde is strafbaar en moet 
worden gequalificeerd: ,,handelen in strijd 
met een der krachtens de Landbouw-Crisiswet 
1933 vastgestelde voorschriften" overtreding 
waartegen is voorzien bij art. 31 der Land
bouw-Crisiswet 1933 in verband met art. 1 
en 9 dier wet, artt. 1, 11 en 31 van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934, zooals dit be
sluit luidde op 25 Augustus 1934 en de artt. 
1, 4, 5, 6 en 9 van de Crisis-Akkerbouwbe
schikking 1934 III en het bij die beschikking 
als bijlage opgenomen model EI; verder zegt 

het vonnis, dat de Rechtbank niet heeft kun
nen volgen het betoog van den Officier van 
Justitie, dat - waar thans voor het vervoer 
van aardappelen geenei-lei geleibil jet meer 
wordt vereischt - er verandering van wetge-

ving .ten gunste van verdachte zou hebben 
plaats gehad, en verdachte van alle rechts
vervolging zou moeten worden ontslagen; 

dat immers voormeld K. B. en Ministerieele 
Beschikking geen bepalingen van wetgeving 
inhouden, doch voorschriften ter uitvoering der 
L andbouw-Cr isiswet; dat deze voorschriften 
slechts gedurende een bepaalden tijd zulten 
gel den, en zich juist aan de telkens wissel ende 
omstandigheden zullen moeten aanpassen, wil 
het doel, dat de Wetgever in de Landbouw
Crisiswet nastreeft, zooveel mogelijk worden 
benaderd; 

dat een verandering in deze voorschriften 
dan ook allerminst mag worden opgevat a ls 
een verandering in de opvatting des wetgevers 
omtrent de strafbaarheid van het overtreden 
van een vroeger voorschrift, ten tijde dat dit 
van kracht was· 

dat de Rechtbank op grond van het vooraf
gaande heeft gemeend de benaming van het 
strafbaar feit uitsluitend te moeten ontleenen 
aan het wetsartikel, dat is overtreden. 

Ten slotte veroordeelt de R echtbank v. d. W. 
tot een geldboete van f 25 bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door hechtenis 
van 10 dagen, met verbeurdverklaring van de 
in beslag genomen aardappelen. 

De Officier van Justi tie kwam in cassati 
en stelt bij schriftuur als middel. v. t. van 
artt. 9 en 31 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
artt. 1, 11 en 31 van het Crisis-Akkerbouw
besluit 1934 en de artt. 1, 4, 5, 6 en 7 van de 
Crisis-Akkerbouwbeschikking 1934 III en art. 
351 Sv. door verdachte strafbaar te verklaren 
wegens het plegen van een feit, dat tijdens de 
berechting in appèl a ls uitvloeisel van het 
K. B. van 19 December 1934 °. 24 (Ned. 
Stct. N°. 250} geen strafbaar feit was." 

Ik acht het middel juist. De Officier van 
Justitie zegt ter toelichting: ,,Als uitvloeisel 
van het bepaalde van art. 31 sub a van het 
Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 was het vervoer
verbod aanvankelijk geldende verklaard (bij 
K. B. van 23 Juli 1934 S. 427} tot 1 J anuari 
1936 welke termijn nader, n.l. bij K. B. van 
19 December 1934 N°. 24 (Ned. Stct. o. 250} 
is beperkt tot 15 Juni 1935. Ingevolge een, na 
het plegen van het feit tot stand gekomen 
verandering in de wetgeving, was dus het, op 
het in de introductieve dagvaarding genoemde 
tijdstip van 25 Augustus 1934 onder zekere 
omstandigheden strafbare vervoer, ten tijde 
van de berechting in hooger beroep, dus op 
19 September 1935 niet meer strafbaar, en 
had de Rechtbank, in verband met de tweede 
alinea van art. 1 Sr., luidende: ,,Bij verande
ring in de wetgeving, na het tijdstip waarop 
het feit begaan is, worden de voor verdachte 
gunstigste bepalingen toegepast", met ver
nietiging van het vonn is a quo het feit niet 
strafbaar moeten verklaren en den verdachte 
ontslaan van rechtsvervolging. 

Bovendien heeft de Rechtbank voormeldt> 
wetsartikelen geschonden door in haar vonnis 
te overwegen: ,,dat voormeld K . B. en Mi
nisterieele Beschikking geen bepalingen van 
wetgeving inhouden, doch voorschriften ter 
uitvoering der Landbouw-Crisiswet zijn". Af
gezien van het feit dat "wetgeving" en "voor
schriften ter uitvoering der Landbouw-Crisis
wet" op zichzelf geen tegenstelling vormen, 
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zooals het woordje "doch" zou doen vermoe
den, zij opgemerkt, dat onder Wet, dus ook 
onder het, in art. 1 Sr. gebruikte begrip wet
geving, zijn te begrijpen naar buiten werken
de, dus tot een ieder gerichte, algemeene 
regelen, welke zijn uitgegaan van een open
baar gezag, dat de bevoegdheid daartoe aan 
de Wet, in den zin van een regeling door de 
Wetgevende Macht, ontleent (H. R. 10 Juni 
1919 W. 10429) ." 

Reeds zijn eenige dergelijke zaken bij den 
H. R. aanhangig, in een waarvan ik er op 
gewezen heb, dat sinds 15 Juni 1935 een ver
andering in de wetgeving heeft plaats gevon
den, waardoor de elementen van het strafbare 
feit, zooals dit aan verdachte is telastegelegd, 
zijn vervallen. De Rechtbank had daarmede 
m. i. rekening moeten houden, op grond van 
art. 1, lid 2 Sr. bij haar na die verandering 
gewezen vonnis en moeten ontslaan van all e 
rechtsvervolging. De stelling der Rechtbank, 
dat het bedoelde Koninklijk Besluit en de 
Ministerieele Beschikking niet bepalingen van 
wetgeving inhouden in den zin van art. 1 Sr. 
is naar mijn oordeel onjuist, en vindt blijkens 
het vonnis haar grond in overwegingen van 
praktischen aard, welke met dit artikel in
tusschen strijd ig zijn. 

Ik concludeer derhalve, dat de H. R. het 
bestreden vonnis vernietige, en ten principale 
rechtdoende overeenkomstig art. 105 R. 0., 
mede met vernietiging van het vonnis des Kan
tonrechters v. d. W. ter zake van het bewezen 
verklaarde alsnog zal ontslaan van alle rechts
vervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ve1·slag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luiden
de: (zie Conclusie); 

Als uitvloeisel enz. (zie Conclusie); 
Ö. dat bij het bestreden vonnis, met qualifi

catie en strafoplegging als voormeld, overeen
komstig de dagvaarding ten laste van gerequ1-
reerde is bewezen ver ki aard : 

dat hij op 25 Augustus 1934 des voormid
dags omstreeks 2.15 uur onder de gemeente 
Nieuw Vossemeer op den openbaren weg de 
Rolaf heeft vervoerd circa 1489 Kilogram 
aardappelen, andere dan fabrieksaardappelen, 
terwijl dat vervoer niet gedekt. was do~~ een 
geldig geleibi ljet, overeenkoms~,g _het b1J art. 
5 van de Crisis-Akkerbouwbesch1kkmg 1934 III 
bepaalde, verstrekt door of vanwege de Stich
ting Nederlandsche Akkerbouw-Centrale, ge
vestigd te 's-Gravenhage; 

dat de Rechtbank daarbij mede heeft over-

w~~~n de Rechtbank niet heeft kunnen volgen 
het betoog van den Officier van Justitie, dat 
- waar thans voor het vervoer van aardap
pelen geenerlei geleibiljet meer wordt ver
e ischt er verandering van wetgeving ten gunste 
van verdachte zou hebben plaats gehad, en 
verdachte van alle rechtsvervolging zou moe
ten worden ontslagen; 

dat immers voormeld Koninklijk Besluit en 
Ministerieele Beschikking geen bepalingen van 
wetgeving inhouden, doch voorschriften ter 
uitvoering der L andbouw-Crisiswet; dat deze 

voorschriften slechts gedurende een bepaalden 
tijd zullen gelden, en zich juist aan de telkens 
wisselende omstandigheden zullen moeten aan
passen, wil het doel, dat de Wetgever in de 
Landbouw-Crisiswet nastreeft, zooveel moge
lijk worden benaderd ; 

dat een verandering in deze voorschriften 
dan ook allerminst mag worden opgevat als 
een verandering in de opvatting des wetgevers 
omtrent de strafbaarheid van het overtreden 
van een vroeger voorschrift, ten tijde dat dit 
van kracht was; 

dat de Rechtbank op grond van het vooraf
gaande heeft gemeend de benaming van het 
strafbaar feit uitsluitend te moeten ontleenen 
aan het wetsartikel, dat is overtreden; 

0 . ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat art. 9 van de Lapdbouw-Crisiswet 1933 
inhoudt, dat bij Koninklijk Besluit telkens 
voor een bepaald tijdvak allerlei in dat artikel 
nader omschreven handelingen met betrekking 
tot crisisproducten kunnen worden verboden of 
slechts voorwaardelijk toegestaan, en art. 31 
van die wet op handelen in strijd met zoodanig 
voorschrift straf bedreigt; 

dat, waar art. 9 onverminderd het bepaalde 
in art. 43 - aan deze voorschriften een tijde
lijk karakter verleent, kennelijk omdat de be
doelde handelingen naar gelang van wisselen
de omstandigheden al dan niet zullen zijn te 
verbieden of aan voorwaarden te binden, en 
de voorschriften dus uit hun aard een tijdelijk 
karakter dragen, int1·ekking of wijziging van 
die voorschriften niet geacht kan worden in 
den zin van art. 1 Sr. verandering in de ten 
deze bedoelde wetgeving te brengen, integen
deel die wetgeving juist medebrengt, dat ach
tereenvolgens naar gelang der omstandigheden 
- en zonder dat dus van verandering in de 
opvatting omtrent de strafbaarheid van een 
vroeger gepleegd feit sprake is - uiteenloo
pende voorschriften gelden; 

dat mitsdien - wat er zij van de juistheid 
der door de Rechtbank gebezigde gronden -
hare beslissing juist is en het middel derhalve 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. ( . J. ) 

6 Januari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248 j 0

• art. 228a.) 
Terecht zijn Ged. Staten van oordeel dat 

de dekking van een uitgave, door de ge
meente gedaan aan het Rijk ter verbete
ring van een rijksweg niet over 30, doch 
over 20 jaren behoort te worden verdeeld, 
daar de gemeente voor haar geld geen 
eigen goed verki-ijgt, maar à fonds perdu 
een g ift aan het Rijk geeft, al moge uit 
de wegsverbetering voor de ingezetenen en 
middellijk voor de gemeente eenig meer
der gebruiksgenot voortvloeien. Zulks 
klemt te meer, daar de financieele positie 
der gemeente niet zoodanig is, dat zij de 
uit de verkorting van den termijn van af
lossing voortspruitende hoogere uitgave 
niet zou kunnen dragen. 

Wij WILHELMINA, enz., enz., enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders, namens den raad 
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der gemeente Zeist, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 14 Augustus 
1935, n°. 1792/2297, 3• afd., waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit van 29 Mei 
1935, tot wijziging der gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1935 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van ll 
December 1935, n°. 519; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Januari Hl36, 
n°. 29819, afd. B.B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht 
bij hun evengenoemd besluit goedkeuring heb
ben onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Zeist van 29 Mei 1935, tot wijziging 
van de begrooting van die gemeente voor het 
dienstjaar 1935, daarbij overwegende, dat bij 
dit besluit op hoofdstuk VI van den gewonen 
dienst eene bijdrage aan hoofdstuk VI van den 
kapitaaldienst wordt uitgetrokken tot een be
drag van f 1335.- in mindering op eene geld
leening, aan te gaan ter dekking van eene aan 
het Rijk verleende bijdrage van f 40,000.- in 
de kosten van de verbetering van den Rijksweg 
de Bilt--Zeist; dat deze bjjdrage aan den 
kapitaaldienst, welke in de plaats treedt van 
de gewone aflossing, waarmede de gewone 
dienst zou moeten worden belast, indien de 
bedoelde leening terstond zou zijn aangegaan, 
ongeveer 1/30 gedeelte bedraagt van het hier
vorenbedoelde bedrag van f 40,000.-, terwijl 
ook uit de toelichting blijkt, dat op een aflos 
singsduur van 30 jaren wordt gerekend; dat 
eene dekking in 30 jaren van de uitgaaf, welke 
door de gemeente Zeist is gedaan aan het Rijk 
ter verbetering van den vorengenoemden Rijks
weg, te lang moet worden geacht, niet alleen 
omdat de eischen, aan de wegen te stellen, 
steeds toenemen, zoodat het zeer wel mogelijk 
is, dat na verloop van eenige iaren opnieuw met 
steun van de gemeente tot verbetering van 
den onderhavigen weg moet worden overgegaan. 
ten einde dien weg aan de dan geldende ver
keerseischen te kunnen doen beantwoorden, 
maar niet minder, omdat door de gemeente 
zelve voor deze uitgaaf geen waarde wordt 
verkregen ; dat het dan ook noodig is, dat de 
dekking over een geringer aantal jaren, dan 
thans wordt voorgenomen, wordt verdeeld; 
dat mitsdien moet worden verlangd, dat de 
in den aanhef bedoelde bijdrage aan den kapi
taaldienst wordt verhoogd tot ten minste 1/20 
gedeelte van de aan het Rijk verleende bijdrage ; 
dat 's raads besluit op de vorengenoemde gron
den strijdt met het geldelijk belang der ge
meente en derhalve niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Zeist, daartoe gemachtigd door den 
raad dier gemeente, bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat naar 's raads oordeel 
het door Gedeputeerde Staten in de eerste 
plaats aangevoerde argument voor dit geval 
niet kan worden aanvaard, omdat de veronder
stelde mogelijkheid, dat in verband met de 
steeds toenemende verkeerseischen na verloop 
van eenige jaren opnieuw tot verbetering van 
den onderhavigen weg moet worden overgegaan, 
alleen van belang kan zijn voor de leenings
politiek, te voeren door hem, die tot het aan
brengen van deze verbeteringen verplicht is ; 

dat weliswaar door Gedeputeerde Staten wordt 
verondersteld, dat eene in de naaste toekomst 
opnieuw ter hand te nemen verbetering weder
om met steun van de gemeente zal plaats heb
ben ; dat deze veronderstelling echter te ver 
gaat, omdat bij het verleenen van de bijdrage 
aan het Rijk reeds vast stond, hetgeen aan 
Gedeputeerde Staten bekend is, dat voor het
zelfde doel nimmer meer eene uitgaaf door de 
gemeente zal zijn te doen; dat immers op deze 
basis de onderhandelingen met het Rijk zijn 
gevoerd en op deze gedachte dan ook het ver
leenen der bijdrage steunt; dat, nog afgezien 
van het vorenstaande, op de gemeente in het 
algemeen ook geen enkele verplichting rust 
om in de kosten van door het Rijk ondernomen 
wegverbeteringen bij te dragen; dat, ook al 
mocht dus t e eeniger tijd het vorenbedoelde 
weggedeelte, om door Gedeputeerde Staten 
aangegeven redenen, andermaal moeten worden 
verbeterd, de gemeente nog niet tot het ver
leenen van eene nieuwe bijdrage verplicht kan 
worden ; dat in een dergelijk geval de gemeente 
weliswaar vrijwillig eene nieuwe bijdrage zou 
kunnen verleenen, maar dat de raad dan van
zelfsprebmd opnieuw zal hebben t e overwegen 
of het belang der gemeente bij eene nieuwe ver
betering zoodanig zal zijn gebaat, dat dit het 
verleenen van eene nieuwe bijdrage wettigt ; 
dat de raad bij die overwegingen bovendien 
rekening zal hebben te houden met de werken, 
welke reeds thans met steun van de gemeente 
zijn tot stand gekomen en met de financieele 
gevolgen, welke uit de thans verleende bijdrage 
voor de gemeente zijn voortgevloeid ; dat daar
om eene vergelijking met den aflossingstermijn 
van geldleeningen voor wegverbeteringen door 
de gemeente zelve ondernomen, niet kan worden 
gemaakt ; dat derhalve Gedeputeerde Staten 
niet hebben aangetoond, waarom de bijdrage 
gebonden zou zijn aan een termijn van 20 en 
niet aan een termijn van 30 jaar; dat het be
palen van den aflossingstermijn derhalve uit
sluitend afhankelijk is van algemeene beginselen 
van financieel beleid en met name niet samen
hangt met de waardevermindering van het 
object, waarvoor geleend wordt; dat de raad 
daarom gemeend heeft den termijn tot 30 jaar 
te moeten beperken, omdat de daaruit voort
vloeiende financieele gevolgen, in verband met 
de draagkracht der gemeente, kunnen worden 
aanvaard ; dat een aflossingstermijn van 20 jaar 
daarentegen een te groot offer van de gemeente
kas zou hebben gevraagd; dat, voor wat het 
andere argument betreft, voor de gemeente 
weliswaar door deze uitgaaf geen waarde wordt 
verkregen in den zin van een realiseerbaar 
bezit, maar dat de door het Rijk met steun 
van de gemeente tot stand gebrachte werken 
blijvend een zeer verbeterden toestand hebben 
doen ontstaan, die aldus niet zou zijn verkregen 
zonder eene bijdrage ineens van de gemeente ; 
dat deze verbetering voor de gemeente en hare 
ingezetenen van zeer groote beteekenis is en 
dus voor haar wel degelijk eene waarde ver
tegenwoordigt al is het dan ook niet in den zin, 
welken Gedeputeerde Staten daaraan hechten ; 

0. dat Wij met Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van oordeel zijn, dat de dekking van 
de onderwerpelijke uitgave niet over 30 jaren 
doch over 20 jaren behoort te worden verdeeld ; 

dat zulks reeds hierom geboden is, omdat, 
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zooals dit college in een nader omtrent deze 
aangelegenheid uitgebracht ambtsbericht te
recht heeft opgemerkt, de gemeente in het 
onderwerpelijke geval voor haar geld geen eigen 
goed verkrijgt - al moge uit de wegsverbetering 
voor de ingezetenen en middellijk voor de ge
meente eenig meerder gebruiksgenot voort
vloeien - maar à fonds perdu een gift aan het 
Rijk geeft; 

dat voorts ook de gronden, welke het ge
meentebestuur in zijn beroepschrift ter recht
vaardiging van zijn standpunt aanvoert, niet 
klemmend kunnen worden geacht ; 

dat dit met name geldt van het argument, 
dat de verdeeling van de dekking van de ge
noemde uitgave over 20 jaren de draagkracht 
der gemeente zou te boven gaan ; 

dat immers blijkens het des betreffende ambts
bericht van Gedeputeerde Staten de financieele 
positie der gemeente Zeist niet zoodanig is, dat 
zij de daaruit voortspruitende hoogere uitgave 
niet zou kunnen dragen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

6 Januai·i 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
12. ) 

De vermelding in de t.1.1. , dat de ch auf
feur R. niet slechts werkzaam was in reg.'s 
dienst, doch ook reed in reg.'s dienst, 
brengt voldoende tot uitdrukking een zoo
danige verhouding van reg. tot den uit
geoefenden autobusdienst als vereischt om 
hem als ondernemer daarvan aan te mer
ken. 

Het betoog van reg., dat het vervoer 
van personen, die zich voor het vervoer 
hadden aangemeld, heeft pl aats gehad 
tegen betaling van een geldsbedrag, niet 
anders kan beteekenen, dan dat de perso
nen zich bij verdachte of van eenig ver
tegenwoord iger van dezen hebben aange
meld en aan hern eenig geldsbedrag heb
ben betaald en dat daarvan niets is ge
bl eken, gaat uit van een uitlegging van 
telastelegging en bewezenverklaring, die 
de Rechtb. daaraan kennelijk niet heeft 
gegeven en ook niet behoefde te geven. 

Daargelaten of voor het karakter van 
autobusdienst wezenlijk is, dat ook in om
gekeerde richting wordt gereden, kon i .c. 
door de Rechtb. worden aangenomen, dat 
zulks hier plaats vond, en wel op de in het 
vonnis opgenomen verklaring van req. 
Tegen dit laatste was geen bezwaar, nu 
het betrof het bewijs van een onderdeel der 
t .1.1. 

Op het beroep van P. J . A. de V. , autobus
ondernemer te R'dam, reg. van cassatie tegen 
een vonnis van de Rechtb. te Amsterdam van 
8 Oct. 1935, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Amsterdam op 11 Jan. 1935 na ver
zet gewezen, alsmede van het daarbij bekrach-

tigd op 23 Nov. 1934 bij verstek gewezen von
nis, reguirant ter zake van: ,,een autobus
dienst in werking houden zonder vergunning 
als bedoeld bij de artt. 2 en 3 van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen (23 April 1880 
S. 67)" , met aanhaling van de artt. 2, 3, 12, 
lid 1, en 15 dier wet, zoomede 18 en 91 Sr. , 
is veroordeeld tot hechtenis voor den tijd van 
zes dagen; (gepleit door Mr. W. Nolen). . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den reguirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

S. althans v. t. van de artt. 2, 3, 12 en 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen (23 April 
1880 S. 67} , de artt. 341, 4e lid, 350, 351 j <> 
261 Sv. 

De inleidende dagvaarding en het daarop 
gegronde vonnis, waarvan cassatie, geven aan
leiding tot drie grieven : 

a. de tenlastelegging: het als ondernemer 
een autobusdienst in werking houden berust. 
op de feiten, waarvan de omschrijving beg-int. 
met: Er volgt slechts, dat de in verdachte's 
dienst zijnde chauffeur met een autobus in 
verdachte's dienst heeft gereden. 

Om de gevolgtrekking te motiveeren, dat 
verdachte "als ondernemer" heeft gehandeld, 
is echter niet voldoende, dat een derde een 
daad heeft venicht in zijn dienst. Gesteld had 
moeten worden: in zijn opdracht. Hieromtrent 
is in de dagvaarding niets gesteld. 

De R echtbank baseert haa,· vonnis op feiten, 
bewezen geacht door de gebezigde bewijsmid
delen, doch die geen steun vinden in de dag
vaarding. 

b. Nog in ander opzicht wordt ten onrechte, 
verdachte door de R echtbank als " onderne
mer" beschouwd. 

D at het vervoer van een aantal personen, 
die zich voor dat vervoer hadden aangemeld 
heeft plaats gehad tegen betaling van een 
geldsbedrag, kan niet anders beteekenen, dan 
dat de personen zich bij verdachte of eenig 
vertegenwoordiger van dezen hebben aange
meld en aan hem eeni g geldsbedrag hebben 
betaald. 

Hiervan is echter bij de behandeling niets 
gebleken. Integendeel: de Rechtbank relateert 
verdachte's verweer, dat hij aan één persoon 
een voertuig voor zeker bedrag verhuurd heeft. 
De mede-reizigers hebben zich voor het ver
voer bij dien huurder aangemeld en aan hem 
betaald. Is er dus sprake van een "onderne
mer" dan is in verband met deze feiten de 
huurder de ondernemer, doch niet de ver
dachte. 

c. Terecht wordt in de tenlastelegging de 
geïncrimineerde dienst omschreven als: van 
Amsterdam-Haarlem- Den Haag naar Rotter
dam en omgekeerd. Immers een essentieel on
derdeel van het begrip: autobusdienst is de 
exploitatie van een traject in beide richtingen, 
zelfs waar verschillende heen- en terugweg 
wordt bereden. 

Er is ech ter geen enkel feit geconstateerd, 
waaruit blijkt, dat verdachte ook autobussen 
van Rotterdam naar Amsterdam liet loopen. 
Hij deed dit ook in werkelijkheid niet. 
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De bewezenverklaring der tenlastelegging 
berust hier blijkbaar uitsluitend op verdachte' s 
verklaring: ,,dat deze route ook wel in omge
keerde richting gereden werd". Deze verkla
ring is echter te vaag - ,,dat de route ge
reden werd" , door wie, hoe, wanneer, met 
passagiers, regelmatig ? - om bewijs te kun
nen opleveren. 

De Rechtbank acht dit onderdeel der ten
l astelegging dus ten onrechte bewezen. Art ikel 
341, 4e lid, staat bovendien in den weg om 
deze verklaring alleen als bewijs te doen gel
den. 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
r equirant overeenkomstig de dagvaarding, met 
qualificati e en strafopl egging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij op 30 Augustus 
1934 als ondernemer een autobusdienst tus
schen Amsterdam en Rotterdam in werking 
h eeft gehouden aangez ien de in zijn dienst 
zijnde chauffeur Pieter Ruytenberg op ge
noemden datum des voormiddags te ongeveer 
8 uur a ls bestuurder van een autobus, zijnde 
een openbaar middel van vervoer, bestemd om 
geregeld l angs een bepaalden weg de perso
nen, die zich daartoe aanmelden te vervoeren 
van Amsterdam- Haa rlem-Den Haag naar 
R otterdam en omgekeerd, daarmee in ver
dachtes dienst heeft gereden op den openbaren 
rijweg den Dam te Amsterdam, en toen een 
aantal personen, die zich voor bovenomschre
ven vervoer hadden aangemeld, heeft vervoerd 
tegen betaling van een geldsbedrag tusschen 
Amsterdam en Rotterdam in de uitoefening 
van dezen autobusdienst, zulks zonder dat aar: 
hem, verdachte, voor het in werking brengen 
en houden van dezen autobusdienst door Ge
deputeerde Staten van Noord-H oll and en van 
Zuid-Holland noch in hooger beroep door de 
Kroon vergunning was verleend. 

Op verschill ende daarop volgende dagen en 
wel op 31 Augustus, 1 September en 4 Sep
tember 1934, werd te Amsterdam in de uit
oefening van verdachte's bovenomschreven 
autobusd ienst gereden tusschen Amsterdam en 
Rotterdam met autobussen geheel of gedeel
telijk gevuld met passagiers, die zich voor ver
voer hadden aangemeld en die tegen betaling 
van een geldsbedrag tusschen genoemde plaat. 
sen werden . vervoerd in deze autobussen, welke 
alstoen werden bestuurd door de in verdachtes 
dienst zijnden bovengenoemden chauffeur Pie
ter Ruytenberg; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat het in al zijn onderdeelen faalt, 
in het eerste onderdeel, omdat de vermelding 

·in de telastelegging, dat de chauffeur Ruyten
berg niet slechts werkzaam was in requirants 
dienst, doch ook reed in requi rants dienst, 
voldoende tot uitdrukking brengt een zooda
nige verhouding van requirant tot den uitge
oefenden autobusdienst a ls vereischt om hem 
a ls ondernemer daarvan aan te merken; 

in het tweede onderdeel, omdat requirant 
daarbij aan tel astelegging en bewezenverkla
ring wil geven een uitlegging, die de Recht
bank daaraan kennelijk niet heeft gegeven en 
ook niet behoefde te geven om - in verband 
met hetgeen overigens omtrent requirant's ver
houding tot het gebeurde werd vastgesteld 

.het bewezene ten aanzien van requirant te 

qualificeeren als in het vonnis is geschied; 
en in het derde onderdeel, omdat - daar

gelaten of voor het karakter van autobusdienst 
wezenlijk is, dat ook in omgekeerde richting 
wordt gereden - in elk geval de telaste
gelegde omstandigheid, dat zulks hier plaats 
had, door de Rechtbank als bewezen kon wor
den aangenomen op de in het vonn is opge
nomen verklaring van requirant, dat de route 
ook wel in omgekeerde richting gereden werd, 
kunnende, waar het hier slechts geldt een on
derdeel van de telastelegging, voor het bewijs 
daarvan ronder strijd met de artt. 341, 4e lid, 
jis 425 en 415 Sv. met deze verklaring worden 
volstaan; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt. ] 

(N. J .) 

9 Januari 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid. Gemeentewet art. 224.) 

H et eenige in deze toepasselijke alge'. 
meen verbindende voorschrift is art. 224, 
li d 3 der Gemeentewet voorschrijvende, 
dat de ambtenaren van politie (beneden 
den rang van commissaris) worden ontsla
gen door den burgemeester, nadat deze 
den hoofdcommissaris van politie heeft 
gehoord. 

Ingevolge dit artikel heeft de burge
meester de volledige vrijheid a l dan niet 
tot ontslag van een agent van politie over 
te gaan, mits gehoord den hoofdcommis
saris van polit ie. I. c. is dit geschied. 

Ook van m isbru ik va n bevoegdheid is 
niet gebleken en er bestaat geen grond 
aan te nemen, dat de burgemeester ken
nelijk een ander doel zou hebben nage
streefd , dan de behartiging van het belang 
van een goeden gang van zaken bij den 
gemeentelijken poli t iedienst. 

U itspraak in zake: 
X ., wonende te Amsterdam, eischer in hooger 

beroep, in persoon ter openbare t erechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. J . F . B. Rutgers, advocaat t e 's -Gravenhage, 

tegen: 
den Burgemeester van Amsterdam. gedaagde 
in hooger beroep, voor wien ter openbare te 
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. Dr. M. I. Prins, directeur dor afdeeling 
Arbeidszaken t er gemeente-secretarie van Am
sterdam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord d e boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de (waarnemende) Burgemeester van 

Amsterdam bij besluit van 3 Juli 1935, n°. 50 
- gezien het schrijven van den Hoofdcommis 
saris van Politie van 15 Juni 1935, n°. 1022 
Lr. I, houdende het voorstel den agent van 
politie X . rut den politiedienst t e ontslaan, en 
gelet op de artt. 223 en 224 der Gemeentewet -
heeft besloten, m et ingang van den datum van 
dat beslrut , genoemden X. uit zijn betrekking 
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te ontslaan; zulks 0_{) grond van deze over
wegingen, dat uit de bij het voormelde schrijven 
gevoegde stukken is gebleken, dat X. voor
noemd zich op verzoek van een te Amsterdam 
wonenden, ongunstig bekend staanden, parti
culier, in vrijen tijd met diens auto eenige keeren 
naar het buitenland heeft begeven, t en einde 
voor hem de verblijfplaats te ontdekken van 
een minderjarig meisje, waarmede deze parti
culier ongeoorloofden omgang had en, toen hem 
deze verblijfplaats bekend was geworden, het 
echtpaar, dat door de moeder belast was met 
het toezicht over deze minderjarige, o. a. door 
misbruik t e maken van zijn hoedanigheid van 
politieambtenaar, heeft bewogen het meisje 
met hem t e laten medegaan, hoewel het hem 
bekend was, da t de moeder haar bij dit echt
paar had ondergebracht, juist om haar t e 
onttrekken aan den invloed van genoemden 
particulier ; da t hij vervolgens het meisje in 
een door hem bestuurde auto naar Amsterdam 
heeft gebracht, waardoor zij wederom met ge
noemden particulier in aanraking kwam, daarna 
het meisje en den man des nachts bij zich thuis 
heeft ontvangen en zich er niet tegen heeft 
verzet , dat deze man vervolgens in den vroegen 
morgen met de minderjarige naar het buiten
land is vertrokken; en dat X. door de boven
vermelde handelingen getoond heeft , onge
schikt t e zijn voor het ambt van agent van 
poli t ie ; 

0. dat het Ambtenarengerecht t e Amsterdam 
bij uitspraak van 15 October 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep van X. t egen voormeld besluit onge
grond heeft verklaard en zijn vordering tot 
nietig verklaring van da t beslui t heeft afge
wezen; 

0. da t eischer van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroepschrift 
vorderende, dat het den Centralen Raad van 
Beroep moge behagen, t e vernietigen de uit,
spraak van het Ambtenarengerecht t e Amster
dam d.d . 15 October 1935, waartegen appèl, 
en alsnog nietig te verklaren het besluit van 
gedaagde d.d. 3 Juli 1935, althans een onder
zoek naar de in dat besluit vermelde feiten t e 
gelasten; 

In rechte : 
0. dat eischer bij beroepschrift verschillende 

bezwaren heeft aangevoerd tegen de uitspraak, 
waarvan ten deze beroep ; 

0. da t deze bezwaren, voor zoover van belang, 
bij de bestreden uitspraak reeds afdoende zijn 
weerlegd; 

0. dat deze Raad zich dan ook vereenigt 
met en overneemt de gronden, die tot de be
streden uitspraak hebben geleid, 1 zoodat zij 
behoort t e worden bevestigd ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden : 
0. da t allereerst worde opgemerkt , dat het 

mogelijk is, dat klager het door hem bestreden 
besluit als een besluit tot strafoplegging voelt; 
doch dit niet wegneemt, dat de verweerder 
bij dat besluit geenszins een straf heeft op
gelegd en hij met name niet de straf van ontslag 
heeft toegepast; 

0 . dat hetgeen de verweerder wel heeft ge
daan niet anders i dan besluiten, den klager 

te ontslaan wegens ongeschiktheid voor het 
door hem vervulde ambt; 

0. dat er dus geen sprake kan zijn van on
evenredigheid tusschen ambtelijke misdraging 
en straf ; t e dezer zake .in dit geding niets te 
onderzoeken valt ; en het Gerecht zich heeft 
te bepalen tot een onderzoek omtrent de vraag, 
of het bestreden besluit in strijd is met eenig 
algemeen verbindend voorschrift en - zoo 
neen - of de verweerder, dat besluit nemende, 
kennelijk van een hem verleende bevoegdheid 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden waarmede die bevoegdheid hem is 
gegeven; 

0. dat het Gerecht nu eerst zal onderzoeken, 
of de verweerder bij zijn bestreden besluit een 
algemeen verbindend voorschrift heeft ge
schonden; 

0. hieromtrent, dat het eenige algemeen ver
bindende voorschrift, da t in het onderhavige 
geval in aanmerking komt, is het derde lid 
van art. 224 der Gemeentewet, hetwelk - voor
zoover thans van belang - voorschrijft, dat 
de ambtenaren van politie (beneden den rang 
van commissaris) worden ontslagen door den 
burgemeester, nadat deze den hoofdcommissa
ris van poli tie heeft gehoord ; 

da t des klagers raadsman bij zich pleidooi 
heeft betoogd, dat de gemeente Amsterdam 
in gebreke is gebleven art. 125, eerste lid 
onder c, der Ambtenarenwet 1929 na t e leven, 
immers die gemeente heeft nagelaten, regelen 
t e stellen omtrent het ontslag van politie
agen ten; 

da t des klagers raadsman hierbij evenwel 
over het hoofd ziet, dat het aangehaalde art. 
125 in zijn aanhef een uitzondering inhoudt 
voor het geval "deze onderworpen" ,,reeds bij 
of krachtens de wet zijn geregeld ' '; en dit geval 
zich ten aanzien van het verleenen van ontslag 
aan politieagenten voordoet, nu immers art. 224, 
derde lid, der Gemeentewet een alle gevallen 
omvattende- zij het summiere-regeling geeft; 

dat echter, al ware de gemeentelijke wet
gever wèl in gebreke gebleven, op het door den 
pleiter bedoelde punt t e voldoen aan het 
(onder meer) hem betreffende bevel, vervat in 
het vaker aangehaalde art. 125, dan nog deze 
omstandigheid den verweerder niet de be
voegdheid zou hebben doen verliezen , welke 
hem is verleend bij art. 224, derde lid, der 
Gemeentewet ; 

da t art. 125 der Ambtenarenwet 1929 in het 
onderhavige geval dus buiten beschouwing 
behoort t e blij ven ter beoordeeling van de 
vraag, of de verweerder bij zijn bestreden ont
slagbesluit in botsing is gekomen met een 
algemeen verbindend voorschrift; 

O. dat in het onderhavige geval vast staa t, 
da t de verweerder het bestreden ontslagbesluit 
heeft genomen na kennisneming van een 
schrütelijk voorstel ter zake van den hoofd
commissaris van politie bier ter stede ; zoodat 
het ontslagbesluit met de bepaling van art. 224, 
derde lid, der Gemeentewet niet in strijd is ; 

dat hierbij worde opgemerkt, da t het derde 
lid van art. 224 der Gemeentewet den burge
meester de volleclige vrijheid laat, al dan niet 
t ot het ontslag van een agent van politie over 
t e gaan (mits bij t.evoren ter zake den hoofd
commissaris hebbe gehoord) ; en een onderzoek 
naar de vraag of de klager op 3 Juli 1935 on-



1936 9 J ANUAR I 12 

geschikt moest worden geacht voor zijn be
trekking, dan ook achterwege behoort te blijven, 
daar de uitslag van zulk een onderzoek immers 
toch nooit kan leiden tot de slotsom., dat de 
verweerder bij het bestreden besluit een al
gemeen verbindend voorschrift heeft geschon
den; 

0. dat het Gerecht thans overblijft, te onder
zoeken, of de verweerder, het bestreden besluit 
nemende, van een hem verleende bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden waarmede die bevoegdheid 
is gegeven; 

O. hieromtrent, dat de bevoegdheid tot het 
ontslaan van ambtenaren van politie beneden 
den rang van commissaris, den burgemeesters 
bij art. 224, derde lid, der Gemeentewet is ver
leend in het belang van een goeden gang van 
zaken bij den gemeentelijken dienst der politie ; 

dat er nu in het onderhavige geval geenerlei 
aanleiding bestaat, aan te nemen, dat de waar
nemende burgemeester, het bestreden besluit 
nemende, eenig ander doel heeft nagestreefd 
dan de behartiging van het hierboven omschre
ven belang; en er wel allerminst grond bestaat 
voor het oordeel, dat de waarnemende burge
m eester bij het nemen van het bestreden besluit 
kennelijk een ander doel heeft nagestreefd dan 
de behartiging van dat belang ; 

dat zoodanige slotsom met name niet valt 
te trekken uit de overwegingen waarop de 
waarnemende burgemeester zijn besluit heeft 
doen steunen ; integendeel, die overwegingen 
dat besluit doen voorkomen als een besluit, 
dat de waarnemende burgemeester binnen de 
grenzen zijner administratieve bevoegdheid 
mocht nemen ; 

dat het nu wel mogelijk is, dat - zooals de 
klager heeft gesteld en zijn raadsman bij plei
dooi nog nader heeft betoogd - de gebeurte
nis en, welke bij het bestreden besluit als vast
staande worden weergegeven en waarop dat 
besluit (mede) steunt, zich in werkelijkheid 
anders hebben toegedragen; 

dat echter, al ware dit juist, dan nog hieruit 
niet zou volgen, dat - en uitsluitend hierop 
komt het thans aan - den waarnemenden 
burgemeester bij het nemen van het bestreden 
besluit eenig ander doel voor het oog heeft 
gestaan dan de behartiging van het belang van 
den gemeentelijken politie-dienst; 

dat het Gerecht het dan ook overbodig, im
mers zonder nut, acht, getuigen te hooren 
teneinde de juistheid der door den klager be
twiste feiten na t e gaan ; 

0. dat uit al het hierboven overwogene voort
vloeit, dat des klagers beroep ongegrond is . 

(A.B.) 

9 Januari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 14.) 

Een voorwaarde, die niet tegemoet komt 
aan bezwaren, aan de uitbreiding verbon
den, maar aan zoodanige, die reeds vóór 
de uitbreidingsplannen bestonden, is ten 
onrechte aan de vergunning tot uitbreiding 
verbonden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. J. Vos, te Haarlem, tegen het besluit van 

B. en W . van di gemeente van 20 J uli 1935, 
7e afdeeling, n°. 1/134 (1934), waarbij aan 
hem en zijne rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot uitbreiding van 
zijne bestaande graanmalerij aan den Schalk
wijkerweg n°. 144, op het perceel, kadastraal 
bekend Haarlem II, Sectie Q, nummers 318 
en 319 gedeeltel ijk. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 December 1935, n°. 542; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 6 Januari 1936, n°. 741 H, 
afdeel ing Arbeid; 

0. dat B. en W. de gevraagde vergunning 
hebben verleend, o. a. onder de navolgende 
voorwaarden: 

a. dat de bij- en de te verplaatsen electro
motoren en de werktuigen, benevens de drijf. 
werken, op een voldoende wijze worden ge
fundeerd of bevestigd, en voorts zoodanig zijn 
gesteld en werken, dat zij geen trillingen of 
voortpl anting daarvan in de muren of anders
zins kunnen veroorzaken; 

b. dat voor de electrische installatie worden 
opgevolgd de voorschriften van het Veilig
heidsbesluit 1916; 

c. dat tusschen 7 uur 's namiddags en 7 uur 
's morgens de motoren en de daardoor aan te 
drijven werktuigen niet in werking mogen 
zijn; 

dat de appellant tegen de voorwaarde sub c. 
bezwaar heeft gemaakt, aanvoerende, dat het 
door hem uitgeoefende bedr ijf een conti nu
bedrijf is, hetwelk, wil het winstgevend zijn, 
dag en nacht moet kunnen worden uitgeoe
fend, waarmede de desbetreffende bepalingen 
van de Arbeidswet en van Onze daaruit voort
spruitende besluiten, regelende de werktijden 
der in zoo'n bedrijf werkzaam zijnde werklie
den , ook rekening hebben gehouden, wordende 
in die bedrijven de nachtarbeid in het alge
meen toegelaten ; dat door het inwerkingstell en 
en hebben van dit bedrijf, hetwelk electrisch 
wordt gedreven, geen hinder wordt veroor
zaakt voor omwonenden, immers zorg gedragen 
is, dat de bij- en de te verplaatsen motoren en 
in het algemeen alle in het bedrijf in werking 
zijnde electromotoren en werktuigen, benevens 
de drijfwerken op voldoende wijze zijn gefun
deerd, en voorts zoodanig zijn gesteld en wer
ken, dat zij geen trillingen of voortplanting 
daarvan in muren of anderszins kunnen ver
oorzaken, terwijl eveneens geen gevaar ka n 
ontstaan, daar er voor gezorgd is, dat de elec
trische installatie geheel voldoet aan het Vei
ligheidsbesluit van 1916; dat zijn bedrijf ge
vestigd is op een afstand van 1300 meter van 
de bebouwde kom, gerekend langs den weg, 
en ten Oosten door het Spaarne over eene 
breedte van 60 meter gescheiden is van de 
aan den overkant van het Spaarne gelegen 
woningen - zulks terwijl andere soortgelijke 
fabrieken, als o. a. Koopman's Meelfabrieken 
te Leeuwarden, de fabriek van Koster & Co. 
te Leiden, de Meelfabriek Ceres en de Meel
fabriek Holland te Amsterdam, en de fabriek 
Nikola te Rijswijk in de onmiddell ijke nabij
heid van woonhuizen in de kom der gemeente 
zijn gelegen; dat dan ook vóór de laatste aan
vrage tot uitbreiding er nimmer klachten van 
belanghebbenden, als bedoeld bij de Hinder-
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wet, bij het gemeentebestuur zijn ingediend; 
dat echter naar aanleiding van de onderwer
pelijke aanvraag, waarbij het gezamenl ijke 
aantal pk slechts werd opgevoerd van 72 tot 
81 pk, terwij l de oude machines deels werden 
vervangen door meer moderne, die veel minder 
geruisch, trilling en in het algemeen minder 
hinder veroorzaken dan de bestaande machi
nes, die vervangen zijn, slechts door één be
langhebbende bezwaren schijnen te zijn inge
bracht en wel, naar hem ter oore is gekomen, 
door den huurder van eene naast de fabriek 
gelegen woning, zekeren M. Rusman, die al
daar sinds Juli 1934 woont, zulks terwijl de 
vol'ige bewoner van dat perceel nimmer be
zwaren, als bedoeld bij de Hinderwet, tegen 
de fabriek heeft ingebracht; dat, naar hij 
heeft vernomen, de genoemde Rusman bezwaar 
heeft gemaakt tegen de voorgestelde u itbrei
ding op grond, dat zijn nachtrust zou worden 
verstoord, indien de motoren en de aan te 
drijven werktuigen in werking waren, bewe-
1·ende, dat hij daar steeds last van had ge
durende den voor de nachtrust bestemden tijd; 

dat dit bezwaar echter niet bestaat, daar hij , 
appellant, immers er steeds zorg voor draagt, 
dat tusschen 10 uur 's namiddags en 7 uur 
's morgens de deuren, luiken en ramen in de 
meest Westelijke en Noordelijke buitenwanden 
gesloten zijn en de lichtramen met houten 
luiken van 22 cm dikte zijn afgedekt, zoodat 
het geluid der machines slechts zeer gedempt 
naar buiten treedt en geen hinder kan veroor
zaken, daar men aan het zeer zachte geluid 
went en omwonenden dit geluid niet eens 
meer opvalt, evenmin al zulks het geval is 
met het geluid van water, dat steeds langs 
een huis stroomt; dat in ieder geval de dreu
ning en trilling en het geluid na de gevraagde 
uitbreid ing niet sterker zijn dan voorheen, 
toen er met 72 pk gewerkt werd, eerder min
der, daar de oude machines veel meer geluid 
maakten; dat hij dan ook van meening is, 
dat de voorwaarde c, waartegen hij bezwaar 
heeft, niet verband houdt met de uitbre iding, 
althans haar grond daarin niet vindt, maar 
uitsluitend strekt om aan de voorafgaande 
vergunningen alsnog eene voorwaarde te ver
binden, en in ieder geval die voorwaarde 
verder reikt dan noodig is om tegemoet te 
komen aan de bezwaren, van de uitbreiding 
te vreezen, hetgeen reeds hieruit blijkt, dat 
de klacht alleen betrof hinder gedurende den 
voor de nachtrust bestemden tijd, tei,wijl de 
voorwaarde ook verbiedt gedurende den tijd, 
niet voor de nachtrust bestemd, immers van 
7 uur 's namiddags tot 7 uur 's morgens de 
motOl'en in werking te houden; dat het stellen 
van eene dergelijke voorwaarde reeds op dien 
grond in strijd is met de wet en in ieder ge
val overbodig en ondoelmatig is; dat, indien 
deze voorwaarde gehandhaafd blijft, h ij groot 
financ ieel nadeel zal ondervinden; dat im
mers, gelijk uit bijgaande staten bl ijkt, vóór 
de laatst aangevraagde uitbreiding, toen er 
in een jaar vermalen kon worden circa 
1.387.673 kg graan, de maalkosten per 100 kg 
circa f 0.92 bedroegen; dat na de uitbreiding, 
met handhaving van de gewraakte voorwaar
de, vermoedelijk zal verwerkt worden 2,246,400 
kg en de maalkosten per 100 kg zullen be
dragen f 0.63½, terwijl , indien die voorwaarde 

niet bestaat en des nachts doorgemalen kan 
worden, verwerkt zal kunnen worden 4.492.800 
kg en de maalkosten per 100 kg f 0.48 zullen 
bedragen; dat deze l aatste maal kosten nog 
hooger zijn dan in de groote maalbedrijven, 
zoodat de concurrentie voor hem toch nog 
groote moei lijkheid blij ft opleveren, om zijn 
bedrijf met winst voort te zetten; dat ook uit 
het verschil in hoeveelheden graan, welke ver
werkt kunnen worden met of zonder de be
doelde voorwaarde, het groote financieele be
lang voor hem bij het opheffen van die voor
waarde blijkt; dat het opheffen van die voor
waarde ook in het algemeen belang is, omdat 
alsdan meer personeel, vooral reizigers en kan
toorpersoneel, moet worden aangesteld, het
geen in verband met de heerschende werkloos
heid een niet te verwaarloozen factor is; dat 
het ten slotte ook voordeelig is, indien de 
capaciteit van het vermalen graan sterk wordt 
opgevoerd, omdat hij in hoofdzaak, circa 80%, 
binnenlandsche tarwe vermaalt en het bekend 
is, dat inlandsch graan, voor zoover niet hier 
te lande vermalen, ten gevolge van de cr isis, 
voor spotprijzen in het buitenland wordt ver
kocht; 

0. dat op grond van het ingewonnen ambts
bericht van den Directeur-Generaal van den 
Arbeid moet worden aangenomen, dat van de 
bovenbedoelde u itbreid ing van de inrichting 
geen vermeerdering van hinder voor de om
wonenden te duchten is; 

dat de bestreden voorwaa1·de, waardoor niet 
wordt tegemoet gekomen aan bezwaren, aan 
de voorgenomen uitbreiding der inrichting 
verbonden, doch aan zoodanige, die, onaf
hankelijk van die uitbreid ing en reeds voordat 
daartoe werd besloten, bestonden, aan de on
derwerpelijke vergunning tot uitbreiding ten 
onrechte is verbonden; 

dat deze voorwaarde mitsdien behoort te ver
vallen; 

dat evenmin behoort te worden gehandhaafd 
de voorwaarde, gesteld onder a; 

dat deze voorwaarde niet duidelijk aangeeft, 
wat de concessionaris tot het tegengaan van 
trillingen heeft te doen of na te l aten, doch 
dat, ook afgezien hiervan, in het onderhavige 
geval eene voorwaarde van de strekking, als 
de hierbedoelde, met den Directeur-Generaal 
van den Arbeid onnoodig moet worden geacht. 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van B. en W. van Haarlem 
van 20 Juli 1935, 7e afdeeling, n°. 1/134 
(1934), de daarbij onder a en c aan de ver
gunning verbonden voorwaarden te doen ver
vallen. 

Met bepal ing wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
4 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

(B.) 

10 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 3.) 

Door bovengenoemde aflevering, zonder 
dat de apotheker daarbij te kennen geeft 
iets anders dan protargol te leveren, is 
inbreuk gemaakt op het woordmerk "pro
targol" van de Farbenindustrie, ook al 
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mocht het publiek gewoon zijn geworden 
om zilverproteïne, onafhankelijk van haar 
herkomst, protargol te noemen. 

Anders Proc. --Gen. Besier, met betoog, 
dat verweerder geen inbreuk op het woord
merk heeft gemaakt, omdat hij dat merk 
niet gebruikt heeft. 

De Duitsche Vennooten Interessengemein
schaft Farbenindustrie Aktiengesell schaft, ge
vesti gd te Frankfort a/Main, eischeres tot cas
satie van het op 14 November 1934 door het 
Gerechtshof te Amsterdam tusschen partijen 
gewezen arrest, advocaat Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw, 

tegen: 
E. A. Kruysse, apotheker, wonende te Amster
dam, verweerder in cv.ssatie, advocaat Mr. J. 
van Kuyk; gepleit door Mr. G. J. Salm. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia.: 
Als middel tot cassatie is thans aangevoerd: 

" S. of v. t. van artt. 48 Rv., 1401 en 1.402 
B . W., 3 en 18 Merkenwet, 4 6, 30 der wet 
van 1 Juni 1865, S. 61, woals die wet sedert 
di en is gewijzigd, 3 en 5 der in de ederland
sche Staatscourant (1927 n°. 36) geplaatste 
beschikking van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid van 26 Januari 1927 
n°. 86 P. Afd. V benevens lijst C. bij die 
beschikking behoornnde aanhef en onder het 
woord argentum proteinatum, 

" door met vernietiging van het vonnis van 
eersten aanleg eischeres niet-ontvankelijk te 
verklaren in hare vordering tot onrechtmatig
verklaring van en tot schadevergoed ing - met 
bijkomende vorderingen - wegens de ten pro
cesse vaststaande handeling van verweerster, 
hierin bestaande, dat zij op een medisch re
cept, waarbij eene oplossing van Protargol 
werd voorgeschreven, eene oplossing van eene 
gelijke doch niet van e ischeres afkomstige stof 
heeft afgeleverd, hoewel naar vaststaat e ische
res ook in Nederland is de eerste gebruikster 
van het, te haren name ingeschreven, woord
merk "Protargol" ter onderscheiding van een 
door haar in den handel gebracht pharma
ceutisch product van soortgelijke producten 
van anderen en hoewel in de Pharmacopoea 
bij het woord Protargol een sterretje staat ter 
vermelding dat hiervoor een woordmerk be
staat, 

,,zulks op overwegingen, welke d ie beslis
sing niet rechtvaardi gen en ook zelve met de 
aangehaalde wetsartikel en in strijd zijn, 

"daar immers niet ter zake doet, dat niet 
gebleken is, en zelfs dat niet aannemelijk is, 
dat de geneesheer, die het recept had afge
geven, waarop het woord Protargol stond ter 
aanduiding van hetgeen werd verlangd, of dat 
de aanbieder van het recept, die de beste Il ing 
deed, heeft bedoeld, dat de waar moest zijn de 
door eischeres onder het woordmerk " Protar
gol" in den handel gebrachte stof en evenmin 
ter zake doet, dat verweerder noch schriftelijk 
door middel van een etiket of anderszins, noch 
mondeling het woord Protargol bij de afleve
ring heeft gebezigd en dat niet kan worden 
aangenomen, dat hij bij de aflevering de ver-

wachting heeft opgewekt, dat het van eischeres 
afkomstige artikel werd verschaft, 

,,maar het enkele fe it, dat, zooals vaststaat, 
althans in het arrest wordt in het midden ge
laten, de verweerder, ter voldoening aan de 
door het woord Protargol - zijnde het woord
merk waaronder door eischeres a rgentum pro
teinatum wordt in den handel gebracht - · 
aangeduide bestell ing, zonder meer (dat wil 
zeggen ronder dat de bestell er een niet van 
den rechthebbende op dat merk afkom stig 
artikel bleek te verlangen, of dat de verweer
der deed blijken iets anders af te leveren dan 
de door het woordmerk onderscheiden van 
dien rechthebbende afkomstige stof) gelijke 
doch niet van eischeres afkomstige stof heeft 
a fgeleverd, inbreuk op het uitsluitend recht 
van eischeres uitmaakt, wordende een ander 
of verder gebruik van het merk niet vereischt 
om overtreding van art. 3 der Merkenwet aan 
te nemen, 

"waarbij in het arrest bovendien is over het 
hoofd gez ien, dat al moge een woordmerk in 
het spraakgebruik (dat wil zeggen voor het 
publiek) een soortnaam zijn geworden voor 
het product hetwelk de rechthebbende onder 
dat merk vervaardigt of verhandelt, desniet
tem in die rechthebbende tegen zijn wil en 
buiten de in de wet gerege lde gevallen van 
al hetwelk hier geen,.,sprake is, het uitsluitend 
recht daarop niet verliest, zoodat andere vei:
vaarcfigers van of handelaars in die stof ver
plicht blijven dat uitsluitend recht te eer
biedigen, en derhalve niet a ls Prota rgol te 
verkoopen een niet van eischeres afkomstige 
stof, en de beschouwingen in het arrest voor
komende over den omvang der bescherming 
der Merkenwet, over een bijna uitsluitend 
recht op a flevering van zekere stof, en over 
den eisch, dat het verlangen om de door het 
woordmerk beschermde waar te ontvangen 
anders dan door het gebruik van dat woord 
worde te kennen gegeven, dan ook onjuist zijn 
en in strijd met de aangehaalde wetsartikelen, 

,,en waarbij ook ten onrechte is overwogen, 
dat de vermelding tusschen haa kjes van het 
woord Protargol in de lijst C, behoorende bij 
de in den aanhef genoemde ministerieele be
schikking, beteekent, dat dit de naam is waar
onder het artikel (onverschillig van wien af
komsti g) in het verkeer bekend staat, en welke 
dan ook door het publiek bij bestellingen in 
de apotheken wordt gebezigd, en ten onrechte 
op dien grond is aangenomen, dat het woord 
Protargol in het spraakgebruik een soortnaam 
is geworden , al h etwelk trouwe ns aan de ver
pl ichtingen van verweerder uit de Merkenwet 
niet wu afdoen, 

,,en terwijl bovendien de uit het arrest blij
kende en in het middel vermelde handeling 
van verweerder, die zelfs niet beweerd heeft, 
dat hem het rech t van eischeres op het woord
merk Protargol niet bekend was, in elk geval 
in strijd was met de zorgvuldigheid welke in 
het maatschappelijk verkeer den verweerder 
tegenover eischeres en haar goed betaamde, 
en het Hof ook op dien grond de vordering 
had moeten toewijzen, ook afgezien van de 
daarvoor door eischeres blijkens het arrest 
aangevoerde en door het Hof onvoldoende ge
oordeelde bijwndere redenen." 
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Ofschoon ik niet alle overwegingen in rechte 
van het bestreden arrest noch alles wat ter 
verded iging daarvan bij pleidooi namens den 
verweerder is aangevoerd, kan onderschriJ ven , 
acht ik dit middel ongegrond en vAreenig ik 
mij ten slotte met de besli ssing van het Hof. 

Terecht toch is m . i. door dit Coll e1,re in 
overweging 2 onder c besli st, dat van "ge
bruik" door verweerder van het mnrk van een 
ander niet is gebleken en dit in de gesteld!' 
fe iten ook niet I igt opgesloten. Vast staat toch 
u it overweging 2 onder h, dat de verweesder 
noch schrifte lijk noch mondeling bij de a fl e
vering het woord Prota rgol heeft gebezigd, 
maar hij eenvoudig de oplos~ing van 1 % 
argentum prote inatum met 99 % water heeft 
afge leverd. * Met juistheid is hieruit bij p le i
doo i namens verweerder a fgele id, dat het 
merk niet is gebruikt, terwijl het juist da gr ie f 
der e ischeres is, dat het niet is gebru ikt, of
schoon het gebruikt had mo9ten worden door 
aan den aanbieder van het recept van dit 
merk voorziene "Protargol" &f te leveren. 
Slechts overdrachtelijk kan m en beweren, dat 
de verweerder het merk "st il zwij gend" heeft 
gebruikt. Maar in we1·kelijkheid is het sti l
zwijgend gebruiken van een woordmerk iden
tiek met het niet gebruiken daarvan. Duidelijk 
komt dit uit wanneer men zich voorstelt, dat 
de rechthebbende op het merk zelve bij ver
gissing of opzettel ij k gedaan had wat zij nu 
den e ischer verwij t. Zou men dan kunnen zeg
gen, dat zij haar merk "gebruikt" had? 

Indien deze opvatting van art. 3 der Mer
kenwet juist is, heeft de verweerder ook niet 
inbreuk op het uitslu itend gebruiksrecht der 
eischeres gemaakt. 

Evenmin heeft hij dan in eenig ander op
zicht tegenover de e ischeres een onrechtmatige 
daad gepleegd in het bij zonder ook niet een 
handeling, welke in strijd zou zijn met de 
wrgvuldi ghe id, welke hem in het m aatschap
pelijk verkeer tegenover haar persoon of goed 
betaamde. Aan haar recht op het merk toch 
ka n zij geen andere aanspraken ontleenen, dan 
de Merkenwet haa r toekent, n.l. dat een a nder 
dit n iet zal gebruiken. Ook art. 328bis Sr., 
zou den rechthebbende op een merk, indi en 
hij zich hierop wu wi llen beroepen, wodanige 
aanspraak niet verleenen, wanneer aan des 
anders handel ing ontbrak de in dit a r t ike l 
voor de strafbaarheid vereischte bedriegelij k
heid, waardoor het publiek of een bepaald 
persoon kon worden misle id. Aldus lag hier 
het geval. Immers terwijl hier van m isleidi ng 
van het publiek uiteraard geen sprake kan 
zijn , ontbreekt ook de misleid ing van den 
aanbieder van het recept, nu het Hof in de 
ove rweging 2 onder e en / fe itelijk heeft be
s! ist, dat niet is gebleken en zelfs onaanneme
lijk is, dat deze aanbieder de bedoeling had, 
dat de verlangde stof juist moest zijn de door 
eische res onder het woordmerk Protargol in 
het verkeer gebrachte. 

H et middel ach t ik dus in zijn geheel onge
grond. 

* Zie voor de overwegingen 2 onder c en 
onder h het arrest. ( R ed.) . 

Op deze gronden concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en tot veroordeeling van 
de eischeres in de kosten in cassatie gevall en. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrnst, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de e ischeres tot cassatie - de Farben

industr ie - ook in N ederland recht heeft op 
het woordmerk " protargol" ter onderscheiding 
van een door haa r in den ha ndel gebracht 
pharmace uti sch product, zi lver proteïne ( ar
gentum prc,tei1iatum), van soortge lijke prodnc
ten van anderen en dat de apotheker Kru_vsse 
- de verweerder in cassatie - hier tl' lande 
op een medisch recept, waarbij een oplossing 
va n protargol werd voorgeschreven, een op
lossing van zilverproteïne heeft a fge leverd, 
die niet van de Farbon industrie af!:omstig 
was ; 

dat de Farben industrie op grond daarvan hij 
inleidende dagvaard ing, met bij komende vor
deringen, hee ft gevorderd onrechtmatig,·er
klar ing van voormelde handeli ng van Kruysse, 
welke vordering bij vonn is van de Arr.-R echt
bank t,e Amsterdam van 10 F ebruari 1933 in 
hoofdzaak is toegewezen; 

dat op het door Kruysse ingesteld hooger 
beroep het Hof, onder meer, heeft overwogen: 

,,dat art. 3 Merkenwet op de daarbij om 
schreven wijze het recht tot uitsl uitend ge
bruik van een merk ter onder~cheiding van 
iemands fabrieks- of handelsmerk (bedoeld 
is: waren) van die van anderen toekent aan 
den rechthebbende op het merk e n dezen hier
door beschermt tegen het nadeel dat een ander 
dit merk gaat gebruiken, waardoor de waar 
van dien ander onder valsche vlag in het ver
keer wordt gebracht en den rechthebbende 
eenc oneerlijke mededinging wordt aangedaan; 

,,dat dus voor overtreding van art. 3 ver
e ischt wordt dat het merk door den a nder i~ 
gebruikt; 

"dat echter van wodanig gebruik onder 
voormelde omstandigheden ten dezen niet is 
geb leken en dit in de gestelde feiten ook niet 
ligt opgesloten; (Ov. 2 onder c R eil.): 

"dat vaststaat dat op het oude recept, dat 
copielijk aan appellant ter bereiding werd 
aangeboden, en dat den naam van den genees
heer, die dit oorspronkelijk had a fgegeven, 
ve1·meldde, het woord Protargol stond ter aan
duiding van hetgeen werd verlangd ; 

" dat uit niets is gebl eken dat de geneesheer 
destij ds heeft bedoeld dat de waar moest zij n 
de door geïnt imeerde onder het woordmerk 
Protargol in den handel gebrachte sche ikun
dige stof, genaamd Argentum prote inatum, en 
evenmin is geble ken dat bij den aanbieder van 
het recept, di e de bestel] ing deed, deze bedoe
ling bestond; 

,,dat dit ook niet aannemelijk is omdat aan
genomen moet worden dat het woord Protar
gol in het spraakgebruik een soortnaam is ge
worden voor het produkt argentum proteina
tum, terwijl het tegelijkertijd een woordmerk 
is gebleven, waarop geïnt imeerde recht had ; 

" dat dit bl ij kt uit lijst C, behoorende bij de 
besch ikking van den Minister van Arbeid, 
H a ndel en Nijverhe id van 26 J anuari 1927 
ter uitvoering van de artt. 7 en 30 der wet 
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van 1 Juni 1865, S. 61, regelende de uitoefe
ning der artsenijbereidkunde, gel ijk deze wet 
later is gewijzigd, in welke lijst staat: ,,Argen
tum proteinatum - Proteïnezi lver (Protar
gol)", hebbende de vermelding van zulk een 
tusschen haakjes geplaatsten naam, evenals 
bijvoorbeeld bij "zuiveringszout", ,,carbol
zuur", ,,staalpillen" enz. de beteekenis dat di t 
de naam is, waaronder het officieel met latijn
sche termen aangeduide art ikel in het verkeer 
bekend staat en welke dan ook door het, p,1-
bliek bij bestellingen in de apotheken wordt 
gebezigd, terwijl in de Pharmacopoea bij het 
woord Protargol een sterretje staat ter ver
melding, dat hiervoor een woordmerk bestaat; 

,,dat vaststaat dat appellant noch schri fte
lijk door middel van een etiket of anderszins, 
noch mondeling het woord Protargol bij de 
aflevering heeft gebezigd, maar hij eenvoudig 
-de oplossing van 1 % argentum proteinatum 
met 99 % water in een fleschje heeft overge
reikt; (Ov. 2 onder h, Red.); 

,,dat bovendien ook niet kan worden aan
genomen dat appellant bij de aflevering de 
verwachting heeft opgewekt dat het van geïn
timeerde afkomstig artikel werd verschaft; 

"dat de bescherming der Merkenwet n iet 
wover gaat dat, indien een woord tegel ijker
tijd een woordmerk en een soortnaam aanduidt 
en het publiek door beziging van het woord 
alleen, derhalve zonder dat bliJkt dat de door 
het woordmerk beschermde waar begeerd 
wordt, het artikel verklaart te verlangen, de 
apotheker verplicht zou zijn het van den 
rechthebbende op het merk afkomstige artikel 
te leveren en het hem dus !liet vrij zou staan 
- gelij k hier het gevai was - een scheikundig 
volkomen gelijke stof te leveren van andere 
herkomst; 

" dat anders toch voor den rechthebbende op 
het woordmerk een bijna uitsluitend recht op 
aflevering van eene overal elders te verv~.ar
digen en te verkrijgen stof zou ontstaan met 
vastlegging van monopolieprijzen, aangezien 
slechts bij uitzondering het terzake meeren
deels onkundige publiek bij zulk eene bestel 
ling te kennen zal geven dat niet het merk
artikel maar slechts de stof van wetenschap
pelijk bekende samenstelling, onverschillig van 
welke herkomst, verlangd wordt; 

,,dat integendeel de eisch gesteld mag wor
den dat óf de het recept schrijvende genees
heer óf degeen, di e de waar bestelt, het ver
langen te kennen zal geven dat de door het 
woordmerk beschermde waar zal worden ge
leverd hetgeen in dit geval, gelijk vaststaat, 
duidelij k zou zijn uitgedrukt door te schrijven 
of mondeling te bestellen: ,,Protargol-Bayer"; 

dat het Hof op deze en andere, thans niet 
ter zake doende gronden, met vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank, de Fa1·benindustrie 
niet-ontvankelijk in haar vordering heeft ver
klaard; 

0. dat de Farbenindustrie tegen deze u it
spraak het volgende middel van cassatie heeft 
voorgesteld: zie concl. Proc. -Gen. ; 

0. daaromtrent: 
dat de wettelijke bescherming van het woord

merk "protargol" van de Farbenindustrie voor 
zilve1·proteïne medebrengt, dat geen handelaar 
hier te lande zilverproteïne, d ie niet afkom-

stig is van de Farbenindustrie, mag afleveren 
onder den naam protargol, ook al mocht bij 
het publiek het besef verloren zijn gegaan, dat 
dit woord een merk is en dus duidt op her
komst van de waar van zekeren handelaar of 
fabrikant, en a l mocht dus het publiek ge
woon geworden zijn om zilverproteïne, onaf
hankelijk van haar herkomst, protargol te 
noemen; 

dat onder afleveren onder dien naam ook 
valt de aflever ing van zilverproteïne door een 
apotheker op een recept, dat protargol voor
schrijft, tenzij hij daarbij te kennen geeft iets 
anders dan protargol te leveren; 

dat dus Kruysse door op een recept, dat een 
oplossing van protargol voorschreef, een oplos
sing af te leveren van zilverproteïne, die niet 
van de Farbenindustrie afkomstig was, zonde1· 
dat hij daarbij te kennen gaf geen protargol 
af te leveren, inbreuk heeft gemaakt op het 
recht van de Farbenindustrie, waaraan niet 
afdoet, dat hij zelf het woord protargol toen 
noch uitgesproken noch in schrift gesteld 
heeft; 

dat het middel dus in zijn vooropgestelde 
grieven gegrond is, zoodat de slechts subs i
diair aangevoerde gr ieven, dat het Hof op met 
wettelijk voorschrift strijdigen grond heeft 
aangenomen, dat protargol soortnaam is ge
worden en dat de handeling, zoo zij geen 
inbreuk op het merkrecht oplevert, toch on
rechtmatig is, haar belang verloren hebben, 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Bekrachtigt voormeld vonnis der Arr.-Recht

bank te Amsterdam; (Salaris in cassatie f 550, 
kosten in hooger beroep f 350, R ed.). 

(N. J.) 

13 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; Winkelslui
tingswet art. 3.) 

Zelfs al zou het verbod van art. 14 der 
A. P . V. van Hillegom betrekking hebben 
op elk toestel, onverschillig welk - te
recht besliste de Kantonr., blijkens de 
qualificatie, dat het verbod betrekking 
heeft op een toestel tot verkoop - dan 
heeft het artikel, als gevende eene rege
ling voor hetgeen op of aan voor het 
publiek toegankelijke p laatsen al of niet 
mag geschieden, nog betrekking op de 
openbare orde en valt dus geheel binnen 
het terrein van art. 168 Gemeentewet. 

De bepaling van art. 3 der Winkelslui
tingswet sluit geenszins elke bemoeiïng 
van den gemeentelijken wetgever met auto
maten uit en doet dan ook in het minst 
niet te kort aan de bevoegdheid van de 
gemeenten om voorschriften te geven om
trent de aanwezigheid van automaten op 
plaatsen, waarover de gemeentel ij ke zorg 
zich uitstrekt. 

Op het beroep van H. G. J. K. , kruidenier, 
te Hillegom, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Haarlem van 10 Oct. 1935, houdende 
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bevestiging, in hooger beroep, van een mon
deling vonn is van het Kantongerecht te Haar
lem van 29 April 1935, waarbij requi rant, ter 
zake van : ,, in de gemeente Hillegom langs 
den openbaren weg een toestel tot verkoop 
hebben ronder vergunning van B. en W.", met 
aanhaling van de artt. 1, 14, 202 A . P . V . van 
H ill egom, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van drie gulden en drie dagen ver
vangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p het cassatiemiddel , door den rnqui

rant voorgesteld bij schriftuur: 
S., althans v. t., van art. 168 der Gemeente

wet jis. de artt. 1 en 14 der A . P . V. van de 
gemeente H illegom, doordD.t de Rechtbank te 
Haarlem, rechtdoende in hoogE:r beroep, heeft 
bevestigd het vonnis door den Kantonrechter 
te Haarlem op 29 Apri l 1935 in eersten aan
leg gewezen, waarbij requirant terzake als 
voormeld werd veroordeeld tot betaling van 
ecne geldboete van f 3 subsidiair 3 dagen 
hechtenis, zulks ten onrechte, aangezien het 
tenlastegelegde en bewezen verklaarde feit 
noch krachtens de artt. 1 en 14 der A. P. V. 
van de gemeente Hillegom noch hachtens 
eenige andere wetsbepaling strafbaar kan wor
den geoordeeld en requirant mitsdien uithoof
<le van niet strafbaarheid van het bewezen 
geachte feit van alle rechtsvervolging te dier 
zake had moeten zijn ontslagen; 

Ten aanzien van het m iddel van cassatie: 
0. dat het hiar toegepaste art. 14 van de 

A. P . V. voor de gemeente Hillegom lnidt: 
"Het is verboden, op of langs den openbaren 
weg kramen, tenten, stall en of andere toestel
len, tafels met uitstallingen en wagens met 
waren tot verkoop te plaatsen, op te slaan of 
te hebben zonder vergunning van Burgemees
ter en Wethouders, of de ingenomen ruimte en 
den omtrek daarvan zonder hen te re inigen te 
verl aten", terwijl, krachtens art. 1, in deze 
Verordening onder openbare weg wordt ver
staan: ,,elke weg, straat, plein, plantsoen, los
wal , gang, pad, steeg, brug, stoep, trottoir. 
dijk, terrein, al dan niet voor den openbaren 
dienst bestemd, welke, zij het dan ook met 
eenige beperking, voor een ieder toegankelijk 
is, onverschillig wie daarvan e igenaar is"; 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
in hoofdzaak is aangevoerd: 

1 °. dat genoemd art. 14 de grenzen, door 
art. 168 der Gemeentewet aan den gemeente
lijken wetgever gesteld, overschrij dt nu immers 
krachtens dat art. 14 onder meer is verboden 
het hebben van een toestel - onverschi ll ig 
welk - op een stuk grond, dat niet voor den 
openbaren d ienst bestemd is en dat ook niet 
in eigendom behoort aan de gemeente, doch 
het eigendom is van een particulier, terwijl 
dan dit stuk grond, zij het ook met eenige 
beperking, voor een ieder toegankelijk is, 
waardoor deze bepal ing treedt in eene rege
ling van de bijrondere belangen der ingeze
tenen; 

2°. dat het in elk geval in strijd zoude zijn 
met, zooal n iet de letter, dan toch met den 

L. 1936. 

geest en de strekking van de Wi nke lsluit ings
wet S. 1930 n ° . 460, dien bij die wet geoor
loofden verkoop ui t automaten onmogelijk te 
m aken door het plaatsen ervan ronder meer 
te verb ieden ; 

0 . dienaangaande: 
dat, zelfs a l zou het verbod van genoemd 

art. 14 der A. P . V . der gemeente, gel ij k re
qui rant meent, betrekk ing hebben op elk toe
stel, onverschill ig welk, en n iet, gelij k de 
K antonrechter in het bevestigde vonnis, blij
kens de quali ficatie, heeft aangenomen op een 
toestel tot verkoop - welke besl iss ing de H. 
R. juist acht - dan nog het artikel , als ge
vende eene regel ing voor hetgeen op of aan 
voor het publ iek toegankel ijke plaatsen a l of 
niet mag geschieden, betrekking heeft op de 
openbare orde, dus geheel valt binnen het ter
rein van art. 168 der Gemeentewet, zoodat de 
eerste grief niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat de tweede grief eveneens ongegrond 
is; dat immers de bepaling van art. 3 der 
Winkelsluitingswet S. 1930 n°. 460, dat de 
bepalingen dezer wet niet van toepassing zijn 
op den verkoop door •m iddel van automaten, 
geenszins elke bemoeiing van den gemeente
lijken wetgever met automaten uitsluit en dan 
ook niet in het minst te kort doet aan de be
voegdheid van de gemeenten, om voorschriften 
te geven omtrent de aanwezigheid van auto
maten op plaatsen, waarover de gemeentelijke 
rorg zich uitstrekt; 

Verwerpt het beroep. 
(N .. J.) 

13 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R.wet artt. 1 en 7.) 

De aanduiding der snelheid op de daar
toe aangegeven wijze moet a ls een onmis-· 
bare voorwaarde voor de rechtsgeldigheid 
eener vastgestelde maximum-snelheid wor
den beschouwd. Hieruit kan worden af
geleid, dat het vervuld zijn d ier voorwaar
de als vereischte voor de strafbaarheid der 
overtreding, dus als element van het straf
baar fe it, moet worden beschouwd en dus 
in de dagv. behoort te worden telaste
gelegd . 

[Aldus ook Adv. -Gen. Berger; deze 
t. a. v. de andere middelen: 

Het in de telastelegging gebezigd be
grip "openbare rijstraat" valt zoowel on
der het begrip "wegen" in den zin der 
verordening op de straatpol itie te Rotter
dam, als onder het begrip, zooals het in 
art. 1, onder 2° M. en R .wet wordt be
paald als: ,,alle voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen". 

De verordening stelt het overschrijden 
der maximum-snelheid strafbaar; daarbij 
is niet van belang het t ijdsverloop, ver
streken voordat deze maximum-snelbeid 
wordt bereikt.] 

Op het beroep van F. V., directeur eener 
N. V. te R otterdam, requirant van cassatie 

· 2 
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tegen een vonnis van de Rechtbank te Rotter
dam van 15 Oot. 1935, waarbij in hooger be
•oep is bevestigd een op 29 Maart 1935 door 
het Kantongerecht te Rotterdam na gedaan 
veI"Zet gewezen mondeling vonnis, houdende 
bekrachtiging van een op 8 Maart 1935 bij 
verstek gewezen mondeling vonnis, bij hetwelk 
de requirant ter zake "in de gemeente Rotter
dam op een weg, in de bebouwde kom der 
gemeente, voorwover door B. en W. niet 
krachtens het bepaalde in het le lid van art. 
101 der Verordening op de straatpol itie der 
gemeente een lagere maximum snelheid is be
paald, met een motorrijtuig rijden met een 
grooter snelheid dan 40 km per uur", met 
aanhaling van de artt. 1, 101, 138 der ver
ordening op de straatpolitie te Rotterdam, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
drie gulden en twee dagen vervangende hech
tenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Het bestreden vonnis bevestigt een na verzet 
gewezen mor.deling vonnis van den Kanton
rechter te Rotterdam, houdende bekrachtiging 
van diens verstekvonnis tegen den requirant, 
waarbij deze, met toepassing van de artt. 101 
en 138 der verordening op de Straatpolitie te 
Rotterdam, woals laatstelijk gewijzigd, is ver
oordeeld wegens het "in de gemeente Rotter
dam op een weg in de bebouwde kom der ge
meente, voor zoover door Burgemeester eu 
Wethouders niet (in het voor de aanteekening 
van het mondeling vonnis gebezigde gedrukte 
formulier staat blijkbaar abusieve lijk "met") 
krachtens het bepaalde in het le lid van art. 
101 der Verordening op de Straatpolitie der 
gemeente een lagere maximum snelheid is be
paald, met een motorrijtuig rijden met een 
grooter snelheid dan 40 km per uur". Bewezen 
verklaard werd, dat requirant te Rotterdam op 
4 J anuari 1935, omstreeks 12¾ uur, als be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig daar
mede heeft gereden op de openbare rijstraat, 
de Beukelsweg, gelegen in de bebouwde kom 
dier gemeente met een snelheid van ongeveer 
51 Kilometer per uur. 

Bij schriftuur werden de volgende middelen 
van cassatie voorgesteld: 

I. ,.S., althans v. t . van art. 101 der Ver
ordening op de Straatpolitie der gemeente 
Rotterdam en art. 7 der Motor- en Rijwielwet, 
door te beslissen, dat het telastegelegde feit 
een strafbaar feit inhoudt, hoewel daarin een 
bestanddeel ontbreekt noodig om het een straf
baar feit te doen zijn, n.l. dat genoemde 
maximumsnelheid is aangeduid op de door den 
Minister van Waterstaat vastgestelde wijze;" 

II. ,.S., althans v. t . van art. 350 Sv., door 
te beslissen, dat het telastegelegde feit een 
strafbaar feit is, hoewel de telastelegging 
spreekt van "openbare rij straat", een begrip 
dat do Motor- en Rijwielwet cum annexis niet 
kent.'' 

III. ,,S., althans v. t. van art. 350 Sv., 
door te bes! issen, dat het telastegelegde feit 
een strafbaar feit is, hoewel in de telasteleg
ging geen tijd, waarbinnen de door haar ver
melde snelheden moeten zijn bereikt, is aan
{\'egeven, zoodat er - re vera geen snel
heid is aangegeven, waarnaar de maximum-

snelheid beoordeeld kan worden." 
Het tweede middel schijnt mij niet gegrond. 

Art. 1 sub 3e der Verordening op de Straat
polit;e van Rotterdam verstaat onder "rijstra
ten" die banen van den weg, welke in de 
breedte niet onderbroken worden door een 
voetstraat, trottoir enz. en sub le onder "weg" 
o. m. alle voet- en rijstraten enz. welke in den 
regel voor den algemeenen dienst bestemd of 
voor a llen toegankelijk zijn. Hieruit volgt dus, 
dat het begrip "openbare rijstraaf' valt wo
wel onder het begrip "wegen" in den zin der 
verordening, alsook onder dat begrip. zooals 
het in art. 1 onder 2e der Motor- en Rijwiel 
wet wordt bepaald als : ,.alle voor het open
baar verkeer openstaande rijwegen". 

Het derde middel houdt eene grief in, welk<> 
m. i. in het bestreden vonn is terecht is ver
worpen met de overweging, dat het overschrij
den der maximum-snelheid bij de gemelde ver 
ordening is strafbaar gesteld en daarbij niet 
van belang is het tijdsverloop, verstreken voor
dat deze maximum-snelheid werd bereikt. 

H et eerste middel acht ik gegrond. De in 
dezen toegepaste verordening bepaalt in art. 
101, derde lid, dat de voorgeschreven snelheid, 
in gemeld artikel bedoeld, wordt aangeduid 
op de wijze, als bepaald door den Minister van 
Waterstaat. 

Deze bepaling strekt kennelijk ter voldoe
ning aan den in art. 7, eerste lid, der Motor
en Rijwielwet gestelden eisch, dat de plaatse
lijke verordening voorschriften bevat ter ver
zekering, da t de in acht te nemen maximum
snelhe id wordt aangegeven op de door ge
noemden Minister vast te stellen wijze . Zij 
brengt echter, naar het mij voorkomt, en ook 
door Uwen H . R. werd aangenomen (vg. ar
resten 27 Febr. 1928 W. 11814, N. J. 1928, 
589 ; 27 Jan. 1930 W. 12093, N. J. 1930, 391) 
tevens mede, dat het daadwerkelijk aange
geven zijn op bedoelde wijze eene onmisbare 
voorwaarde vormt voor de rechtsgeldigheid 
eener voorgeschreven maximum-snelheid en dat 
overtreding van zoodanig voorschrift dan ook 
alleen strafbaar kan worden geoordeeld , wan
neer de aanduiding dier voorgeschreven snel
heid inderdaad op de bedoelde wijze heeft 
pi aats gehad, zood at zulks ook a ls een be
standdeel van het strafbare feit behoort te 
worden telastegelegd. Aangozien zulks blijkens 
den inhoud der dagvaarding ten dezen niet 
heeft plaats gehad, kan het telastegeJ,~gde en 
bewezenverklaarde feit derhalve m. i. niet ge
acht worden bij de meergemelde verordening 
strafbaar te zijn gesteld, terwijl dit evenmin 
elders is geschied. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot vernieti
ging van het bestreden vonnis, behalve voor 
zoover het telastegelegde is bewezen verklaard, 
en voorts daartoe, dat Uw H. R ., rechtdoende 
krachtens art. 105 R. 0. onder evengemeld 
voorbehoud mede zal vernietigen het in hooger 
beroep bevestigde vonnis van den Kantonrech
ter en diens bij verstek gewezen uitspraak, en, 
het bewezen feit niet strafbaar verklarende, 
den requirant zal ontslaan van a lle rechtsver
volging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheei· 
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Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur en lui
dend : (zie conclusie); 

0. dat aan den requirant bij inleidende dag
vaarding is telastegelegd, dat hij te Rotterdam 
op -1 Januari 1935, omstreeks 121h uur al5 be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig daar
mede heeft gereden op de openbare rijstraat 
den Beukelsweg, gelegen in de bebouwde kom 
dier gemeente met een snelheid van ongeveer 
51 Kilometer, althans van mee,· cla n 40 Kilo
meter per uur; 

dat het telastegelegde is bewezen verklaard 
- met dien verstande dat requirant heeft ge
reden met een snelheid van ongeveer 61 Kilo
meter per uur - en het bewezenverklaarde is 
gequalificeercl en deswege straf is opgelegd als 
hierboven vermeld; 

0. dat lid 2 van art. 101 der gemelde ver
ordening verbiedt - welk verbod art. 138 met 
straf bedreigt - op de wegen in de bebouwde 
kom der gemeente, voorwover geen lagere 
maximum-snelheid is bepaald, met een motor
rijtuig te rijden met een grootere snelheid dan 
40 Kilometer per uur, waarna lid 3 inhoudt; 
dat de voorgeschreven snelheid wordt aange
duid op de wijze als bepaald door den Minister 
van Waterstaat; 

dat dit laatste voorschrift strekt ter voldoe
ning aan den door den Motor- en Rijwielwet 
in art. 7 lid 1 gestelden eisch, dat wanneer 
eene plaatselijke verordening als dáár bedoeld, 
een in acht te nemen maximum-snelheid vast
stelt, de verordening voorschriften moet be
vatten, ter verzekering, dat die snelheid op 
door den Minister vast te stellen wijze wordt 
aangegeven ; 

dat uit de omstandigheid, dat de Motor- en 
Rijwielwet dezen eisch stelt, volgt dat de aan
duiding der snelheid op de daartoe aangegeven 
wijze als eene onmisbare voorwaarde moet 
worden beschouwd voor de rechtsgeldigheid 
eener vastgestelde maximum-snelheid; 

dat hieruit kan worden afgeleid, dat het 
vervuld zijn dier voorwaarde als vereischte 
voor de strafbaarheid der overtreding, dus als 
element van het strafbaar feit moet worden 
beschouwd en dus in de dagvaarding behoort 
te worden telastegelegd; 

dat dit in deze niet is geschied, weshalve het 
telastegelegde en bewezenverklaarde feit niet 
bij art. 101 der verordening is strafbaar ge
steld; 

dat zulks ook elders niet is geschied ; 
dat dan ook wegens gegrondheid van het 

eerste middel het vonnis niet in stand kan 
blijven en behandeling der beide andere mid
delen overbodig is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve voor
wover dit vonnis het na verzet gewezen vonnis 
van het Kantongerecht bevestigt wat betreft 
de bekrachtiging van de bij het verstek-vonnis 
aangenomen bewezenverklaring van het te
l astegelegde ; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet R. 0 .: 

Vernietigt het na verzet gewezen vonnis van 
het Kantongerecht behalve voorzoover dit het 
bij verstek gewezen vonnis bekrachtigt ten aan
zien van de bewezenverklaring van het telaste
gelegde; 

Vernietigt het bij verstek gewezen vonnis van 
het Kantongerecht met uitzondering van de 
bewezenverklaring van het telastegelegde ; 

Verklaart het bewezen feit niet strafbaar; 
Ontslaat den requirant van a ll e rechtsver

volging te dier zake. 
( . J.) 

18 Januari 1936. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39bis.) 

Van toepassing van het l e j 0
• het 3e lid 

van art. 39b is behoort slechts dan sprake 
te zijn, indien van de opneming van den 
arme in de ziekeninrichting af de verple
ging geschiedt op kosten van de gemeente 
of van eene aldaar gevestigde burgerlijke 
instelling - dus niet wanneer, als in casu, 
de opneming aanvankelijk is geschied voor 
rekening van een derde. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Wageningen 
(namens de burgerlijke instelling voor maat
schappelijk hulpbetoon aldaar) tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 3 Septem 
ber 1935, n°. 179, waarbij aan burgemeester en 
wethouders voornoemd werd te kennen ge
geven, dat aan hun verzoek om toepassing van 
art. 39bi8 (l• hel) der Armenwet niet kon 
worden voldaan ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Januari 1936, n°. 5; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 J anuari 1936, 
n°. 355, afd. Armwezen; 

0. dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Wageningen bij schrijven van 1 Augustus 
1935, n°. 967, aan Ged. Staten van Gelderland 
hadden verzocht, om, met toepassing van 
art. 39bi8 der Armenwet, te beslissen, dat de 
kosten der verpleging van Annegje Reijenga, 
opgenomen in het sanatorium voor longlijders 
" Oranje Nassau's Oord", te Wageningen, van 
den datum af, waarop in werking is getreden 
de wet van 27 Juni 1935, S. 379, tot wijziging 
van de Armenwet, zullen komen ten laste van 
de gemeente Arnhem, dit college d.d. 3 Septem
ber 1935, onder n°. 179, h<!eft besloten burge
meester en wethouders voornoemd te kenmm 
te geven, dat aan hun verzoek niet kan worden 
voldaan, aangezien het voormelde art. 39bis 
- blijkens den inhoud van het derde lid -
slechts kan worden toegepast in gevallen, waar
in de opneming in eene ziekeninrichting niet 
zonder gevaar voor het leven of de gezondheid 
van den arme kon worden uitgesteld, hoedanig 
geval in deze niet aanwezig was; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Wageningen (in deze optre
dende namens de burgerlijke instelling voor 
maatschappelijk hulpbetoon aldaar) bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 
Raad van Arbeid te Arnhem op 10 Augustus 
1934 in het sanatorium voor longlijders "Oranje 
Nassau's Oord", gevestigd in de gemeente 
Wageningen, ter verpleging heeft doen op
nemen de dienstbode Annegje R eijenga, meer
derjarige ingezetene der gemeente Arnhem ; 
dat de Raad van Arbeid de aan de verpleging 
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verbonden kosten voor zijne rekening heeft 
genomen voor het tijdvak van 10 Augustus 
1934 tot en met 26 Februari 1935; dat de ver
pleging op den laatst"'enoemden datum nog 
niet kon worden geëindigd, op grond waarvan 
de gemeente Wageningen, in verband met de 
weigering van het gemeentebestuur van Arnhem 
tot betaling van de kosten van verdere ver
pleging, die kosten ten laste van de gemeente 
Wageningen heeft genomen, zulks mede naar 
aanleiding van een schrijven van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 15 Juli 
1935, n°. 5285, afd. A. ; dat zij, overeenkomstig 
het bepaalde in het eerste lid van het nieuwe 
art. 39bis der Armenwet, aan Ged. Staten 
hebben verzocht te beslissen, dat de verpleeg
kosten van Annegje Reijenga voornoemd, met 
ingang van den datum van inwerkingtreding 
der wet van 27 Juni 1935, S. 379, waarbij het 
gemelde artikel aan de Armenwet is toegevoegd, 
komen voor rekening der gemeente Arnhem, 
in welke gemeente de patiënte hoofdverblijf 
had ten tijde van hare opneming in het ge
melde sanatorium; dat Ged. Staten aan dit 
verzoek niet hebben voldaan, daar huns inziens 
hier niet aanwezig was een geval, waarin de 
opneming in eene ziekeninrichting niet zonder 
gevaar voor het leven of de gezondheid van 
de arme kon worden uitgesteld; dat burge
meester en wethouders de juistheid van deze 
bewering niet kunnen erkennen, zich daartoe 
beroepende op de in afschrift overgelegde ver
klaring dd. 20 September 1935 van Dr. F. L. 
Oudendal, geneesheer van de meergenoemde 
inrichting, waaruit blijkt, dat uitstel van de 
opneming van de patiënte in het sanatorium 
inderdaad gepaard zou zijn gegaan met gevaar 
voor hare gezondheid en ook voor haar leven ; 

0. dat art. 39bis, 1 • lid, der Armenwet be
paalt, dat, indien een arme, die op kosten van 
eene gemeente of van eene aldaar gevestigde 
burgerlijke instelling wordt verpleegd in eene 
inrichting tot verpleging van zieken, ten tijde 
van de opneming in die inrichting hoofdver
blijf had in eene andere gemeente, het bestuur 
der eerstbedoelde gemeente of der aldaar ge
vestigde burgerlijke instelling tot Ged. Staten 
het verzoek kan richten te beslissen, dat de 
kosten van het vervoer naar en de verpleging 
in de ziekeninrichting komen ten laste van die 
andere gemeente, terwijl ingevolge den laatsten 
zin van het 3• lid van dit artikel zoodanige 
beslissing slechts kan worden genomen, indien 
de opneming in de ziekeninrichting niet zonder 
gevàar voor het leven of de gezondheid van den 
arme kon ,worden u.itgestelá; 

dat onder het licht van de toelichting en op 
grond van het onderlinge verband van het l • 
lid en den laatsten zin van het 3• lid van het 
meer genoemde artikel moet worden aangeno
men, dat van toepassing -.~.u de hierbedoelde 
wetsbepalingen slechts dan s;:;,.ake behoort 
te zijn, ingeval van de opneming v.i,n den arme 
in de ziekeninrichting af de verpleging geschiedi; 
op de kosten van de gemeente of van eene aldaar 
gevestigde burgerlijke instelling ; 

dat zulks hier niet het geval is, aangezien 
A. Reijenga op 10 Augustus 1934 voor rekening 
van den Raad van Arbeid te Arnhem in het 
bovenvermelde sanatorium voor longlijders 
,,Oranje Nassau's Oord" is opgenomen; 

dat bovendien op dat tijdstip de wet van 

27 Juni 1935, S. 379, waarbij art. 39bis in de 
Armenwet is ingevoegd, niet van kracht was ; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan art. 
39bis der Armenwet in deze geen toepassing 
hebben gegeven; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

20 Januari 1936. ARREST van· den Hoogen 
Raad. (A. P. V. van Oostvoorne art. 60; 
Gemeentewet art. 168.) 

In de t.1.1. en bewezenverklaring kan 
het woord "mest" blijkens hetgeen volgt, 
alleen bedoeld zijn als eene zelfstandig
heid, welke geheel of in hoofdzaak bestaat 
uit dierlijke uitwerpselen. De Rechtb. 
heeft art. 60 A. P. V. van Oostvoorne niet 
geschonden of verkeerd toegepast door deze 
zelfstandigheid te rekenen tot de stank-
verwekkende stoffen. _ 

In genoemd art. 60 heeft het verbod 
om bedoelde stoffen ter plaatse als nader 
aangeduid te bergen een geheel zelfstan
dige beteekenis, onafhankelijk van den 
plicht tot [op eerste aanschrijving van B. 
en W.] verwijderen der stoffen in het 
tweede lid genoemd. 

Aan de voorwaarde, dat de strafbaar 
gestelde gedraging alleen door de A . P. V. 
van Oostvoorne wordt getroffen, indien 
deze in de gemeente Oostvoorne voorvalt, 
is voldaan zelfs al zoude de betrokken -
binnen den afstand van 25 meter van req's 
mestvaalt gelegen - woning zelve niet in 
die gemeente zijn gelegen. 

Op het beroep van S. L., landbouwer, te 
Oostvoorne, ,requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Rotterdam van 8 Oct. 1935, waarbij 
in hooger beroep, met Yerbetering van gron
den, is bevestigd - behalve wat de straf be
treft - een door het Kantongerecht te Brielle 
op 15 Mei 1935 gedane uitspraak, waarbij 
requirant, ter zake van " in de gemeente Oost
voorne stankverwekkende stoffen bergen en 
geborgen houden binnen den afstand van 25 
Meter van woonhuizen", met aanhaling van 
de artt. 1, 60 aanhef en sub a, 76, 98, 101 der 
A. P. V. voor de gemeente Oostvoorne, 23, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
twintig gulden en vijf dagen vervangende 
hechtenis, hebbende de Rechtbank, met ver
nietiging van het vonnis in zooverre, de straf 
bepaald op eene geldboete van tien gulden 
en vijf dagen vervangende hechtenis; (Gepleit 
door J. J. Woltheer). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden vonnis is door bevestiging 
met verbetering der gronden van het in dien 
zin door den Kantonrechter gewezen vonnis 
overeenkomstig de telastelegging bewezen ver
klaard, dat de verdachte te Oostvoorne op 6 
Maart 1935 een aanmerkelijke hoeveelheid 
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mest heeft geborgen gehouden op een mest
vaalt op het erf van het door hem bewoonde 
perceel Voorweg A 372, welke mestvaalt was 
gelegen op een afstand van ongeveer 8 meter 
- althans binnen een afstand van 25 meter 
van een woonhuis bewoond door een familie 
Kooren en is hieraan de benaming gegeven: 
in de gemeente Oost-Voorne stankverwekkende 
stoffen bergen en geborgen houden binnen den 
afstand van 25 meter van woonhuizen. 

Namens den veroordeelde zijn bij pleidooi de 
volgende middelen tot cassatie aangevoerd: · 

,,1°. S., althans v. t. van art. 60 der A.P.V. 
voor de gemeente Oostvoorne, in verband met 
de artt. 1 en 91 Sr. en de artt. 261, 348 en 
398 Sv., doordat de Rechtbank in haar vonnis 
heeft bewezen verklaard, dat requirant tot 
cassatie stankverwekkende stoffen op de wijze 
als in art. 60 der A. P. V. voor de gemeente 
Oost-Voorne omschreven heeft geborgen en ge
borgen gehouden, ten onrechte, daar toch de 
Rechtbank op grond van de dagvaarding had 
te beslissen en den requirant slechts was ten 
laste gelegd, dat hij mest heeft geborgen ge
houden, zijnde ten onrechte door de Rechtbank 
beslist, dat mest steeds wude zijn een stank
verwekkende stof. 

.,2°. S., althans v. t. van art. 60 der A.P.V. 
voor de Gemeente Oostvoorne en van de artt. 
348, 350, 351, 352, 422 en 423 Sv., doordat de 
Rechtbank, bes! issende, dat mest steeds is een 
stankverwekkende stof, haar vonnis niet be
hoorlijk met redenen heeft omkleed . 

"3°. S., althans v. t . van artt. 60 en 76 der 
A. P . V. voor de Gemeente Oostvoorne, in ver
band met de artt. 1 en 91 Sr. en de artt. 261, 
348 en 398 Sv. , doordat de Rechtbank straf
baar heeft verklaard het geborgen houden 
van stankvenvekkende stoffen, ten onrechte, 
omdat blijkens het in het tweede lid van art. 
60 der A. P. V. voor de Gemeente Oostvoorne 
bepaalde de strafbaarheid dan alleen aanwezig 
is, indien verwijdering van bedoelde stoffen 
ondanks aanschrijving van B. en W. niet heeft 
plaats gevonden. 

"4 °. S., althans v. t. van de artt. 60 en 76 
der A. P. V. voor de Gemeente Oostvoorne, in 
verband met de artt. 1 en 91 Sr. en de artt. 
261, 348 en 398 Sv., alsmede van <le artt. 167 
en 168 der Gemeentewet, doordat de Recht
bank heeft besl ist, dat het ten laste gelegde 
feit strafbaar is, ten onrechte, omdat niet 
blijkt, althans ten processe niet is gebleken, 
dat de strafbaarheid van de verbodsbepaling 
van art. 60 lid 1 sub a der Poli t ieverordening 
alleen dan bestaat, indien de daarin genoemde 
woonhuizen zich bevinden binnen de Gemeente 
Oostvoorne, althans, dat het woonhuis in de 
nabijheid waarvan volgens de bewezen ver
klaring door requirant mest werd geborgen 
gehouden, een woonhuis was binnen de Ge
meente Oostvoorne gelegen". 

Het komt mij voor, dat geen dezer middelen 
tot cassatie zal kunnen leiden. 

Het eerste en het tweede middel niet, omdat 
de besl issing, dat mest, waaronder de Recht
bank blijkbaar verstaat al of niet met andere 
stoffen vermengde uitwerpselen van dieren -
daar men anders in het bij zonder van kunst
mest pleegt te spreken - steeds een stankver
wekkende stof is, een fe itel ij ke bes! issing is, 
welke de R echtbank uitdrukkelijk verklaarde 

te geven uit eigen wetenschap - d. i. uit alge
meene bekendheid, waarvan de e igen weten
schap des rechters een onderdeel is - hetgeen 
een voldoende omkleeding met redenen is. 

Het derde middel niet omdat weliswaar art. 
60 der Alg. Politieverordening van Oostvoorne 
aan het eerste lid onder a en /,, verbiedende 
o. a. het binnen den afstand van 25 meter van 
woonhuizen bergen of geborgen houden van 
stanh..,,erwekkende stoffen, een tweede onderl id 
toevoegt, houdende o. a. dat de verwijdering 
der stoffen onder a bedoeld moet geschieden 
op de eerste aanschrijving van B. en W., doch 
dit onderlid wel verre van een bestanddeel aan 
de overtreding van het bepaalde onder a toe 
te voegen een daarnaast staand voorschrift be
helst, overtreding waarvan zelfstandig straf
baar is. 

Het vierde middel niet, omdat uit het op
schrift der toegepaste gemeenteverordening, 
luidende: ,,Algemeene Politie-Verordening der 
Gemeente Oost-Voorne" mag worden afgeleid, 
dat al wat daarin voorgeschreven of verboden 
wordt, slechts geldt voor zoover dit binnen die 
Gemeente geschiedt, hetgeen in deze zaak is 
telastegelegd en bewezen verklaard door de 
in de telastelegging voorop gestelde woorden 
,.te Oost-V oorne" . 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de m iddelen vnn cassatie, namens 

den requ irant voo1·gesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie); 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis, 

overeenkomstig de dagvaarding, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qua! i fi
catie en strafoplegging als voormeld, dat {zie 
conclus ie); 

0. dat het hier toegepaste art. 60 van de 
A. P. V. voor de gemeente Oostvoorne, voor
komende in Hoofdstuk V "Openbare Re inheid 
en Gewndheid" in Afdeeling I "Toezicht op 
erven, wegen en wateren", voorwover thans 
van belang, luidt als volgt: 

Het is verboden: 
a. secreetvuil , afval of andere onreinheden 

of stankverwekkende stoffen te laten loopen 
of te werpen in vaarten, slooten of goten, of 
te werpen, te bergen of geborgen te houden 
op of aan openbare wegen of binnen den af
stand van 25 Meter van woonhuizen; 

b. enz. 
De verwijdering der stoffen of der dieren, 

onder a en b bedoeld, moet geschieden op de 
eerste aanschrijving van Burgemeester en Wet
houders. 

c en d enz. 
In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester 

en Wethouders ontheffing verleenen van de , n 
dit artikel vervatte verbodsbepal ingen. 

0 . wat het eerste middel betreft, dat in de 
telastlegging en bewezenverklar ing het woord 
"mest" blijkens hetgeen volgt, alleen bedoeld 
kan zijn als eene zelfstandigheid, welke geheel 
of in hoofdzaak bestaat u it d ierl ijke ui twerp
selen, en de Rechtbank genoemd art. 60 niet 
heeft geschonden of verkeerd toegepast door 
deze zelfstandigheid te rekenen tot rle "stank-
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verwekkende stoffen", in dat artikel bedoeld; 
0. dat uit het voorafgaande tevens volgt, dat 

ook de grief van het tweede middel onjuist is: 
0. dat het derde middel berust op eene ver

keerde lezing van genoemd art. 60, waarin het 
verbod om meergenoemde stoffen ter plaatse 
als nader aangeduid te bergen of geborgen te 
houden eene geheel zelfstandige beteekenis 
heeft, onafhankelijk van den plicht tot verwij
dering der stoffen in het tweede I id van het 
artikel genoemd; 

dat ook de strafbaarstelling in art. 76 der 
Verordening van "overtreding van het bepaal
de in dit hoofdstuk" geenszins steun biedt aan 
de in het middel verdedigde opvatting ; 

0. dat het vierde middel evenzeer onge
grond is ; dat immers de strafbaar geste l de ge
draging alleen door de A. P. V. voor de ge
meente Oostvoorne wordt getroffen, indien 
deze, gelijk hier is telastgelegd en bewezen
verklaard, voorvalt in de gemeente Oost
voorne; dat aan deze voorwaarde is voldaan, 
zelfs a l zoude de door de familie Kooren be
woonde, binnen den afstand van 25 Meter van 
requirants mestvaalt gelegen woning zei ve niet 
in die gemeente gelegen zijn; 

0. dat derhalve alle middelen ongegrond 
zijn; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 Januari 1936. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 308; M .. en R.wet art. 1.) 

Uit niets blijkt, dat in de t.1.1. en bewezen
verklaring met de uitdrukking, dat hij , req. , 
a ls bestuurder van een motorrijtuig de 
Leidsche straat heeft bereden, iets anders 
is bedoeld dan dat hij, req., feitelijk het 
motorrijtuig bestuurde. Een beroep van 
req. op de omstandigheid, dat de naast 
hem zittende chauffeur bestuurder in den 
zin van art. 1 onder 4° der M .- en R.wet 
was, kon mitsdien worden voorbijgegaan 
a ls niet ter zake dienende. 

R eq. is immers voor de gevolgen van 
de, te zijnen aanzien als bewezen aange
nomen, roekelooze en onvoorzichtige daad, 
a ls door zijn schuld ontstaan, terecht aan
prakelijk gesteld, welke aansprakel ijkheid 

niet zou worden opgeheven of verminderd, 
doordien een ander als bestuurder, in den 
zin van voornoemd artikel der M.- en 
R. wet, moest worden aangemerkt. 

Op het beroep van R. v. d. B ., sigarenma
ker, te Amsterdam, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te Am
sterdam van 1 October 1935, waarbij, na ge. 
daan verzet, is bekrachtigd een op 28 Mei 
1935 bij verstek gewezen arrest, houdende be
vestiging in hooger beroep, behalve wat de 
straf betreft, van een op 12 Oct. 1934 door de 
R_echtbank te Amsterdam gewezen vonnis, bij 
welk vonnis de requirant ter zake "aan zijn 
schuld te wijten zijn, dat een ander zwaar 
lichamelijk letsel bekomt", met toepassing van 
art. 308 Sr. , is veroordeeld tot eene gevange
nisstra f voor den tijd van 14 dagen, zijnde de 
straf door het Gerechtshof - in zoover met 
vernietiging van het vonnis - bepaald op 
eene gevangenisstraf voor den tijd van twee 
maanden; 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Het bestreden arrest bekrachtigde na door 
den veroordeelde gedaan verzet een vroeger 
bij verstek door het Hof gewezen arrest, waar
bij in hooger beroep het in eersten aanleg door 
de R echtbank gewezen vonnis werd bevestigd 
behalve wat betreft de daarbij opgelegde straf, 
die werd verhoogd. Bij dit vonnis was overeen
komstig de telastelegging bewezen verklaard, 
dat de verdachte te Amsterdam op of om
streeks 5 ovember 1933 als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig daarmede zoo roe
keloos en onvoorzichtig den openbaren weg 
de Leidsche straat heeft bereden, dat hij ten 
gevolge daarvan Antoon Dorotheus Smit heeft 
aangereden, die tengevolge van die aanrijding 
een dijbeen, een scheenbeen, een kuitbeen en 
een middenhandsbeentje brak, in ieder geval 
zwaar lichamelijk letsel kreeg, en heeft hier
aan de benaming gegeven: aan zijn schuld te 
wijten zijn, dat een ander zwaar lichamelij k 
letsel bekomt. 

Bij t ijdig ingediende schriftuur heeft de ver
dachte tegen het bestreden arrest als middel 
tot cassatie aangevoerd: 

,,S., althans v. t. van de artt. 308 Sr., art. 1, 
4° Motor. en Rijwielwet , art. 2 Motor- en Rij . 
wielreglement". 

1 °. Dit middel is in hoofdzaak hiermede 
toegelicht, dat op het oogenbl ik, dat de ver
dachte aan het stuur zat ( en het ongeval 
plaats had) hij niet de bestuurder was in den 
zin van de Motor- en R ijwielwet, omdat naast 
verdachte iemand, verdachtes instructeur, zat 
onder wiens onmiddellijk toezicht hij de auto 
bestuurde en die dan ook - in tegenstelling 
tot hem, verdachte, was voorz ien van een rij 
bewijs, en dat ook aan de overi~e voorwaarden 
van art. 2 van het Motor- en Rijwielreglement 
j 0 art. 1, 4° Motor. en Rijwielwet was vol
daan, zoodat verdachte niet als bestuurder in 
den zin van art. 1 Motor- en Rijwielwet te 
beschouwen was. 

Het middel zou, indien daarvan de feitelijke 
grondslag te vinden was in de stukken, waar
van de H . R . kennis neemt, of indien bleek, 
dat de verdachte ter terechtzitting een ver
weer had gevoerd geheel overeenstemmencle 
met wat hij thans in de toelichting tot ziJn cas
satiem iddel aanvoert misschien aanleidin" 
kunnen geven tot het onderzoek van belang
rijke vragen n.l.: 

1 °. of a rt. 1 onder 4° der Motor- en Rij 
wiel wet zijn werking zoover uitstrekt, dat daar
mede ook rekening moet worden gehouden bij 
de toepassing van art. 308 Sr. op het geval , 
dat een ander het daar bedoeld letsel bekomt 
ten gevolge van de aanraking met een motor
rijtuig, aan het stuurrad waarvan de ver
dachte zat onder de omstandigheden in de 
aangehaalde artikelen der Motor- en Rijwiel
wet en van het Motor- en Rijwielreglement 
omschreven, zoodat in den zin der bedoelde 
Wet niet de verdachte, doch een ander a ls 
bestuurder is aan te merken, een vraag welke 
ik geneigd zou zijn ontkennend te beantwoor
den. 

2°. bij bevestigende beantwoording dezer 
vraag, of in het bedoelde geva l nog van 
schuld in den zin van art. 308, du van grove 
schuld, bij de persoon aan het stuurrad zou 
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kunllen worden gesproken, eene vraag, waar
van de beantwoording wel van feitelijke om
standigheden zou afhangen, zoodat zij in cas
satie niet beantwoord zou kunnen worden. 

Ik behoef mij in deze enkel aangeduide vra
gen echter n iet verder te verdiepen, omdat_ de 
boven gestelde voorwaarden niet aanwezig zijn. 
.Blijkens het proces-verbaal der terechtzitting 
in eersten aanleg heeft verdachte in verband 
,met de vraag, of hij van het motorrijtuig de 
"bestuurder" was, alleen verklaard: ,,dien 
morgen zat de chauffeur Vonhoff, de 20-jarige 
zoon van een knecht van mij, a ls toezichthou
der naast mij in de auto" en bl ijkens het 
proces-verbaal der terechtzitting in hooger be
mep na het verzet heeft hij op dit punt eens
luidend verklaard. 

Op een door Vonhoff innemen van zoodanige 
plaats, dat deze ieder oogenbl ik het besturen 
kon overnemen. noch op de omstandigheid, dat 
deze het rij tuig door hem, verdachte, deed 
besturen, noch ook op het in art. 2 Motor- en 
Rijwielreglement bedoelde gewicht van het 
rijtuig en het voorzien zijn daarvan van l uchi
banden, heeft verdachte - voor zoover blijkt -
dus een beroep gedaan. 

Het H of kon onder deze omstandigheden 
volstaan met de overweging, dat het den term 
bestuurder in dagvaarding en bewezenverkla
r ing opvat in den feitelijken zin van het 
woord, terwijl het middel een novum is. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requ irant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : (zie Conclusie); 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
ah voormeld - overeenkomstig de dagvaar
ding ten laste van den requirant is bewezen 
verklaard; dat enz. (zie Conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat dit aldus is toegelicht, dat op het oogen

blik dat requirant aan het stuur zat en het 
ongeval plaats had, hij niet de bestuurder was 
in den zin van de Motor- en R ijwielwet, om
dat naast hem zij n instructeur zat - anders 
dan requ irant voorzien van een r ijbewijs -
onder wiens onmiddellijk toezicht hij de auto 
bestuurde, terwijl ook aan de overige voor
waarden van art. 2 van het Motor- en Rijwiel
regl ement in verband met art. 1 onder 4 der 
Motor- en Rijwielwet was voldaan; zoodat hij, 
rnquirant, niet a ls bestuurder in den zin van 
art. 1 der Motor- en Rijwielwet was op te 
vatten; 

dat echter de requirant zoowel ter zitting 
van de R echtbank als ter zitting van het Ge
rechtshof heeft verklaard, dat hij het motor
rij tuig bestuurde en u it niets blijkt, dat in de 
telastelegging en bewezenverklaring met de 
uitdrukking, dat hij, requirant, a ls bestuurder 
van een motorrijtuig de Leidsche straat heeft 
bereden, iets anders is bedoel cl, clan het Hof 
daarin heeft gelezen, namelijk, dat hij , requi
rant, fe itelij k het motorrij tu ig bestumde; 

dat mitsdien een door requ irant gedaan be
roep op de omstandigheid, dat de naast hem 
zittende chauffeur Vonhoff bestuurder in den 

zin van art. 1 onder 4 der Motor- en Rijwiel 
wet was, kon worden voorbijgegaan a ls niet ter 
zake dienende ; 

dat immers requirant, ten aanz ien van wien 
a ls bewezen is aangenomen, dat hij, het motor
rijtuig besturende, daarbij zelf een roekelooze 
en onvoorzichtige, door geen omstandigheid 
geboden, daad deed, voor de gevolgen daar
van, a ls door zijn schuld ontstaan, terecht aan
sprakelijk is gesteld , welke aansprakelijkheid 
niet zou worden opgeheven of verminderd, 
doordien een ander als bestuurder, in den zin 
van gemeld artikel der Motor- en Rijwielwet, 
van het motorrijtuig moest worden be chouwd; 

V erwerpt het beroep. 
(N. J .) 

20 J anuari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. P. V. van Amsterdam art. 259; 
Gemeentewet art. 168.) 

Art. 259 der A. P . V. van Amsterdam 
o. m. verbiedende: zich binnenshu is (h ier
onder begrepen in de hu isdeur) bevinden
de, op eenigerle i wij ze de aandacht der 
voorbij gangers tot zich trekken, nadat men 
van een ambtenaar der politie in het be
lang der openbare zedelij kheid den last 
heeft ontvangen dit na te laten, is ver
bindend. 

Al zou dit artikel toepassing kunnen 
vinden op door den ambtenaar van politie 
in het belang der openb. zedelijkheid ver
boden gedragi ngen binnenshuis, welke al 
leen door het gehoor de aandacht van 
voorbijgangers zouden kunnen trekken, dan 
zou nog - door de openbaarheid dier ge
dragingen - de regeling nog vallen bin
nen de grenzen van art. 168 Gemeentewet. 

" Op eenigerlei wijze de aandacht der 
voo rbij gangers tot zich trekken" is een 
voldoende duidelijke omschrijving. Waar
om een nadere omschrij ving der gedraging 
of eenig bepaaldelijk omschreven vereischte 
betreffende de inten.tie van dengene, die 
de aandacht trekt, voor de verbindenàheid 
der bepaling noodig zou zijn, is niet in te 
zien. In het vereischte, dat de gedraging 
door een ambtenaar van poli tio in het 
belang der openb. zedelijkheid moet zij n 
verboden, is m iddell ijk de aard der ge
draging beperkt. 

I nderdaad is, al thans voor het geven 
van den last het oordeel van den politie
ambtenaar beslissend, dat de gedraging 
met de openbare orde in strijd is. Die vast
stelling is echter niet voor den rechter 
bindend. 

P e wet wo rdt niet geschonden en even
min wordt de ge ldi gheid der verordening 
aangetast, door het niet vermelden van de 
tijdsrui1nte , we lke moet vedoopen tusschen 
den last en het opnieuw p laats vinden der 
gedraging. 

Op het beroep van C. J. C. de R. te Amster
dam, requirante van cassatie tegen een te . 
haren laste gewezen vonnis van de R echtbank 
te Amsterdam van 22 Oct. 1935 [N. J. 1935, 
1376], waarbij in hooger beroep, met vernie
t iging van een chx1r het Kantongerecht te 
Amsterdam op 16 Maart 1935 gedane ui t-
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spraak, requirante, ter zake van "te Amster
dam zich binnenshuis bevindende, op eenigerlei 
wijze de aandacht der voorbijgangers tot zich 
trekken, nadat men van een ambtenaar der 
poiitie in het belang der openbf!re zede lijkhe id 
den last heeft ontvangen, dit na te laten," met 
aanhaling van de artt. 259 aanhef en sub b en 
35 0 lid 2 der A. P. V. van Amsterdam, 23, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van tien 
gulden en vier dagen vervangende hechtenis; 
(Gepleit door Mr. F. A. Kokosky). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

De op 1 Januari 1935 in werking getreden 
nieuwe algemeene Politieverordening van Am
sterdam, vastgesteld den 17den Juli 1934, 
houdt in art. 259, het eerste artikel van Hoofd
stuk V "Bepalingen betreffende de zeden" , 
voorwover thans van belang, in, dat het ver
boden is, zich binnenshuis (hieronder begrepen 
in de huisdeur) bevindende, op eenigerlei wijze 
de aandacht der voorbijgangers tot zich te 
trekken, nadat men van een ambtenaar- der 
politie in het belang der openbare zedelijkheid 
den last heeft ontvangen, dit na te laten, 
tegen overtreding waarvan straf is bedreigd 
bij art. 350 lid 2 van genoemde verordening. 

De requirante, die achtereenvolgens voor 
den Kantonrechter en voor de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam terechtstond ter zake "dat zij 
te Amsterdam op 17 J anuari 1935 des namid
dags omstreeks 8 uur 40 zich binnenshuis van 
perceel Regu liersdwarsstraat 53 huis bevin
dende de aandacht van voorbijgangers tot zich 
heeft getrokken door telkens wanneer een 
manspersoon genoemd perceel passeerde het 
gordijn verder te openen, nadat zij van een 
ambtenaar van politie der gemeente A1mter
dam in het belang der openbare zedelijkhe id 
den last had ontvangen dit na te laten" en d ie 
deswege door de R echtbank in hooger beroep 
werd veroordeeld in eene geldboete van tien 
gulden, met bepaling van den duur der ver
vangende hechtenis op vier dagen, heeft bij 
monde van haren raadsman als middel van 
cassatie aangevoerd: ,,S., althans v. t. van 
art. 168 Gemeentewet, in verband met art. 
259 onder b der Algemeene Politieverordening 
der gemeente Amsterdam, doordat de Recht
bank met toepassing van laatstgemeld artikel 
requ irante heeft veroordeel d en aldus aan de 
bij dat artikel omschreven verbodsbepaling 
bindende kracht heeft toegekend". 

De tot toelichting van dit middel aange
voerde bezwaren, dat het artikel niet ver
meldt, waar binnenshuis de bedoelde gedra
g ingen moeten plaats vinden, en dat de wijze, 
waarop de aandacht is getrokken, niet wordt 
omschreven, zelfs niet wordt geëischt, dat 
degene, di e de aandacht trekt, daartoe de 
intentie heeft, sch ijnen mij n iet steekhoudend. 
De bewoordingen, waarin de onderwerpelijke 
verordening is gesteld, geven immers duidelij k 
te kennen, dat het verbod betrekking heeft op 
de aandacht der voorbijgangers tot zich trek
kende, dus van a f den openbaren wég waar
neembare, gedragingen van een zich binnens
huis bevindend persoon van dusdanigen aard, 
dat zij , naar het oordeel van den gemeente-
1 ijken wetgever, in het a lgemeen uit een oog
punt van openbare zedelijkheid behooren te 
worden geweerd, doch waarvan de veeltijds 

wisselende verschijningsvorm slech ts in ver
band met de omstandigheden van elk bij zonder 
geval toelaat te beoordeelen, of zij daarvoor 
in de termen vallen. 

Het wil mij voorkomen, dat de gemeentelijke 
wetgever in dezen, door die beoordeeling te 
leggen in handen van de ambtenaren d"'r 
politie en dezen diensvolgens bevoegd te ver
kl aren om in daarvoor in aanmerking komende 
gevallen last tot nalaten van dergelijke gedra
gingen te verstrekken, aan de poli tie heeft 
overgel aten wat krachtens het in art. 223, 
tweede lid , der Gemeentewet uitgedrukte be
ginsel eigenaardig tot derzelver taak behoort, 
namelijk de handhaving der door den Gemeen
teraad vastgestelde verordeningen binnen de 
door die verordeningen getrokken grenzen (vg. 
H. R. 1 Mei 1911 W. 9190). 

In verband hiermede schijnt mij dan ook 
ongegrond het derde, door den geëerden plei
ter naar voren gebrachte, bezwaar, <lat hier 
feitelijk verordenende macht aan de ambtena
ren van politie zoude zijn overgedragen, om 
uit te maken wat in het belang der zedelijk
heid is. M. i . toch volgt uit den tekst der ver
ordening dat aan den, door eenen politieamb
tenaar gegeven, last a lleen behoeft te worden 
voldaan, indien en voorwover de omstandig
heden, welke tot dien last aanleiding hebben 
gegeven, waren en sedert zijn gebleven van 
wodanigen aard, dat het voldoen en het bij 
voortduring blijven voldoen aan dien last in
derdaad geacht kan worden, door het belang 
der openbare zedelijkheid te zijn gevorderd, 
hetgeen uiteindelijk ter beoordeeling Yan den 
rechter staat (vg. H. R. 27 Juni 1931 W. 
10799 N. J. 1921, 1068). 

Het voorgestelde middel mitsdien ongegrnnd 
achtende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raa,dsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens de 

requirante voorgesteld bij pleidooi: (zie con
clusie; 

Ten aanzien van het voorgestelde m iddel van 
cassatie: 

0. dat bij het bestreden arrest, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requ irante 
is bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat zij te Amsterdam 
enz. (zie conclusie); 

0. dat art. 259 van genoemde A . P. V., 
voorzoover hier van belang, luidt : .,Het is 
verboden: b. zich binnenshuis enz. (zie con
clusie); 

0 . dat ter toelichting van het middel is 
aangevoerd : 

1 ° . dat het artikel vermeldt: binnenshuis, 
zonder eenige beperking, wáár binnenshuif de 
gedraging plaats vindt, terwijl het arti kel 
slaat niet a lleen op gedragingen, welke zicht
baar zij n, maar ook op die welke hoorbaar 
zijn; 

2°. de wijze, wáárop de aandacht is getrok
ken, wordt niet omschreven, zelfs niet, dat 
degeen, die de aandacht trekt, die intentie 
heeft, terwijl hier besl issend is het oordeel 
van den am btenaar van pol it ie wat hij onze
delijk acht; 
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3°. dat in het artikel niets wordt bepaald 
omtrent de tijdsruimte, welke verloopen moet 
tusschen het tijdstip, waarop de last wordt ge
geven en dat, waarop de verboden gedraging 
opnieuw plaats vindt; 

0. dat de eerste grief niet gegrond is; dat 
immers - zelfs al wude genoemd a1·tikel der 
A. P. V. toepass ing kunnen vinden op door 
den ambtenaar van poli t ie in het belang der 
openbare zedel ijkheid ve1·boden gedragingen 
binnenshuis, welke alleen door het gehoor de 
aandacht van voorbijgangers wuden kunnen 
trekken - clan nog, door het karakter van 
openbaarheià dier gedragingen, de regeling 
wude vallen binnen het terrein van den ge
meentelijken wetgever, gel ijk dit door a rt. 168 
der gemeentewet is begrensd ; 

0. wat de tweede grief betreft, dat het "op 
eenigerlei wijze de aandacht der voorbijgan
gers tot zich trekken" eene voldoende duide
lijke omschrijving is en niet is in te zien, 
waarom, voor de verbindendheid van het ar
tikel , eene nadere feitelijke omschrij ving der 
gedraging of eenig bepaaldelijk omschreven 
vere ischte betreffende de intentie van dengene, 
die de aandacht trekt, noodig zoude zijn ; 

dat overigens, volgens het artikel, de ge
draging door een ambtenaar der poli t ie in het 
belang der openbare zedelijkheid moet zij n 
verboden, in welk vereischte, middellijk, de 
aard der gedraging is beperkt ; dat aan requi
rante kan worden toegegeven, dat, althan 
voor het geven van den last a ls in het a ,·tikel 
vermeld, be lissend is het oordeel van den 
ambtenaar der politie, dat de gedraging met 
de openbare zedelijkheid in strijd is; dat ech
ter àaardoor de verbindendheid van het artikel 
geenszins wordt aangetast en bij de toelichting 
van het middel, ten betooge van het tegen
deel, ten onrechte is aangevoerd, dat hier de 
ambtenaar der politie, op voor den rechter 
bindende wijze, vaststelt, dat de door hem 
verboden gedraging met de openbare zedelijk
heid in t ,·ijd is; dat integendeel - woals dit 
artikel is geredigeerd -, wanneer de rechter 
van oordeel wude zij n, dat de ambtenaar der 
politie in zijne waardeering der gedraging had 
misgetast, hij het artikel buiten toepassing 
zoude moeten laten; 

0. dat dus ook deze grief niet tot cassatie 
kan leiden ; 

0. dat de derde grief eveneens faalt, daar 
door niet vermelding van eene t ijdsruimte a ls 
in deze grief bedoeld de wet niet kan zijn 
geschonden, noch ook de ge ldigheid van meer
genoemd artikel der Al ~ meene Politieveror
dening kan zijn aangetast; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

23 Januari 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 le Jid .} 

H et besluit van den Raad van Arbeid 
te Leeuwarden, van 19 Juli 1935, waarbij 
aan eischer voor het tijdvak van 1 tot en 
met 6 J anuari 1935 als standplaats wordt 
aangewezen de gemeente H eerenveen, 
brengt een ongunstige wijziging in eischer's 
rechtmatig vastgestelde positie met terug
werkende kracht en mist rechtskracht, a ls 

zijnde m strijd met het desbetreffende al
gemeene rechtsbeginsel, al is dat niet in. 
een uitdrukkelijken wetstekst neergelegd. 

H et op die aanwijzing steunende besluit. 
tot verlaging van eischer's jaa rwedde en 
wachtgeld moet dientengevolge worden 
nietig verklaard, als strijdende met het 
alg. verbindende voorschrift, de salaris
verordening van den Raad van Arbeid te
Leeuwarden. 

Uitspraak in zake: 
J. H. van Everdingen, wonende te Apeldoorn, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen : 
den Raad van Arbeid te Leeuwarden, gedaagde
in hooger beroep, -vertegenwoordigd door zijn 
Voorzitter Y. Buis, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge-

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van liet twistgeding.· 
0. dat de R aad van Arbeid t e Leeuwarden; 
Gezien artikel 47 van de Wet op de Rijks-

verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
1933, s. 598 ; 

Gelet op het K. B . van 2 Juni 1934, . 300· 
(bedoeld zal zijn: 301); 

Gezien zijn besluit van 4 J anuari 1935 n°. 18, 
waarbij J. H. van Everdingen met ingang van 
1 J anuari 1935 werd aangesteld als Inspecteur 
en zijn besluit van 4 Januari 1935 n°. 5, waar
bij aan genoemden ambtenaar met ingang van 
7 Januari 1935 eervol ontslag werd verleend 
onder toekenning van wachtgeld ; 

d.d. 19 Juli 1935 heeft besloten aan genoem
den J . H . van Everdingen over het tijdvak 
1 t /m 6 Januari 1935 als standplaats toe te 
wijzen de gemeente H eerenveen, in verband 
waarmede op zijn jaarwedde over het tijdvak 
1 t /m 6 J anuari 1935 een korting van 4 % dient. 
te worden toegepast en het hem met ingang 
van 7 Januari 1935 toegekend wachtgeld dient 
te worden berekend met inachtneming van deze 
korting ad 4 % ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uit praak van 1 November 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door nu eischer tegen voormeld besluit van 
19 Juli 1935 ingestelde beroep ongegrond heeft 
verklaard ; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig bij 
dezen Ra.ad in beroep is gekomen, kennelijk 
bedoelende te vorderen vernietiging van het 
genoemde besluit van 19 Juli 1935, voorzoover 
daarbij werd bepaald, dat over het tijdvak 
1 tot en met 6 Januari 1935 op zijn jaarwedde 
een korting van 4 % zou worden toegepast 
en dat het hem met ingang van 7 Januari 1935 
toegekende wachtgeld zou worden berekend 
met inachtneming van die korting ad 4 % ; 

0. dat de Voorzitter van den Raad van Ar
beid te Leeuwarden bij contra-memorie heeft 
verzocht voormelde uitspraak van het Ambte
narengerecht te Arnhem te willen bevestigen , 

In rechte: 
0. dat voor dezen Raad, op grond van den 

inhoud der gedingstukken en der verkJA,ringen, 
te zijner terechtzitting afgelegd, vaststaat, dat 
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-eischer bij beslu.it van den Raad van Arbeid te 
Leeuwarden dd . 4 Januari 1935, n°. 18, is 
benoemd met ingang van 1 J anuari 1935 tot 
inspecteur bij di en Raad op een salaris van, 
z oowel bruto als netto, f 4320 per jaar ; dat 
bij de aan het nemen van dit besluit vooraf
gaande gedachtenwisseling tusschen den Voor
zitter van den R aad van Arbeid te Leeuwarden 
-en eischer, d ie werkzaam was a ls inspecteur 
bij den met ingang van 1 Januari 1935 opge
heven Raad van Arbeid te H eerenveen, de be
doeling heeft voorgezeten, dat eischer gedurende 
-enkele maanden zou worden tewerkgesteld bij 
<len R aad van Arbeid te Leeuwarden, ter ver
vulling van een nader aan te wijzen taak en 
vervolgens op wachtgeld gesteld zou worden, 
•dat voorts de bedoeling was, dat hij Leeuwarden 
.als st andplaats zou hebben, in verband waar
mede zijn salaris werd bepaald op f 4320 per 
j aar , naar welk bedrag ook uitbetaling is ge
schied ; dat in verband met de gebleken moge
lijkheid, dat eischer tewerkgesteld zou worden 
bij den Raad van Arbeid te Apeldoorn, hem 
bij besluit van den Raad van Arbeid te Leeuwar
den dd. 4 Januari 1935, n°. 5, met ingang van 
7 Januari 1935 eervol ontslag is verleend als 
inspecteur bij laatstgenoemden Raad van Ar
beid, onder toekenning van wachtgeld over
eenkomstig de bepalingen van het Koninklijk 
Besluit van 3 Augustus 1922, S. 479, met dien 
verstande, dat hij geacht werd te behooren tot 
,categorie a van artikel 2 van genoemd Konink
lijk Besluit ; dat aanwijzing van Leeuwarden 
als standplaats beoogd werd, omdat alsdan 
bij opwachtgeldstelling het wachtgeld zou kun
nen berekend worden naar een jaarwedde van 
f 4320 en eischer langs dien weg eenigszins zou 
kunnen worden schadeloos gesteld voor het 
o ngunstiger worden van zijn pensioensvoor
uitzichten bij zijn opwachtgeldstelling ; dat het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank bij brief 
van 27 Mei 1935, secr. n°. 52 Kabinet, gericht 
tot den Raad van Arbeid te Leeuwarden, er 
.aanmerking op gemaakt heeft , dat ten aanzien 
van het salaris en het wachtgeld van eischer 
rekening was gehouden met een standplaats 
1 e klasse ; dat in antwoord daarop de Raad van 
Arbeid t e Leeuwarden bij brief van 11 Juni 
1935 de door hem ten aanzien van eischer ge
v olgde gedragslijn heeft verdedigd ; 

0 . dat op grond van het bovenstaande, in 
verband met de ter zake in aanmerking komende 
wettelijke voorschriften, moet worden aange
nomen, dat aan eischer terecht bij voormeld 
besluit van den Raad van Arbeid te Leeuwarden 
dd. 4 Januari 1935, n°. 18, als inspe?teur bij 
dien Raad een Jaarwedde van f 4320 1s toege
kend en dat evenzeer t erecht zijn wachtgeld 
naar zoodanige jaarwedde is geregeld ; 

0. dat de Raad van Arbeid te Leeuwarden, 
naar aanleiding van een naderen brief van het 
B estuur der Rijksverzekeringsbank dd. 13 Juli 
1935 het in dit geding bestreden besluit van 
19 Juli 1935 heeft genomen; 

0 . dat d it besluit naar den schijn één besluit 
is, doch in wezen tenminste twee besluiten, 
omvat, n.l. ten eerste het besluit, waarbij aan 
-eischer over het tijdvak 1 tot en met 6 J anuari 
1935 als standplaat s wordt t oegewezen de ge
meente Heerenveen en ten tweede het besluit 
(of de besluiten), waarbij, in verband met die 
standplaats-aanwijzing op zijn jaarwedde over 1 

het tijdvak 1 tot en met 6 Januari 1935 een 
korting van 4 % werd toegepast en werd be
paald , dat het hem met ingang van 7 Januari 
1935 toegekende wachtgeld zou worden be
rekend met inachtneming van d ie korting ad 
4 %; 

0 . dat het eerste der in de vorige rechts
overweging bedoelde besluiten van 19 Juli 
1935, lang nadat eischer had opgehouden amb
tenaar te wezen bij den R aad van Arbeid te 
Leeuwarden, een ongunstige wijziging heeft 
gebracht in zijn rechtmatig vastgestelde positie 
bij dien Raad; 

0. dat een zoodanig ingrijpen met terug
werkende kracht in een rechtmatig vastgestelde 
positie niet geoorloofd is en het rechtsbeginsel, 
hetwelk zulks verbiedt, moet worden geëer
biedi~d, ook al is het niet in een uitdrukkelijken 
wetstekst neergelegd, waaruit volgt, dat het 
in de vorige rechtsoverweging bedoelde besluit 
van den Raad van Arbeid t e Leeuwarden van 
19 Juli 1935 rechtskracht mist; 

0. dat d ientengevolge het besluit (of de be
sluiten), waarbij op de jaarwedde van eischer 
over het tijdvak 1 tot en met 6 Januaii 1935 
een korting van 4 % werd toegepast en werd 
bepaald, dat het hem met ingang van 7 Januari 
1935 toegekende wachtgeld zou worden be
rekend met inachtneming van die korting ad 
4 %, in strijd is met het ten deze toepasselijke 
algemeen verbindende voorschrift, n.l. c1e 
salarisregeling van den Raad van Arbeid te 
Leeuwarden, en derhalve moet worden n ietig 
verklaard; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het besluit (de besluiten) 

van den Raad van Arbeid t e Leeuwarden van 
19 Juli 1935, waarbij is bepaald, dat over het 
tijdvak 1 tot en met 6 J anuari 1935 op eischer' s 
jaarwedde een korting van 4 % wordt toege
past en dat het hem met ingang van 7 J anuari 
1935 toegekende wachtgeld wordt berekend, 
met inachtneming van die korting ad 4 %-

(A.B.) 

23 J anuari H,36. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad, (B. W. art. 1935; 0ng.wet 1921 
art. 97.) 

Het derde Jid van art. 97 Ong-.wet 1 92 1 
rnoet in dien zin worden verstaan, dat na 
vijf jaren eenerzijds het recht op de pre
miën, anderzijds de schuldplichtighe id 
daarvan vervallen zijn, 0]J 30 Augustus 
1927, toen de betali ng de ,· premiën plaats 
vond, waren meer dan vijf jaren na den 
vervaldag verloopen, zonder dat deze inge
vorderd waren, wodat de prem ievordcl'ing 
niet meer bestond en de betaling onve r
schuldigd geschiedde. 

Nu de toewijzing der vorder ing is ge
sch ied op den dubbelen grondslag van 
onrechtmatige daad en van onvel'schul
digde betali ng, terwijl de tweede grondslag 
in cassatie tevergeefs is aangeva llen, be
hoeft de al of niet juistheid va n den eer
sten g rondslag niet te worden onderzocht, 

A. C. J. Moonen , wonende tn Ma astricht, 
opüedende in zijne hoedanigheid , an voorzit
ter van den R aad van Arbe id a ldaar en al s 
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zooclanig di en Raad ver~egenwool'd igend~ . 
eischel' tot cassatie van E)en arrest, door 11'~t 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosrh op !) Ap;·il 
1935 tusschen partijen gewezen, (N. J. 1935, 
1062, R ed.), advocaat Mr. F. J. de Jong, 

tegen: 
de N. V. Exploitatie Louise Groeve in liqui
datie, gevestigd te H eerlen, kantoor houdende 
te Amsterdam, adv,Jcaat Mr. A . E. J. N ys ingh . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnvel dt. 

P ~st alia: 
Hiel'tegen in cassat ie gekomen, stel t de R aa,l 

van Arbeid te Maastricht a ls middel: S. of 
v . t. van art. 97 Ongevallenwet 1921 i. v. m. 
al'tt. 1269 , 1388 , 1389, 1395, 1396 , 1397 , 1398, 
1401, 1402, 1417, 1418, 1983, 2015 , 2016 B. W ., 
48, 475, 476, 477, 478, 479, 479a Rv., 

doordat het H of heeft bevestigd het vonn is 
van de R echtbank waarbij de doOl' verweel'ster 
ingestelde vordering was toegewezen, ten on
rechte en in strijd met de aangehaalde wets
artikelen, omdat 

1°. de bepaling van al't. 97 lid 3 Ongeval
lenwet niet meer inhoudt dan een instl'uctie 
a an de ol'ganen van de Rijksverzeke ,·ingsbank, 
resp . de Raden van Arbeid, zoodat zij niet van 
invloed is op de rechtsverhouding tusschen de 
Rijksverzeker ingsbank, resp. do Raden van 
Arbeid, en hun schuldenaren; 

2° . (subsidia ir) het door eischer tot cassatie 
in ontvangst nemen van de ge lden niet kan 
worden beschouwd als een " invordering" in 
den zin van genoemd artikel, terwijl 's Hofs 
opvatting, dat de premievordering na verloop 
van vijf jaren, te rekenen van den vervaldag, 
niet meer bestaat, geen steuu vindt in de wet. 

De vordering, welke de Louise-Groeve in
stelde, om het geld terug te krij gen berustte 
op vier gronden; zij stelde n.l. dat de Raad 
van Arbeid een onrechtmatige daad heeft ge
p leegd door op 30 Aug. 1927 het bedrag in 
ontvangst te nemen, en voorts voerde zij aan, 
dat zij het ge ld a ls onverschuldigd betaald, 
kon terugvorderen. Bovendien droeg zij onge
oorloofde venijking voor en nog onrechtmatige 
daad, bestaande in ongeoorloofde benadeeling 
van de belangen der Louise-Groeve en ha re 
crediteuren. 

De Rechtba nk nam de beide ee rste gronden 
als juist aan, en I iet wo de derde en vierde 
stelling buiten beschouwing. 

Het Hof verwierp de twee grieven in hooger 
beroep, aangevoerd tegen den eersten g rond 
en eveneens die tegen den tweeden g rond, zoo. 
dat de veroordeel ing bleef steunen op de twee 
eerstgenoemde, vol komen naast el kaar staande 
g ronden. Terecht merkte m. i. daarom pleiter 
voor verweerster in cassatie op, dat nu het 
geste lde middel twee onderdeelen bevat, doch 
het tweede daarvan subsidiair is geste ld , elk 
dezer onderdeelen de twee zelfstandige gron
den der veroordeel i ng moet kunnen aantasten, 
wil cassatie kunnen volgen en voorts, dat, 
wanneer het middel tot cassati e zou kunnen 
le iden, alsnog terugwijzing wu moeten volgen 
voor een onderwek naar de andere gronden . 

H et primaire middel berust in hoofdzaa k 
op de geschiedenis en woorden van a rt. 97 
Ongevallenwet 1921, zooals dit thans luid t. 

De bepaling is ontleend aan a rt. 90bis der 

Wet, zooals dat I uidde, toen het bij een der 
vele wijzigingen rnn do Ongevallenwet en wel 
die van de wet van 15 Juli 1910, S. 22S. werd 
ingevoegd in hoofdstuk XIII, geti te ld : ,,Van 
de aansprakelijkheid van den Staat en het 
beheer der gel dm iddelen" . Toen bepaalde dit 
artikel. dat de Staat oninbaar verklaarde pre
mies aan de Rijk verzekeringsbar,k wu bP.t.a
len, terwij l deze bank bevoegd bleef deze Joor 
den Staat betaalde schuld van den werkgever 
in te vorderen, hetgeen dan geschiedde !.en 
bate van den Staat. H et laatste was erbij ge
voegd, om nadrukkelijk die bevoegdheid van 
het Bestuur der Rijksverzeke1·ingsbank vast 
te leggen en in stand te houden, daar het op 
zijn minst genomen twij fe lachtig is of en op 
welke wijze het door den Staat aan dP bank 
betaa lde alsnog •,an dengeen, die het geld wer
kelijk schuldi g was, zou kunnen worden inge
vorderd. De R egeer ing zegt daarom ook in de 
Memorie van Toelichting (1908/1909, n°. 292, 
3 blz. 5) op art. 90bis: ,,Ook na de voldoening 
der premiën door den Staat aan de bank is 
het bestuur verplicht, indien dit later mogelijk 
blijkt, de oninbaar verklaarde premiën to 
innen. Het tweede lid snijdt allen twijfel af 
omtrent de bevoegdheid vun het bestuur om, 
na de voldoening- der prem iën door den Staat, 
tegen den werkgevor te ageeren". 

Bij de Wet van 2 Mei 1921 , S. 700, werd 
deze bevoegdheid echter omlijnd. Di t ge' chied
de in lid 3 van het tegenwoordige art. 97 der 
Wet, door de bevoegdheid van de Rijksver
zeker ingsbank te beperken tot don daar-ge
noemden tijdsduur, in welk verband tevens lid 
2 moet worden ge lezen. Daaruit volgt toch dat 
het Bestuur der Rijksverzekeringsba11k niPt 
la nger dan vijf jaren na den verva ldag mag 
invorderen. 

Voorts moge ik er nog op wijzen, dat het 
opschr ift van het tegenwoordige hoofdstuk 
XII ten onrechte niet gewijzigd werd, nu het 
beheer der geldmiddelen (artt. 91 vl g. 0t,d) 
er uit vervallen is, zooda t naar mijn oordeel 
het onjuist is, dat pleiter voor e ischer aan 
dien titel een argument ontleent om te betoo
gen dat art. 97 niet bedoelt, de civielrechte
lijke verhouding van pa1tijen te regelen, doch 
all een om aan de Rijksverzekeringsbank, resp. 
de Raden van Arbeid een aanwijzing te geven 
over de wijze, waarop zij hun civie l rechtel ijke 
bevoegdheden moeten uitoefenen. Hierbij komt 
dan nog, dut nu een beroep wordt gedaan op 
de bevoegdheid van den R aad van Arbeid. 
eischer niet kon volstaan met te sp reken over 
de Rijksverzeker ingsbank, re8p. de R aden van 
Arbe id , maar in het middel ook al't. 111 d r 
wet en de daarop herustenden A lgemeenen 
Maatrege l van Bestuur van 15 Juli 1922, S. 
451, a ls geschonden had moeten voorstellen, 
daar art. 97 a ll een voor de bank bestemd io 
en eerst a rt. 111 de mogelijkheid schept, dat 
een Raad van Arbeid dezelfde bevoegdheden 
krijgt als de Rijksverzekeringsbank. 

Voll edi gheidsha lve ve rmeld ik thans nog 
de wijzig ing van art. 97 bij de Wet van 21 
April 1922, S. 196. Kwamen daarvóór de pre
mies, welke oninbaar verklaard waren of niet 
meer ingevorderd konden worden ten laste 
van den Staat, wo werd toen een omslagstelsel 
ingevoerd ten einde 's Rijks kas te verlichter.. 
Deze wij ziging bracht echte r niet verandering 
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in de verhouding van de Bank en hem, die de 
premies verschuldigd was. 

Uit de geschiedenis van dit artikel valt dtJs 
m. i. niet af te leiden, dat het zonder meer 
een administratief voorschrift bevat, uitslui
tend gericht tot de Bank, maar dat het wel 
degelijk een regeling geeft., welke tevens de 
verhoud ing van Bank tot den premieverschul 
digde bepaalt. 

Zulks vloeit evenzeer voort uit de woord,m 
van het eerste lid, dat spreekt van de prem iën, 
welke ingevolge het derde lid niet meer inge
vorderd kunnen worden. 

Art. 97 regelt naar mijn oordeel den duur 
binnen welken premiën kunnen worden inge
vorderd, beperkt de bevoegdheid daartoe, en 
nu moge dit geschied zijn om redenfln van 
administratieven aard, ten e inde n.l. de boe
ken op een bepaald tijdstip te kunnen afslu i
ten, en het in een geval a ls dit vreemd lijken, 
dat de Bank of liever de Raad, terwijl zij het 
geld langs wettelijken weg bijna binnen heeft, 
het bedrng niet meer kan innen door het tijds
verloop, daar is m. i. weinig aan te doen . H et 
voorschrift is imperatief en het doet er niet 
toe, uit welk motief het gegeven is. Wanneer 
de Louise-groeve na de vijf jaren vrijwillig 
betaald had, zou de figuur anders zijn, doch 
in dit geval staat vast, dat zulks niet geschied 
is, maar dat de Raad het geld binnen kreeg 
langs den weg van executoriaal derden beslag, 
waarover nader bij de bes pre ki r,g van het sub
sidiaire middel. 

Eischer moge clan ook a rt. 97 als een in
structie opvatten, welke alleen tot hem gericht 
is, door in strijd ermede te handel en, kan hij 
een onrechtmatige daad plegen, evenzeer als 
ieder die zijn instructie, welke zijn bevoegd
heden bepaalt, te buiten gaat. 

De andere grond, welke Rechtbank en Hof 
aannamen voor toewijzing van de vordering 
der Louise-groeve, n.l. die van onverschul
digde betaling, wordt, wanneer art. 97 der 
wet moet worden opgevat, woals ik meen dat 
juist is, door het primaire middel niet aange
vall en, immers toen de Staat krachtens het 
beslag aan den Raad betaalde, had deze Raad 
geen vorderingsrecht meer. 

Hiermede kom ik vanzelf tot het subsidiaire 
middel betreffende het begrip " invordering". 

Ik heb niet veel toe te voegen aan hetgeen 
het Hof daaromtrent zegt, n.l. dat het Hof 
met de Rechtbank van oordeel is, dat appel
lant qq . door op 30 Aug. 1927 de betaling 
van den Staat aan te nemen, heeft verricht 
een daad van invordering 

dat immers tusschen partijen vaststaat, dat 
deze betaling is geschied ter voldoening van 
vóór 22 Febr. 1921 vervallen premies, welke 
geïntimeerde ingevolge de Ongevall enwet aan 
appellant qq. schuldig was geworden en tot 
verhaa l waarvan - nadat daartoe krachtens 
art. 50 dier wet waren uitgevaardigd dwang
bevelen, welke executoir zijn verklaard en aan 
geïntimeerde beteekend - appellant qq. onder 
den Staat der Nederlanden had gelegd execu
toriaal derden-arrest, terwijl in de daarop ge
volgde verklaringsprocedure bij vonnis v&n de 
Rechtbank te 's-Gravenhage dd . 22 December 
1925 de Staat is veroordeeld om van de aan 
geïntimeerde toekomende geleien het hPdrag 
der premie's {vermeerderd met de interessPn 

en kosten) aan appellant qq. a f te geven; 
dat appellant qq. door het executoir ver

klaarde dwangbevel aan geïntimeerde te doen 
beteekenen moet geacht worden te zijn aange
vangen met het invorderen der bedoelde pre
mie's · 

dat' dit " invorderen" is voortgezet door het 
leggen van gemeld derden-arrest onder den 
Staat, terwijl door de afgifte van een gedeelte 
der aan geïntimeerde toekomende gelden aan 
appell ant qq. - waartoe de Staat ten slotte 
veroordeeld was - ,,de invordering" der pre
mie's uitdrukkelijk is vol tooid; 

dat derhalve appellant qq. àoor die gelden 
op 30 Aug. 1927 in ontvangst te nemPn, heeft 
gehandeld in strijd met art. 97, lid 3, der 
Ongevallenwet. 

De Staat moest krachtens het vonn is betref" 
fende het beslag van 22 Dec. 1925, dus gewe
zen vóór de vijf jaren van art. 97 verstreken 
waren, het geld aan den Raad afgeven. Het 
in ontvangst nemen van dat geld na die vijf 
jaren voltooide de door het beslag begonnen 
invordering. 

Ik acht den termijn van vijf jaren een ver
val-termijn, niet vatbaar voor stuiting of ver
jaring . Uit de geschiedenis welke ik vermeldde 
en de woorden van de bepaling blijkt dit m. i. 
reeds voldoende. ,,I s de invordering nog han
gende na verloop van die vij f jaren, dan wordt 
zij niet verder voortgezet", m . a.w. dan is 
het uit met het invorderen der premies. De 
invordering was nog hangende, dus onbeslist, 
niet afgedaan, nog niet g ë indigd, toen de 
vijf jaren verstreken waren, immers toen was 
de arbitrale uitspraak nog niet gevallen. Eerst 
daarna bleek de mogelijkheid, dat de getl'Offon 
maatregel, n.l. het executoriaal derden-beslag 
succes zou kunnen hebben, doch toen was het 
te Iaat. 

Ik lees derhalve art. 97 1. 3 evenals het Hof, 
wanneer het zegt, dat dit duidelijke voorschrift 
geen anderen uitleg gedoogt, dan dat na ver
loop van bedoelden termijn van vijf jaren de 
premies niet meer rechtsgeldig kunnen worden 
ingevorderd, terwijl de te dier zake nog han
gende invorderingen geen verderen voortgang 
mogen hebben. Nu hier een m. i. dnidelijk 
voorschrift is, acht ik het niet noodig hierhij 
het verjaringsbegrip en de mogelijkheden van 
stuiting van verjaring te bespreken, in verband 
met de beteekenis welke aan "verjaring" te 
hechten is in verschi llende wetten. Terecht 
heeft m. i. de wetgever in dit a rtikel diPn 
term, die nog al eens verkeerd gebruikt wordt, 
wi ll en vermij den. 

Van oordeel dat het middel niet tot cassatie 
kan le iden, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling van e ischer in 
de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorwover thans nog van belang, uit 

het bestreden arrest blijkt, dat e ischer tot cas
satie - verder te noemen de R aad van Arbeid 
- ten laste van verweerster in cassatie -
verder te noemen de Naamlooze Vennootschap 
- - executoriaa l derden arrest heeft doen leg
gen onder den Staat der Nederlanden tot een 
bedrag van f 20072. 70 ter zake van door de 
Naamlooze Vennootschap aan den R aad van 
Arbeid verschuldigde en vóór 1 J anuari 1921 
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vervallen premiën ingevolge de Ongevallenwet 
1921: dat in de verklaringsprocedure de 
Rechtbank bij vonnis van 22 December 1925 
den Staat heeft veroordeeld tot afgifte aan 
den Raad van Arbeid van de gelden, welke 
hij te zijner tijd krnchtens arbitraal vonnis in 
een hangende procedure aan de Naamlooze 
Vennootschap wu hebben uit te keeren; dat de 
Staat, die bij arbitrale beschikking van 13 
Juli 1927 is veroordeeld tot betaling aan de 
Naamlooze Vennootschap van f 884976.85 aan 
hoofdsom, op 30 Augustus 1927 aan den Raad 
van Arbeid heeft uitbetaald f 21992.09 ter 
voldoening van bedoelde premiën met rente 
en kosten; 

dat de Naamlooze Vennootschap vervolgens 
eene vordering tegen den Raad van Arbeid 
heeft ingesteld tot betaling van gezegd bedrag 
met nevenvorderingen, op grond dat op 30 
Augustus 1927 meer dan vijf jaren waren ver
loopen sedert den laatsten vervaldag der pre
miën, zoodat de Raad van Arbeid, door niet
temin bedoelde betaling te aanvaarden, ge
handeld heeft in strijd met art. 97, Zde lid , 
Ongevallenwet 1921, de premiën onrechtmatig 
heeft ingevorderd en ingevolge die onrecht
mati ge daad tot schadevergoeding jegens de 
Naamlooze Vennootschap is gehouden, althans 
nu de Raad van Ai·beid wist of moest weten, 
dat de Naamlooze Vennootschap de vervallen 
premiën niet meer schuldig was, tot terug
betaling van het onverschuldigd genotene ver
plicht is; 

dat de Rechtbank te Maastricht bij vo1mis 
van 16 ovember 1933 de vordering heeft 
toegewezen; 

dat de Raad van Arbeid tegen dit vonnis in 
hooger beroep heeft aangevoerd : 

dat de Rechtbank ten onrechte heeft aange
nomen: 

ten aanzien van de primaire vordering, ge
baseerd op onrechtmatige daad: 

1°. dat hij door van den Staat betaling aan 
te nemen, een daad van invordering heeft 
gedaan; 

2°. dat de termijn genoemd in art. 97 lid 3 
der Ongevallenwet moet beschouwd worden als 
een vervaltermij n, na verloop van welken de 
premies niet meer kunnen ingevorderd worden, 
zoodat appellant q.q.'s recht op invordering 
op 30 Augustus °1927 vervallen was; 

ten aanzien van de subsidiaire vordering 
wegens onverschuldigde betaling: 

dat deze in ieder geval gegrond zoude zijn, 
omdat geïntimeerde, ten dage van de betaling 
door den Staat, niets aan appellant q.q. schul
dig was; 

dat het Hof bij het bestreden arrest het 
beroepen vonnis heeft bevestigd, daarbij over
wegende: 

dat appellant q.q. door die gelden op 30 
Augustus 1927 in ontvangst te nemen, heeft 
gehandeld in strijd met art. 97 lid 3 der Onge
vallenwet, luidende: 

"De premiën, welke gedurende vijf jaren, te 
rekenen van den vervaldag, oningevorderd 
zijn gebleven, worden niet meer ingevorderd. 
Is de vordering na verloop van die vij[ jaren 
nog hangende, dan wordt zij niet verder voort
gezet". 

dat toch dit duidelijke voorschrift geen 
anderen uitleg gedoogt, dan dat na verloop 

van bedoelden termijn van vijf jaren de pre
mie's niet meer rechtsgeldig kunnen ingevor
derd worden, terwijl de te dier zake nog han
gende invorderingen geen verderen voortgang 
mogen bebben; 

dat appellant nog met een bero p op de 
memorie van toelichting op het ontwerp der 
wet, waarbij art. 97 lid 3 der Ongevallenwet 
zijn tegenwoordige redactie heeft gekregen, en 
op de inkleeding van soortgelijke bepalingen 
in andere wetten, betoogd heeft, dat de be
doe li ng des wetgevers geweest is, te bepalen, 
dat de premiën door verloop van den in die 
bepaling genoemden termijn "verjaren", zoo
dat stuiting mogelijk is; 

dat echter het Hof, daarlatende of moet 
worden aangenomen, dat de wetgever hier 
inderdaad aan verjaring als bedoeld in het 
Burgerlijk Wetboek gedacht heeft, van oor
deel is, dat de duidelijke bewoordingen der 
besproken bepaling slechts den uitleg ver
dragen dat na verloop van vijf jaren na den 
vervaldag het recht op de premiën vervalt en 
ophoudt te bestaan; 

dat trouwens met "verjaring" onvereenig
baar is de bepaling dat een reeds hangende 
invordering - waardoor i=ers de verjaring 
wu kunnen zijn gestuit - niet verder mag 
worden voortgezet; 

dat, waar nu uit het voorafgaande mede 
volgt, dat op den dag der betaling dit is op 
30 Augustus 1927, geïntimeerde ter zake niets 
schuldi g was aan appe ll ant q.q., het beroepen 
vonnis dient bevestigd te worden; 

0. dat de Raad van Arbeid tegen dit arrest 
heeft opgeworpen het volgende middel van 
cassatie: zie concl. Adv.-Gen.; 

0. dat het eerste onderdeel van dit middel 
berust op de stell ing, dat art. 97 3de lid, 
Ongevallenwet 1921 slechts inhoudt een in
structie, welke de rechtsverhouding tusschen 
den Raad van Arbeid en de premieschulde
naren niet aantast; 

0. dat deze opvatting geen steun vindt in 
den tekst van bedoeld artikel ; 

dat toch het derde lid voorschrij ft niet alleen, 
dat premiën, welke gedurende vijf jaren na 
den vervaldag oningevorderd zijn gebleven, 
niet meer ingevorderd kunnen worden, maar 
ook dat de invordering, welke bij het ver
strijken van di en termijn hangende is, niet 
verder wordt voortgezet; 

dat verder in lid 1 van hetzelfde artikel 
gesproken wordt - behalve over premiën, 
welke oninbaar zijn verklaard - over premiën, 
welke krachtens het derde lid niet meer inge
vorderd "kunnen" worden, terwijl in het 
tweede lid aan de Rijksverzekeringsbank nog 
wel de bevoegdheid wordt toegekend de in het 
eerste lid bedoelde premiën in te vorderen, 
echter uitdrukkelijk met uitwndering van de 
in het derde lid bedoelde; 

dat uit dit alles blijkt, dat het derde lid te 
verstaan is in dien zin, dat na vijf jaren eener
zijds het recht op de pre1mën, ande1·zijds de 
schuldplichtigheid daarvan vervallen zijn; 

0. dat op 30 Augustus 1927, toen de beta
ling der premiën plaats vond, meer dan vijf 
jaren verloopen waren na den vervaldag dier 
premiën, Z-Onder dat deze ingevorderd wai·en, 
wodat de premievordering niet meer bestond, 
en de betaling onverschuldigd geschiedde; 
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0. dat hiermede de ongegrondheid van het 
eerste onderdeel, zoowel als van de tweede 
gr ief van het tweede onderdeel vast staat, wo
dat door deze grieven de grondslag voor de 
ingeste lde vordering, voorwover deze berust op 
onverschul digde betaling, niet aangetast wordt ; 

0. dat de ingestelde vordering berustte op 
den dubbel en grondslag van onrechtmatige 
daad en van onverschuldigde betaling, welke 
beide grondslagen door Rechtbank en Hof als 
juist zijn aanvaard, wodat, als het middel niet 
beide zelfstandige grondslagen aan de beslis
sing kan ontnemen, het niet tot cassatie kan 
leiden ; 

0. dat het middel blijkens het hiervoor over
wogene faalt ten aanzien van den grondslag 
der onverschuldigde betaling, en derhalve niet 
verder onderzocht behoeft te worden, of juist 
is het gedeelte, waarbij de grondslag van de 
onrechtmatige daad wordt aangevall en; 

Verwerpt het beroep ; (Salaris f 450, Red.). 
(N. j_) 

24 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 406, Grondwet art. 63, 
H. O.wet art. 47, Bez.besluit B. Rijksambt. 
art. 1 . ) 

Nu ten aanzien van de bezoldiging van 
buitengewone hoogleeraren aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft bij het Be
zold igingsbeslu it 1928 geen andere norm 
is gesteld , dan dat die ten hoogste f 7000 
zal bedragen, valt elke voorziening van 
den Minister, waarbij de bezoldiging van 
zoodanigen hoogleeraar wordt vastgesteld 
binnen deze grens en waarin dus niet 
wordt afgeweken van eenige in het B esluit 
vervatte norm, buiten het te,-rein, dat door 
het vijfde lid van art. 1 wordt bestreken. 

Derhalve moet de vraag, of voor eischer 
het ambt van buitengewoon hoogleeraar 
een nevenbetrekking in den zin van de 
Min. Besch. van 13 Febrnari 1930 is, 
waarvan de toepasselijkheid van die be
schikking afhangt, niet worden getoetst 
aan evenvermelde bepaling van het Bezol
digingsbesluit. 

De klacht, dat het Hof ten onrechte de 
Min. Besch. van 13 F ebruar i 1930 niet op 
eischer toepasselijk heeft geoordeeld, om
dat het Hof - ten onrechte - van oordeel 
was, dat zijn ambt is aan te merken als 
een nevenbetrekking in den zin van die 
Beschikking, kan niet tot cassatie leiden, 
omdat die Beschikking, welke overigens 
haar beteekenis zij, eene inwendige rege
ling is gebleven, daar zij nu is openbaar 
gemaakt op de wijze, waarop dit met naar 
buiten werkende regelingen van het Staats
bestuur geschiedt, zoodat reeds daarom die 
Beschikking niet is eene wet in den zin 
van art. 99 R. 0 ., waarvan schending een 
grond voor cassatie oplevert. 

A na.ers Proc.-Gen. Besier, met betoog, 
dat ook de Minister zich heeft te houden 
aan de bewoordingen van zijne beschik
king en hij aan die bewoordingen geweld 
heeft aangedaan door bij de toepassing op 
het concrete geva l van eischer diens be
trekking als nevenbetrekking te beschou
wen, ofschoon daarnaast geen hoofdbetrek
king meer bestond. 

Prof. Dr. A. M . A. A. Steger, buitengewoon 
hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te 
Delft, wonende te Heemstede, eischer tot cas
satie van het op 21 Februari 1935 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, (W. 12975 N. J. 1935, 
801 R ed. ), advocaat Mr. P.A. Roeper Bosch; 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, verweerder in cas
satie, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does, 
gepleit door Mr. A . F. Telders. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Th ans wordt als middel tot cassatie aange

voerd: 
"S. en/of v. t . van art. 63 Grondwet, art. 4 

A. B. , artt. 39, 40 en 47 Hooger Onderwijswet, 
artt. 1 , 2 en 3 en Bijlage A I en II van h et 
Besluit van den 8sten Maart 1929 tot vast
stelling van regelen ten aanzien van de be
zoldiging van Burgerlijke Rijksambtenaren, 
S. 72, (Bezoldig ingsbesluit 1928), de Beschik
king van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen d.d. 13 Februari 1930 N°. 
542 I Afdeeling H. 0 . en van art. 48 Rv., 
doordat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, ver
nietigende het vonnis der Rechtbank, waarbij 
de oorspronkelijke vordering aan eischer was 
toegewezen, alsnog aan eischer zijne vordering 
heeft ontzegd, waarbij het Hof: 

,,1 °. ten onrechte op de in het Arrest na
der vermelde gronden heeft aangenomen, dat 
de Kroon aan den betrokken Minister, aan 
wien voorzooveel hem betreft de uitvoering 
van het Bezoldigingsbesluit 1928 is opgedra
gen, ook heeft opgedragen binnen de door 
Haar getrokken grens (in Bijlage A II ver
meld a ls "f 7000 ten hoogste") de bezoldi g ing 
van een buitengewoon hoogleeraar aan de 
Technische Hoogeschool naar zijn inzicht te 
bepalen, welke bevoegdheid de Kroon aan 
voormelden Minister integendeel slechts heeft 
gegeven in de gevallen genoemd in art. 1 sub 
5 van genoemd Bemldigingsbesluit, wordende 
immers met de woorden " ten hoogste" in de 
Bijlage A II van dit Besluit het ambt van 
buitengewoon hoogleeraar "aangewezen" a ls 
in den zin van gemeld artike l 1 sub 5 is be
doeld, waardoor het Hof 

"a. ten onrechte niet heeft onderzocht of 
zich één der in art. 1 sub 5 bedoelde gevallen 
in casu heeft voorgedaan, een vraag, die de 
Rechtbank ontkennend had beantwoord en 
welker bevestigende beantwoording voor de 
toepassel ijkhe id op eischer van de Ministe
rieele Beschikking van 13 Februari 1930 nood
zakelijk is, 

"b. ten onrechte aan de uitdrukking "van 
wie dit ambt niet a ls nevenbetrekking is aan 
te merken", in voormelde Beschikking gebe
zigd, eene zelfstand ige, althans en in e lk ge
val eene andere beteekenis heeft gegeven dan 
daaraan volgens gemeld art. 1 sub 5 moet 
worden toegekend en mede op dien grond 
eischers vordering heeft afgewezen, 

"2°. ten onrechte zijne beslissing heeft doen 
steunen op de, op voornoemde gronden ten 
deze niet ter zake doende overweging, dat 
eischer in 1918 gel ijkt ijdig met zijn benoeming 
tot buitengewoon hoogleeraar een betrekking 
als adviseur van het J urgens-concern - dus 
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niet een ambt - , heeft aanvaard, waarbij het 
Hof zich bij zijn oordeel laat leiden door een 
in 1918 bestaanden feitelijken toestand terwijl 
het Bezoldigingsbesluit 1928 en de daarop 
gegronde Ministerieele Beschikking 1930 zijn 
in werking getreden "te rekenen van 1 No
vember 1928", zoodat het Hof den feitelijken 
toestand op laatstgemelden datum bestaande 
had behooren te onderzoeken, zu lks te meer 
nu in feite vaststaat, dat eischer op 1 Novem
ber 1928 niet meer bij het Jurgens-concern als 
adviseur in betrekking was" . 

Dit middel bevat dus twee grieven. 
Met de eerste grief, welke is ger icht tegen 

de door mij aangehaalde rechtsoverwegingen 
4-7 kan ik mij niet vereen igen. Terecht m . i. 
heeft het Hof op de in zijn arrest aangevoerde 
gronden met uitzondering echter van die ver
vat in het vierde I id der zevende overweging, 
waarop ik straks nog terugkom, en van die 
vervat in het laatste lid dier overweging, 
welke mij uiterst zwak voorkomt, daar hij be
trekking heeft op een regeling, die op 1 No
vember 1928 nog niet gold en van de toen 
bestaande regeling afwij kt door een toevoe
ging, welke vermoedelijk haar oorsprong juist 
aan het geval-Steger dankt, geoordeeld, dat 
van een l agere bezoldiging dan het Bezold i
g ingsbesluit 1928 vaststelt slechts sprake kan 
zijn, als in dit Besluit een vast bedrag van het 
sa] aris is vastgesteld of het bedrag daarvan 
aan de hand van vastgestelde verhoogingen 
kan worden berekend, doch niet als van de 
bezoldiging slechts het maximum is vastge
steld. Het vijfde lid van art. 1 van het Be
zoldigingsbeslui t had het Hof in het onder
havig geval dus niet toe te passen en de 
Ministerieele Beschikking van 13 Februari 
1930 vond dáárin dan ook niet haar grond
slag, zoodat het Hof ook niet behoefde te 
onderzoeken, of een der gevallen van bedoeld 
vijfde I id zich hier voordeed. 

Naar aanleiding van onderdeel b van deze 
grief merk ik ten overvloede nog op, dat in 
het vijfde I id van art. 1 het woord neven
betrekking in het geheel niet voorkomt, zoodat 
het Hof aan dit woord niet een andere betee
kenis kan hebben gegeven dan daaraan vol
gens art. 1, lid 5, moet worden toegekend. 

Daarentegen kan ik mij met de tweede 
gr ief, welke tegen de door mij aangehaalde 
rechtsoverweging 9 is ger icht, wel vereenigen. * 

Allereerst valt met betrekking tot deze over
weging te constateeren, dat waar daarin de 

* Deze overweging luidt: ,,dat de omstan
digheid, dat geïntimeerde thans geen adviseur 
van gemeld concern meer is en dit reeds op 1 
November 1928 n iet meer was, in bovenstaande 
beschouwingen geen verandering kan brengen, 
aangezien vanzelfsprekend niet éénzijdig en 
zonder medewerking van de autoriteit, die voor 
het buitengewoon hoogleeraarschap van ge
intimeerde zijne bezoldiging a ls d ie van een 
nevenbetrekking vaststelde, de aard van die 
betrekking kan worden veranderd, hetgeen in 
d it geval nog te gereeder m ag worden aange
nomen, omdat tusschen partijen vaststaat, dat 
in de werkzaamheden van geïntimeerde, die 
hij voor den Staat verricht, sedert zijn benoe
ming tot buitengewoon hoogleeraar geen ver
andering is gekomen. (Red.) 

datum 1 1 ovember 1918 wordt genoemd, dit. 
blijkbaar een verschrijving is voor 1 Novem
ber 1928, zijnde de dag, van welken af vol
gens de Beschikking van 13 Februari 1930, 
met de nieuwe daarbij vastgeste lde regeling 
rekening zou worden gehouden. Beide partijen 
waren het bij de in cássatie gehouden plei
dooien hierover eens. 

Ook met deze verbetering acht ik de 9e over
weg ing onjuist. Van de éénzijdige verandering 
van een nevenbetrekking in een hoofdbetrek
king kan in het onderhavige geval reeds hie ,·
om niet gesproken worden, dat niet vaststaat 
onder welke omstandigheden de e ischer zijn 
betrekking bij het J urgens-concern heeft ve r
loren, maar - wat van meer gewicht is -
ook omdat van een nevenbetrekking geen 
sprake kan zijn , indien daarnaast niet een 
hoofdbetrekking bestaat. De Mi nister had bij 
zijn Beschikking van 13 Februari 1930 zich 
zelven gebonden in de regeling van de be
zoldiging van buitengewone hoogleera ren voor 
de gevall en, waarin hun ambt niet a ls neven
betrekking was aan te merken, dus ook voor 
het geval, waarin het de eenige betrekking 
was, zonder onderscheid te maken naar de om
standigheden, waaronder deze toestand was 
ontstaan . 

Deze rege ling vindt haar grondslag in art. 
11 van het Bezoldigingsbesluit 1918 en is een 
algemeene regeling met betrekking tot de be
zoldi ging van buitengewone hoogleeraren en 
dus een wettelijk voorschrift, dat ook den 
Minister, die het gegeven had, bond. Van te 
algemeene strekking is derhalve de overwe
ging van het Hof in het reeds genoemde vier
de lid zij ner zevende rechtsoverweging, dat de 
besliss ing, of een bepaald (buitengewoon) 
hoogleeraarschap al dan niet als een neven
betrekking is te beschouwen, den Minister toe
komt. Ook de Min ister heeft zich aan de be
woord ingen van zij n beschikking te houden . 
Door bij de toepassing op het concrete geval 
van e ischer diens betrekking a ls nevenbetrek
king te beschouwen, ofschoon daarnaast geen 
hoofdbetrekk ing meer bestond, heeft h ij aan 
die bewoordingen geweld aangedaan. Anders 
is het misschien onder de op dit punt afwij
kende Besch ikking van 4 Januari 1934, doch 
- gelijk ik reeds opmerkte - gold dit Besluit 
op 1 November 1928 nog niet. 

Door zich met de onjuiste opvatting van den 
Minister te vereenigen heeft het Hof ook niet 
- gelijk namens den Staat is gepleit - een 
feitelijke doch een rechtskundige, dus in cas
satie aan tastbare besliss ing gegeven. 

Uit het tot dusverre betoogde volgt reeds, 
dat in deze grief ook met juisthe id is gesteld, 
dat het Hof zich ten onrechte bij zijn oordeel 
heeft laten leiden door den in 1918 be taan
den feitelijken toestand - het buitengewoon 
hoogl eeraarschap van eischer een nevenbe
trekking - in plaats van met den op 1 o
vember 1928 bestaanden en voor de toepass ing 
der Beschikking van 13 Februari 1930 besli s
senden toestand - het buitengewoon hoog
leeraarschap des eischers eenige betrekking. 
Deze grief is derh alve gegrond. 

De H. R. kan, indien hij zich met mijne op
vatting vereen igt, ten principale recht doen. 

Ik concludeer, dat het bestreden arrest zal 
worden vern ietigd, dat het vonnis der Recht-
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bank, zij het op de nieuwe, door mij ontwik
kelde gronden, zal worden bevestigd en dat 
.<le Staat zal worden veroordeeld in de kosten 
fo hooger beroep en in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen bij Beschikking van 13 Fe
bruari 1930, N°. 542/1, Afdeeling H. 0. , de 
bezoldiging van de buitengewone hoogleeraren 
aan de Rijksuniversiteiten en de Technische 
Hoogeschool te Delft, voor wie dit ambt niet 
.als nevenbetrekking is aan te merken, met 
ingang van 1 November 1928 heeft vastge
ste ld op een aanvangsjaarwedde van f 5500, 
met drie tweejaarlijksche verhoogingen te 
brengen op f 7000; 

dat de eischer tot cassatie - Steger - die 
·sedert 1 Mei 1918 buitengewoon hoogleeraar 
aan de Technische Hoogeschool te Delft is, 
bij inleidende dagvaarding aanspraak heeft 
doen gelden over het tijdperk van 1 Novem
ber 1928 tot 1 Juli 1931 op bezoldiging naar 
f 7000 per jaar, op grond, dat dit ambt voo,· 
hem niet als een nevenbetrekking is aan te 
m erken, terwijl de Staat de juistheid van de
zen gi-ondslag bestrijdt; 

dat de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 20 Ap1·il 1933 (W. 12975 N. J. 
1933, 801 R ed.), de vordering heeft toege
wezen op grond, in het kort: dat, nu het Be
'ZOldigingsbesl uit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1928 ten aanzien van de bezoldiging van de 
buitengewone hoogleeraren aan de Technische 
Hoogeschool slechts bepaalt, dat deze ten 
hoogste f 7000 per jaar zal bedragen, de Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen de bevoegdheid om de jaarwedde van zoo
dani gen ambtenaar vast te stell en op minder 
dan f 7000 alleen maar kon ontleenen aan 
artikel 1, lid 5, van genoemd Besluit, waarbij 
is bepaald, dat ten aanzien van daarvoor in 
dit besluit aangewezen of nader aan te wijzen 
ambten de Minister , Hoofd van het daarbij 
betrokken Departement van Algemeen Bestuur, 
een l agere bezoldiging zal kunnen vaststellen 
wegens minderen omvang van het ambt, we
gens waarneming daarvan te zamen met een 
ander ambt, wegens toelaatbare bijverdiensten 
-uit het ambt voortvloeiende, of indien in ver
band met den arbeidstijd daartoe termen aan
wezig zijn, geen van welke gevallen zich naar 
het oordeel der R echtbank hier voordeed; 

dat de Staat in hoogei· beroep tegen di t 
vonnis, onder meer, heeft aangevoerd, dat de 
Rechtbank ten onrechte de aanspraak van 
Steger mede aan art. 1 lid 5 van het Bezoldi
gingsbesluit Rijksambtenaren 1928 heeft ge
toetst; (verkorte weergave van 0 . 4 *) 

dat het Hof deze grief gegrond geoordeeld 
heeft, daaromtrent overwegende: 

5. ,,dat de Minister aan dit artikel niet 
heeft kunnen ontleenen de bevoegdheid tot het 
geven van een regeling a ls in zijne voormelde 
beschikking omschreven, omdat in gemeld ar
tikel slechts sprake is van het vaststellen van 
een lagere bezoldiging en dit dus niet van 

* De nummering is dezerzijds bijgevoegd met 
het oog op de Conclusie Proc. -Gen. (Red.). 

toepassing kan zijn op een bezoldiging die als 
de onderhavige in meergemelden Algemeenen 
Maatregel van Bestuur slechts ten aanzien 
van haar maximum is vastgestel d, doch uit
sluitend op bezoldigingen, die ingevolge voor
meld besluit óf vast zijn ten aanz ien van haar 
bedrag óf periodiek verhoogd worden met een 
vast bedrag; 

"dat immers een functionaris wien zulk een 
alleen ten aanzien van het maximum vastge
stelde bezoldiging krachtens dit Besluit toe
komt daardoor geenszins aanspraak krijgt op 
die maximum bewldiging zooals de Recht
bank blijkbaar meent, doch het kenmerkende 
van deze alleen naar het maximum bedrag 
slechts vastgestelde bezoldigingen juist is, dat 
aan het oordeel van de autoriteit, die binnen 
de in het Besluit aangegeven gi-ens die bezol
diging op een vast bedrag zal hebben vast 
te stellen, wordt overgelaten dit bedrag te 
bepalen en dat alléén op grond van de bepa
lingen van het Besluit van een normaal be
drag van de bezoldiging van zoodanigen 
functionaris, als hoedanig ook een buitenge
woon hoogleeraar is aan te merken, geen 
sprake kan zijn; 

6. ,,dat de regeling der bezoldigingen van 
de Ambtenaren, die uit 's Rijks kas worden 
betaald, welke - behoudens hier niet ter 
zake doende uitzonderingen - in art. 63 der 
Grondwet aan de Kroon is voorbehouden, door 
deze is gegeven in den Algemeenen Maatregel 
van Bestuur het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1928, dat ten deze toe
passelijk is; 

dat in de bijlagen A, B en C tot dat besluit 
behoorende de Kroon drie categorieën var, 
bezoldigingen heeft onderscheiden die - voor
zoover thans van belang - in de bijlagen A 
I en II zijn vermeld, te weten de bezoldigin
gen waarbij periodieke verhoogingen zijn voor
zien en die waarbij zulke verhoogingen niet 
zijn vastgesteld, welke tweede categorie omvat 
de vaste bezoldigingen en die welke a lleen 
ten aanzien van haar maximum door de Kroon 
zijn vastgesteld , zooals de bezoldiging van den 
geïntimeerde, luidende de desbetreffende be
paling in bijl age A sub II voorzoover ten deze 
van belang: ,,f 7000 ten hoogste ....... . . 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Rijks
Universiteiten en Technische Hoogeschool, 
Buitengewoon Hoogleeraar"; 

7. ,,dat hiermede de Kroon heeft voldaan 
aan de haar bij voormeld grondwetsartikel op
gelegde plicht en heeft uitgeoefend het Haar 
bij datzelfde artikel toegekend recht om een 
algemeene regeling te geven ten aanzien van 
de bezoldiging van buitengewone hoogleeraren, 
doch noch uit dat Grondwetsartikel noch uit 
eenig ander artikel der Wet eene verplichting 
voor de Kroon valt af te leiden om ten deze 
méér te doen en het bedrag dier bezoldiging 
vast te stellen op een vast cijfer; 

,,dat veeleer op grond van de Hooger On
derwij swet moet worden aangenomen, dat de 
Kroon het bedrag van die bezoldiging niet 
zelf zal bepalen, immers in tegenstelling met 
art. 40 dier wet, waarin aan de bepaling, dat 
de Hoogleeraren een jaarwedde uit 's Rijkskas 
gen ieten, wordt toegevoegd, dat daarvan " het 
bedrag door Ons is vast te stellen", ten aan
zien van buitengewone hoogleeraren in art. 47 
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diezelfde bepaling voorkomt zonder de toe
voeging, dat de Kroon het bedrag der bezol
diging zal vast stellen, hoewel zoowel de ge
wone als de buitengewone hoogleeraren on
derscheidenlijk ingevolge de artt. 39 en 47 
beiden door de Kroon worden benoemd; 

"dat ook uit het Bezoldigingsbesluit zelf 
niet blijkt, dat de Kroon zich meer recht ten 
aanz ien van het vaststellen van het bedrag 
der bezoldiging van buitengewone hoogleeraren 
heeft voorbehouden dan Zij uitoefende door 
een maximum-bezold iging voor dat ambt vast 
te stellen en dus moet worden aangenomen, 
dat de Kroon aan den betrokken Minister, aan 
wien voorzooveel hem betreft de uitvoering 
van het Bewldigingsbesluit is opgedrngen, 
ook heeft opgedragen binnen de door Haar 
getrokken grens die bezoldiging naar zijn in
zicht te bepalen; 

"dat de Minister uiteraard ingevolge deze 
bevoegdheid een algemeene regeling mocht 
geven gelijk hij die heeft gegeven in zijne 
voormelde beschikking van 13 Februari 1930, 
waarin hij een algemeen richtsnoer aangaf en 
de bezoldiging vaststelde voor buitengewone 
hoogleeraren van wie dit ambt niet als een 
nevenbetrekking is te beschouwen, doch, afge
zien van de vraag welke de staatsrechtelijke 
beteekenis en de rechtskracht van zoodanige 
beschikking zijn moge, in elk geval de besl is
sing of een concreet geval onder die beschik
king valt aan den Minister toekomt en deze 
dus te beslissen heeft of een bepaald buiten
gewoon hoogleeraarschap al dan niet. als een 
nevenbetrekking is te beschoµwen; 

,,dat deze opvatting ook die des Minister is, 
zooals blijkt uit diens bijna gelijkluidende be
schikking van 4 Januari 1934 No. 22 Afd. 
H . 0. gegeven _in verband met het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
dat het ten deze geldende overeenkomstige 
Bezoldigingsbesluit 1928 heeft vervangen en 
op de punten, waarop het hierbij aankomt, 
niet van laatstbedoeld Besluit verschilt, in 
welke nieuwe beschikking de Minister bepaalt, 
dat deze geldt onder meer voor de buiten
gewone hoogleeraren van wie dit ambt naar 
het oordeel van den Minister n iet als een 
nevenbetrekking is aan te merken ;" 

dat het Hol, na nog te hebben overwogen 
(0. 8 en 9), dat en waarom ook naar 's Hols 
oordeel het ambt van buitengewoon hoog
leeraar voor Steger a ls een nevenbetrekking 
is aan te merken, met vern ietiging van het 
vonnis der Rechtbank, de ingestelde vorde
i-i ng heeft ontzegd ; 

0. dat Steger tegen deze uitspraak het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd: zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat het meergemelde vijfde lid van art. 1 

van het, ten deze toepasselij ke, Bezoldigings
besluit Rijksambtenaren 1928 den betrokken 
Minister <le bevoegdheid verleent om op be
paalde, in dat lid opgesomde, gronden af te 
wijken van bij het Besluit gestelde normen 
door ten aanzien van door de Koningin aan
gewezen ambten een lagere bezoldiging vast 
te stellen dan bij het Besluit is geschied; 

dat een bevoegdheid om van een bezoldi
gingsgrens naar beneden af te wijken slechts 
<lan reden van bestaan heeft, als een grens 
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naar beneden is gesteld; 
dat echter het Besluit ten aanzien van de 

bezoldiging van buitengewone hoogleeraren 
aan de Technische Hoogeschool te Delft geen 
andere norm stelt dan dat die ten hoogste 
f 7000 zal bedragen; 

dat derhalve elke voorziening van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, waarbij de bezoldiging van zooda
nigen hoogleeraar wordt vastgesteld binnen 
deze grens en waarin dus niet wordt afge
weken van eenige in het Besluit vervatte 
norm, valt buiten het terrein, dat door het 
vijfde lid van art. 1 van het Besluit wordt 
bestreken; 

dat dit ook hierin bevestiging vindt, dat de 
met deze bepaling overeenkomende bepal in
gen der Bezoldigingsbesluiten van 1916 en 
1920 beperkt waren tot de ambten opgenomen 
in de Bijlage A van die besluiten, in welke 
bijlage de bezoldigingen voorkwamen, die wa
ren bepaald op vaste bedragen met vaste ver
hoogingen, terwijl de bijlage C ook toen voor 
de buitengewone hoogleeraren slechts een 
maximum bedrag vaststel de; 

dat dus de vraag, of voor Steger het ambt 
van buitengewoon hoogleeraar een nevenbe
trekking in den zin van de Ministerieele Be
schikking van 13 Februari 1930 is, waarvan de 
toepasselijkheid van die beschikking ten aan
zien van zijn bezoldiging afhangt, niet moet 
worden getoetst aan evenvermelde bepaling 
van het Bezoldigingsbesluit; 

dat derhalve zoowel het eerste onderdeel 
van het middel, dat uitsluitend berust op de 
bewering, dat 's Hofs arrest in strijd komt met 
die bepaling, als het tweede onderdeel, voor
zoover ook dit berust op dezelfde kl acht, niet 
tot cassatie kan leiden; 

dat het tweede onderdeel voor het overige 
er over klaagt, dat het Hof ten onrechte de 
Ministerieele Beschikking van 13 Februari 
1930 niet op Steger toepassel ij k heeft geoor
deeld, omdat het Hof - ten onrechte - van 
oordeel was, dat zijn ambt is aan te merken 
als een nevenbetrekking in den zin van die 
Beschikking ; 

dat de Beschikking, welke overigens haar 
beteekenis zij, een inwendige regeling is ge
bleven, daar zij niet is openbaar gemaakt op 
de wijze, waarop dit geschiedt met naar bui
ten werkende regelingen van het Staatsbe
stuur; 

dat reeds daarom de Beschikking niet is een 
wet in den zin van art. 99 der Wet op de 
Rechterlijke Organisatie, waarvan schending 
een grond voor cassatie oplevert; 

dat m itsdien de klacht over schending der 
B eschikking niet kan worden onderzocht; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350 R ed. ) . 
(N. J . ) 

27 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
1; A . P. V. van 's-Gravenhage art. 107.) 

R eq. heeft voor de Rechtb. o. m. als ver
weer gevoerd, dat het verbod van art. 107 
A. P. V. van 's-Gravenhage om met een 
rijtuig of motorijtuig tegen betaling pu
bliek te vervoeren, indien dat vervoer is 
aangevangen in de gemeente, niet van 

3 
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toepassing is op intercommunaal vervoer, 
daar art. 107 ook een bepaling bevat, 
welke het verbod niet van toepassing ver
klaart t. a.v. motorrijtuigen en rijtuigen, 
waarvoor ten deze eene andere wettelijke 
regeling geldt. 

Req.'s grief, dat de Rechtb. zijn verweer 
ten onrechte heeft verworpen, omdat hij, 
req. wel een openbaar vervoer gebezigd 
heeft, dat echter geen autobus was en 
waarvoor hij dus geen concessie noodig 
had, moet afstuiten op de beslissing der 
Rechtb., dat het in de t.l.l. en bewezen
verklaring bedoelde motorrijtuig niet is 
een openbaar middel tot vervoer van per
sonen als bedoeld in art. 1 j 0

• art. 15 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen, terwij l 
niet blijkt, dat de Rechtb. van eene on
juiste opvatting van het begrip "openbaar 
middel tot vervoer van personen" zoude 
zijn uitgegaan. 

Op het beroep van W.L.K., autoverhumder te 
A'dam, req. van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
's-Gravenbage van 10 Oct. 1935, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht te 's-Gravenhage op 12 
Maart 1935 gedane uitspraak, requirant, ter 
zake van "te 's-Gravenhage op de openbare 
straat met een motorrijtuig tegen betaling 
publiek vervoeren, terwijl het vervoer van dat 
publiek is aangevangen in de gemeente", met 
aanhaling van de artt. 107, 115a der A. P. V. 
voor 's-Gravenhage, 23, 91 Sr., is veroordeeld 
tot eene geldboete van vijf gulden en drie da
gen vervangende hechtenis ; (Gepleit door Mr. 
F. W. Goudsmit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis is requirant wegens 
overtreding van art. 107 der Algemeene Po
litieverordening voor 's-Gravenhage veroor
deeld ter zake van het te zijnen laste bewezen 
verklaarde feit: ,,dat hij op of omstreeks 18 
December 1934, des namiddags omstreeks 11.20 
uur te 's-Gravenhage op de openbare straat, 
de Nieuwe Markt, ronder vergunning van Bur
gemeester en Wethouders dier gemeente met 
een motorrijtuig tegen betaling publiek heeft 
vervoerd, waarvan het vervoer is aangevangen 
in die gemeente". 

Voormeld artikel der in dezen toegepaste 
verordening luidt als volgt: 

,,Het js verboden op de openbare straat: 
1 °. een rijtuig of motorrijtuig aan het pu

bliek oin niet of tegen betaling ten gebruike 
aan te bieden; 

2e. met een rijtuig of motorrijtuig tegen 
betaling publiek te vervoeren, indien het ver
voer van dat publiek is aangevangen in de 
gemeente. 

De hierboven onder l e en 2e vermelde ver
bodsbepalingen zijn niet van toepassing ten 
aanzien van: 

a. stationneerende rijtuigen en motorrijtui-
gen; .. . . . . 

b. riJtmgen en motorriJtmgen, waarvoor ten 
deze een andere wettelijke regeling geldt; 

c. r ijtuigen en motorrijtuigen in gebruik bij 
dé Overheid. 

De hierboven onder 2e vermelde verbodsbe
paling is niet van toepassing ten aanzien van 
hem, die handelt krachtens vergunning van 
Burgemeester en Wethouders". 

Requirants onderneming vervoert, gelijk per 
advertentie wordt bekend gemaakt, met onge
veer 50 taxi's passagiers tegen betaling van 
's-Gravenhage naar Amsterdam en omgekeerd. 

De auto's rijden alleen op bestel] ing, dus 
niet op vaste tijdstippen,en halen de passagiers 
van huis af. 

Namens requirant is daarom betoogd, dat 
hij moet worden ontslagen van rechtsvervo l
ging, omdat: 

a. of de betreffende verordening in casu niet 
van toepassing is, daar een andere wettelijke 
regeling geldt (zie die verordening sub 2b); 

b. óf de betreffende verordening onverbin
dend is, als zijnde in strijd met de Wet en wel 
in strijd met art. 1 van de Wet Openbare Ver
voermiddelen. 

Zoowel de Kantonrechter, a ls de Rechtbank 
stelden dit verweer ter zijde, op grond, dat 
requirant geen openbaar middel van vervoer 
heeft gebezigd, daar voor een openbaar mid
del tot vervoer van personen, als bedoeld in 
art. 1 in verband met art. 15 der Wet Open
bare Vervoermiddelen, als minste eisch is te 
stellen, dat er in het algemeen zijn vaste tijd
stippen van vertrek en vaste punten, van waar 
wordt afgereden, en dit in deze niet het geval 
bleek te zijn volgens de opgave van den g~
machtigde ter terechtzitting, die verklaarde, 
dat de betreffende taxi op bestelling reed en 
daarbij de klanten op willekeurige tijdstippen 
aan hun huis werden afgehaald. 

Requirant acht door deze beslissing art. 1 
van de Wet Openbare Vervoermiddelen ge
schonden, althans verkeerd toegepast. Hij 
meent, dat hij wel heeft gebezigd een open
baar middel van vervoer, maar dat dit geen 
autobus is in den zin van gemelde wet, wes
halve het door hem verrichte vervoer geene 
concessie van noode heeft, zoodat hij z. i. ten 
onrechte is veroordeeld. 

Volgens art. 15 der Wet Openbare Vervoer
m iddelen worden voor de toepassing van die 
wet onder de woorden "openbare middelen 
tot vervoer van personen" verstaan de rijtni
gen, met uitwndering van die der spoorweg
diensten en de vaartuigen, bestemd om ge
regeld langs een bepaalden weg de personen, 
die zich daartoe aanmelden, te vervoeren, on
verschillig of het vervoer al dan niet van 
eenige voonvaarde of van de inachtneming
van een.igen vorm afhankelijk is gesteld. Bij 
arrest van 11 Mei 1931 W. 12302, N. J. 1931, . 
925 verstond Uw Raad die bepaling aldus, dat 
door het rijtuig duurzame verkeersbelangen 
moeten worden gediend, doordat het bestemd 
is om geregeld langs een bepaalden weg de 
pe1·sonen, die zich daartoe aanmelden, te ver
voeren. Weliswaar doet het niet af, of de 
ondernemer, wat betreft de bijzonderheden van 
de uitoefening van den dienst, rekening houdt 
met de wenschen van hen, die zich ten vervoer 
aanmelden (H. R. 28 Januari 1935 W. 12929, 
N. J. 1935, 551), doch eisch blijft niettemin 
bestemming tot geregeld vervoer langs eenen 
bepaalden weg, wodat m. i. de door den Kan
tonrechter en de Rechtbank aangenomen min
ste eisch, dat ei· in het algemeen zijn vaste 
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tijdstippen van vertrek en vaste punten, van
waar wordt afgereden, terecht werd gesteld. 
M. i. kan dan ook het motorrijtuig van requi
rant ten dezen niet worden beschouwd als een 
openbaar middel van vervoer in den zin der 
Wet Openba re Vervoermiddelen, hetgeen het 
geval wude moeten zijn, wil een der beide 
alternatieven, door requirant aangevoerd, op
gaan. Requirant beroept zich dan ook, naar 
het mij voor komt, tevergeefs erop, dat hij een 
openbaar vervoermiddel, geen autobus zijnde, 
heeft in werking gebracht en daarom geene 
vergunning van noode heeft. 

De in deze toegepaste verordening vormt in
derdaad eene belemmering in het interlocaal 
verkeer, daar zij het vrijwel onmogelijk maakt, 
dat een inwoner van ' s-Gravenhage een taxi 
uit een andere gemeente ontbiedt tene inde zich 
daarmede naar elders te laten vervoeren, <loch, 
daargelaten, dat daardoor de Haagsche taxi
ondernemers worden beschermd tegen mede
dinging van hunne bedrijfsgenooten in andere 
gemeenten, kan m. i. bezwaarlijk worden vol
gehouden, dat die verordening niet een huis
houdelijk belang der gemeente zou<le betreffen, 
waar art. 6 der Motor- en Rijwielwet de ge
meenteraden uitdrukkelijk bevoegd verkl aart 
regelen te stell en nopens het verkeer op de 
wegen in verband met het gebruik van motor
r ijtui gen en zoodanige regelen hebben onge
twijfeld betrekking op de openbare orde. De 
gemeenteraad moet dus m. i. bevoegd worden 
geacl:.t eene regeling, als de onderhav ige te 
treffen, terwijl de doelmatigheid der onder
werpelijke verordening, vooral in verband met 
andere verkeersbelangen, niet ter beoordeel ing 
van de rechterlijke macht staat. 

V an oordeel zijnde, dat requirants bezwaren 
mitsdien niet tot cassatie zull en kunnen leiden, 
concludeer ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: S., 
a lth ans v. t. van art. 1 van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen ; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, met qualifi cat ie en 
strafoplegging als voormeld, (zie conclusie); 

0. dat art. 107 der A. P . V. voor 's-Gra
venhage luidt: {zie conclusie) ; 

0. dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
ten aanzien van de strafbaarheid van het door 
den verdachte begane feit heeft overwogen: 

dat de gemachtigde van den verdachte wel is
waar ter t.erechtzitting heeft aangevoerd, dat 
of art. 107 der A. P. V. voor 's-Gravenhage 
niet betrekking heeft op het int.ercommunaal 
vervoer, aangezien onder sub b van het 2e I id 
van gemeld art. 107 de verbodsbepalingen ver
klaard worden n iet van toepas ing te zijn ten 
aanzien van rijtuigen en motorrijtuigen, waar
voor ten deze een andere wettelijke regeling 
geldt, of dat di t art. 107 verb indende kracht 
mist, a ls zijnde in strijd :m:et art. 1 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen ; 

dat dit l aatste echter niet het geval is, daar 

voor een openbaar middel tot vervoer van 
personen, als bedoeld in art. 1 in verband met 
art. 15 der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
als minste eisch is te stell en dat er in het a lge
meen zijn vaste tijdstippen van vertrek en 
vaste punten vanwaar wordt afgereden, en dit 
in deze niet het geval bleek te zijn vo lgens de 
opgave ter te rechtzitting van den gemacht igde, 
die verklaarde dat de betreffende taxi op be
stelling reed en daarbij de klanten op wi lle
keurige tijdstippen aan hun huis werden afge
haald; 

0. dat namens requirant tot toel icht ing van 
het cassatiemiddel is aangevoerd: dat de 
R echtbank het gevoerde verweer ten onrechte 
heeft verworpen; dat verdachte immers wel 
een openbaar middel van vervoer gebezigd 
heeft. maar dat dit geen a utobus is, weshalve 
hij geen concess ie van noode heeft ; 

0. dat het middel moet a fstuiten op de be
sliss ing der R echtbank, dat het in de telast
legging en bewezenverkla1·ing bedoelde motor
rijtuig niet is een openbaar middel tot vervoer 
van personen als bedoeld in art. 1 in verband 
met art. 15 der Wet Openbare Vervoermidde
len, terwijl uit het vonnis niet blijkt, dat de 
Rechtbank, bij de weerlegging van het namens 
requirant gevoerd verweer, van eene onjuiste 
opvatting van het begrip "openbaar middel 
tot vervoer van personen" wude zijn uitge
gaan; 

Verwerpt het beroep. {N. J.) 

21 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
12.) 

Waar de t.1.1. inhoudt, dat het in wer
king houden van de daar omschreven 
autobusdienst plaats vond met een auto
bus - zijnde een openbaar middel tot ver
voer van personen -, zijn dus - rekening 
gehouden met de omschrijving, welke art. 
15 der Wet Openb. Vervoermiddelen van 
,,openbare middelen tot vervoer van per
sonen" geeft - elementen van deze -
klaarblijkelij k op art. 12 van die wet doe
lende - telastelegging: het geregeld langs 
een bepaalden weg vervoeren van de per
sonen, d ie zich daartoe aanmelden. 

Uit hetgeen de R echtb. heeft aange
voerd, bijzonderlijk wat betreft het i. c. 
niet gebleken zijn van een geregeld ver
voer langs een bepaalden weg, blijkt niet, 
dat zij aan de uitdrukking " in werking 
houden van een autobusdienst" eene an
dere bet.eekenis heeft toegekend dan die 
uitdrukking in de wet en de t .1.1 . heeft. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te H aar lem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de genoemde R echtba nk van 
17 Oct. 1935, waarbij is bev~stigd een mon
deling vonnis van het K antongerecht te Haar
lem van 8 Juli 1935, bij welk vonnis: 1. Sj. 
de V. t.e Harlingen, 2. H. K. te Leeuwarden, 
3. D . de J. te S in t-Annaparoch ie, a llen Be
stuurslid R eisvereeniging ; 4. W . de J. te Sint
Annaparoch ie, garagehouder; 5. W. de J . Hui
zum, garagehouder, zijn vrijgesproken van het 

, hun telastegelegde, als zijnde dit niet wett ig 
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en overtuigend bewezen; (Gepleit voor gereq. 1 
door Mr. 0• J. Polak). 

Conclusie van den Adv. -Gen . Berger. 

De bestreden uitspraak bevestigt een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Haar
lem, waarbij de gerequireerden zijn vi;ijgespro
ken van het hun telastegelegde, dat zij op lS 
Mei 1935 tezamen met een of meer anderen, 
althans tezamen, althans ieder voor zich , met 
een autobus - zijnde een openbaar middel tot. 
vervoer van personen - een autobusdienst in 
werking hebben gehouden tusschen Leeuwar
den en Rotterdam, en omgekeerd, via de Af
sluitdijk, Alkmaar, Velsen, Haarlem en den 
Haag - althans ongeveer langs deze route, 
doch in ieder geval via Velsen - zulks zondor 
vergunning, vereischt ingevolge de wet Open
bare Vervoermiddelen. 

De Heer requirant stelt als middel van cas
satie voor: ,,S. of v. t. van de artt. 12 en 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen, 350, 358, 
359 j is. 435 en 415 Sv., door niet bewezen to 
verklaren, dat verdachten een autobusdienst in 
werking hebben gehouden, tot welke beslissing 
de Rechtbank is gekomen door uit te gaan van 
de onjuiste stelling, dat onder het in werking 
houden van een autobusdienst is te verstaan 
,,geregeld langs een bepaalden weg de per
sonen, die zich daartoe aanmelden, vervoeren" 
terwijl daaronder moet worden verstaan "het 
vervoeren van personen met motorrijtuigen, 
bestemd om geregeld langs een bepaalden weg 
de personen, die zich daartoe aanmelden, te 
vervoeren, onverschillig of het vervoer a l dan 
niet van eenige voorwaarde of van de inacht
neming van eenigen vorm afhankelijk is ge
steld", hebbende de Rechtbank alzoo niet be
raadslaagd op den grondslag der telasteleg
ging''. 

Ter toelichting van dit middel wordt opge
merkt dat de Rechtbank heeft onderwcht, of 
het v~rvoer plaats vond op geregelde tijden 
en langs een bepaalden weg, terwijl zij had 
moeten onderzoeken, of de autobus bestemd 
was voor een wodanig vervoer, waarbij dan 
tevens de slotwoorden van art. 15 lid 1 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen in aanmer
king genomen hadden moeten worden. Dat 
voorts de Rechtbank kennelijk is uitgegaan 
van een onjuist begrip "geregeld", daar hier
onder niet moet worden verstaan "regelmatig", 
doch "volgens vooraf vastgestelde tijden, het
geen in casu het geval was. 

De Rechtbank grondt hare beslissing op de 
overwegingen: ,,dat onder een autobusdienst 
in werking houden is te verstaan: geregeld 
langs een bepaalden weg de personen die zich 
daartoe aanmelden vervoeren; dat in casu van 
een geregeld vervoer langs een bepaalden weg 
niet is gebleken en evenmin, dat de personen, 
die zich daartoe aanmeldden, werden ver
voerd, zijnde hier slechts sprake van vervoer 
der leden der Friesch-Hollandsche Reisver
eeniging Samenwerking te Leeuwarden op 
tochten door het Bestuur dier Vereeniging uit
geschreven naar verschillende plaatsen op on
geregelde tijden." 

De begripsbepaling, welke de Rechtbank in 
deze overwegingen geeft van het in werking 
houden van een autobusdienst schijnt mij vol-

komen juist, terwijl de heer requirant blijk
baar over het hoofd ziet, dat art. 15, lid 1, 
der \Vet Openbare Vervoermiddelen geenszins 
bepaalt, wat moet worden verstaan onder een 
,,autobusdiénst", doch alli:ien, wat moet wor
den verstaan onder de woorden "openbare 
middelen tot vervoer van personen". De op
vatting van den Heer requirant wude er ten 
onrechte toe le iden om ook hem, die slechts 
een enkele maal over een bepaald traject per
sonen vervoert met een rijtuig, vallende in de 
termen van art. 15 van genoemde wet door
dien het bestemd is, de personen, die zich 
daartoe aanmelden, geregeld over een geheel 
ander traject te vervoeren, zich aan overtre
ding van art. 12 dier Wet zoude schuldig ma
ken, hetgeen onaannemelijk is. 

Dat de Rechtbank van een onjuist begrip 
"geregeld" wude zijn uitgegaan, blijkt uit 
niets, terwijl de vrijspraak bovendien• mede 
berust op eenen anderen grond namelijk dat 
niet is gebleken dat de personen, die zich 
daartoe aanmeldden werden vervoerd. Aange
zien het cassatieberoep derhalve m. i. is ge
richt tegen eene zuivere vrijspraak, conclu
deer ik tot niet-ontvankelijkverklaring daar
van. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

rant voorgesteld bij schriftuur en luidende: 
(zie conclusie); 

0. dat het beroep tegen eene vrijspraak is 
gericht en dus allereerst moet worden onder
zocht of het is ontvankelijk; 

0. dat aan gerequireerden is telastegelegd, 
dat zij enz. (zie conclusie); 

dat de Rechtbank heeft overwogen, dat on
der een autobusdienst in werking houden is te 
verstaan: geregeld langs een bepaalden weg 
de personen die zich daartoe aanmelden ver
voeren; 

dat in casu van een geregeld vervoer langs 
een bepaalden weg niet is gebleken en even
min, dat de personen die zich daartoe aanmeld
den, werden vervoerd, zijnde hier slechts 
sprake van vervoer van leden der Friesch
Hollandsche Reisvereeniging Samenwerking te 
Leeuwarden op tochten door het Bestuur dier 
Vereeniging uitgeschreven naar verschillende 
plaatsen op ongeregelde tijden; 

dat verdachten mitsdien van het hen telaste
gelegde moeten worden vrijgesproken, zoodat 
het vonn is waarvan appè l moet worden be
vestigd; Op welke gronden de Rechtbank de 
bovenvermelde beslissing heeft genomen; 

0. dat de telastelegging inhoudt, dat het in 
werking houden van de daar omschreven auto
busdienst heeft plaats gevonden met een auto
bus - zijnde een openbaar middel tot vervoer 
van personen - dat is dus ingevolge art. 15 
van de wet Openbare Vervoermiddelen een 
rijtuig, bestemd om geregeld langs een be
paalden weg de personen, die zich daartoe aan
melden, te vervoeren, onverschillig of het ver
voer al dan niet van eenige voorwaarde of van 
de inachtneming van eenigen vorm afhan
kelijk is gesteld; 

dat dus elementen van deze telastelegging, 
die klaarblijkelijk op het voorschrift van art. 
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12 van de genoemde wet doelt, zijn het ge
regeld langs een bepaalden weg vervoeren 
van de personen, die zich daartoe aanmelden; 

0. dat uit hetgeen de Rechtbank heeft aan
gevoerd, bijwnderlijk wat betreft het in casu 
niet gebleken zijn van een geregeld vervoer 
langs een bepaalden weg, niet blijkt, dat de 
Rechtbank aan de uitdrukking "in werking 
houden van een autobusdienst" een andere 
beteekenis heeft toegekend dan die uitdrnk
king in de w2t en de telastelegging heeft ; dat 
dus de Rechtbank op den grondslag der te
lastelegging tot eene vrijspraak is gekomen, 
wodat ingevolge art. 430 Sv. beroep in cas
satie daartegen niet is toegelaten; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
(N. J.) 

27 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit 
art. 15; Werktijdenbesluit fabrieken en 
werkplaatsen art. 42.) 

Het ontbreken van de voorwaarden, 
waaronder in art. 15 van het Rusttijden
en Arbeidslijstenbesluit 1923 is toegestaan 
het afwijken van de voor arbeiders op de 
arbeidslijst vermelde regeling van arbeids
en rusttijden, vormt niet een element van 
het in art. 68, 8e lid der Arbeidswet 1919 
omschreven strafbaar feit; het aanwez ig 
zijn van de voorwaarden voor afwijking 
ontneemt alleen aan het strafbaar feit zijn 
karakter van strafbaarheid. [Anders Adv.
Gen. Berger.] 
, Ten onrechte uitgaande van de opvat
ting, dat het ontbreken der voorwaarden 
in de t.1.1. had moeten worden gesteld, en 
dat, nu het daarin niet voorkomt, ontslag 
van rechtsvervolging moest volgen, heeft 
de Rechtb. naai· de aanwezigheid dier 
voorwaarden geen onderzoek ingestëîd; zij 
had daarom niet zonder meer het vonnis 
des kantonrechters, waarin dat punt al 
evenmin is onderzocht, mogen bevestigen . 

De vraag, welke de juiste draagwijdte is 
van de bepaling van art. 15 v. h. Rust
tij den- en Arbeidslijstenbesluit 1923 en in 
verband hiermede van art. 42 aanhef en 
onder i van het Werktijdenbesluit 1923 
kan i. c. buiten bespreking blijven. 

[Anders de Adv.-Gen.; deze : De op
vatting, dat laatstgenoemde bepaling al
leen het oog zoude hebben op storten van 
beton voor herstellingswerk en andere 
spoedeischende werkzaamheden, vindt in 
de wettelijke bepaling geen steun , even
min als in het opschrift van § 15 van het 
Werktijdenbesluit. Voorts is niet in te 
zien, dat de woorden van art. 15 van het 
Rusttijden- en Arbeidsl ij stenbesluit "het 
noodzakel ijk maakte, dat enz." in verband 
met den over igen tekst eenige andere be
teekenis zoude hebben dan deze, dat, bij
ald ien het geoorloofde gebru ik maken van 
de bevoegdheid, in art. 42 verleend, af
wijking van de voor den betrokken arbei 
der op de arbeidslijst vermelde regeling 
van arbe ids- en rusttijden medebrengt, 
zoodanige afwijki ng daardoor mede ge
oorloofd wordt, mits aan de in a rt. 15 
R . A. B. gestel de voorwaarde wordt vol
daan.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Middelburg, requirant van cas
satie tegen een vonnis van genoemde Recht
bank van 27 Sept. 1935, houdende bevestiging 
in hooger beroep van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Terneuzen van 23 
Juli 1935, bij welk vonnis N. P. M., te Ter
neuzen, uitvoerder, is ontslagen van rechts
vervolging als zijnde het hem telaste gelegde 
wèl bewezen maar niet strafbaar; (Gepleit 
voor gereq. door Mr. G. Tichelman). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

H et bestreden vonnis bevestigt eene monde
linge beslissing van den Kantonrechter te 
Terneuzen, waarbij gerequireerde is ontslagen 
van alle rechtsvervolging ter zake van het 
bewezenverklaarde: ,,dat hij op 25 ,Juni 1935, 
des namiddags omstreeks 6 uur, te ......... a ls 
hoofd en bestuurder van een aannemings- en 
betonbouwonderneming, in welke onderneming 
op dat tijdstip in een in den Oud-Zevenaar
polder gelegen in aanbouw zijnde haven ar
beid werd verricht, bestaande in het afstrijken 
van pas gegoten betonpalen en het reinigen 
van materiaal door: Louis Cornelis de Fouw, 
Matinus Cornelis den Doelder, Alfons Meulen
broek, Minikus Wisse, Pieter Duikers, Leen
dert Jacobus van Driel, Willem Kaijser, Cor
nelis Dieleman en Cornelis de Waal, terwijl 
de in die imichting aanwezige en die arbeiders 
betreffende geldende arbeidsl ij st voor dien 
dag als uur van einde van den dagelijkschen 
werktijd namiddags 4½ uur aangaf, niet heeft 
gezorgd, dat gemelde arbeid door genoemde 
personen toen aldaar niet werd verricht". 

Ten aanzien van de telastelegging wordt in 
het bestreden vonnis overwogen, dat in de 
inleidende dagvaard ing de vermelding van de 
plaats, waar het te laste gelegde feit zou zijn 
gepleegd niet meer nauwkeurig omschreven is 
opgenomen, doch slechts is vermeld, dat het 
feit wu zijn gepleegd in den Oud-Zevenaar
polder; dat, nu der Rechtbank in hooger be
roep door de verklaring van den getu ige den 
Toom is gebleken, dat de Oud-Zevenaarpolder 
is gelegen onder de gemeente Terneuzen, zij 
de vermelding van de plaats, waar het telaste
gelegde zou zijn begaan, voldoende acht, te 
meer nu de verdachte heeft te kennen gegeven 
volkomen op de hoogte te zijn van het feit, 
waarvoor hij terechtstaat en de plaats, waar 
hij dit zou hebben bedreven. 

De beslissing der Rechtbank, houdende be
vestiging van des Kantonrechters vonn is, be
rnst op de navolgende overwegingen: 

"dat art. 42 sub i van het Werktijdenbesluit 
voor fabrieken of werkplaatsen 1923 S. 442, 
voor het storten van beton en daarmede recht
streeks verband houdende werkzaamheden -
zooals in casu het geval was - uitdrukkelijk 
toestaat, dat na 6 uur des namiddags op werk
dagen gewerkt wordt door m a nnen ; 

,,dat art. 15 van het Rusttijden- en Arbeids
lijstenbesluit 1923 S. 443 de voorwaarden vast
stelt, waarop mag worden afgeweken van de 
voor een arbeider op de arbeidsl ijst vermei de 
regel ing van arbeids- en rusttijden, waarbij 
o. a. is bepaald, dat van een plaats gehad 
hebbende a fwijki ng van de op de arbeidslij st 
vermelde regel ing, binnen 8½ uur te rekenen 
vanaf het t ijdstip van den daarop volgenden 
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werkdag, waarop de arbeider zijn arbeid we
derom heeft aangevangen, aanteekening moet 
worden gehouden door het hoofd of den be
stuurder der onderneming in een daartoe be
stemd register; 

,,dat hieruit volgt, dat het bloote consta
teeren, dat van de op de arbeidslijst aange
geven regeling van den arbeidsduur is afge
weken, zooals in casu is geschied - deze af
wij king niet noodzakelijk tot een strafbare 
overtreding stempelt; 

,,dat de Officier van Justitie wel heeft be
toogd, dat de onderhavige werkzaamheden 
geen spoedeischend karakter droegen, doch 
ten onrechte, daar uit de verklaringen der 
getuigen van Driel en de Gooijer, nog geheel 
daargelaten die van verdachte ter aud ientie in 
appèl, is gebleken, dat de door verdachte toe
gepaste werkwijze voor het vervaardigen van 
betonpalen volkomen normaal is en dat een 
andere wijze van werken aanzienlijk meer tijd 
wu vorderen en niet oeconomisch zijn zon: 

"dat derhalve van verdachte in redelijkheid 
niet is te vergen, dat hij de door het Open
baar Ministerie voorgestane werkwijze in toe
pass ing zal brengen, en thans vol doende vast
staat, dat de hier verrichte arbeid onder art. 
42 sub 1 van het Werkt ijdenbesluit valt". 

De Heer requirant voert tegen deze beslis
sing zijner Rechtbank als middel van cassatie 
aan: ,,S., al thans v. t. van de artt. 350 en 351 
Sv., de a r tt. 68 en 83 van de Arbeidswet 1919, 
art. 42 van het Werktijdenbesluit voor fabrie
ken en werkplaatsen 1923 en art. 15 van het 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit voor fa
brieken en werkplaatsen, door in stede van 
met vernietiging van het vonnis van den Kan
tonrechter den verdachte schuldig te verkla
ren aan de hem telastegelegde overtreding en 
hem deswege te veroordeelen tot negen straf
fen , dat vonnis te bevestigen", 

zulks met de volgende uitvoerige toelichting: 
,,Kantonrechter en Rechtbank hebben be

wezen verklaard het telastegelegde, doch dit 
bewezenverklaarde verklaard niet te zijn straf
baar, wij l verdachte zich terecht zou hebben 
beroepen op de artt. 42 W erktijdenbesluit en 
15 Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit. Het is 
niet wel aan te nemen, dat Kantonrechter en 
R echtbank op het standpunt zouden staan, dat 
de niet-aanwezigheid van een der vele voor
waarden, genoemd in het Werktijdenbesluit, 
waaronder afwij king van de bepalingen van 
de Arbeidswet toegestaan is, element zou zijn 
van het strafbare feit, welk element alsdan 
in een fol iant van een dagvaarding zou moe
ten gesteld en bewezen worden. Men moet dus 
wel aannemen, dat, indien zij zich daarop be
zonnen hadden, Kantonrechter en Rechtbank 
met mij van meening zijn, dat de aanwezig
heid van een dier voorwaarden beschouwd 
moet worden als fait d'excuse, waardoor de 
verdachte, zich daarop terecht beroepende, 
niet strafbaar wordt. In hunnen gedachten
gang hadden derhalve Kantonrechter en 
Rechtbank het telastegelegde bewezen en straf
baar, doch den verdachte niet strafbaar moe
ten verklaren. Reeds op dezen grond derhalve 
zal naar mijne meening het vonnis moeten 
worden gecasseerd. 

,,Echter buitendien komt mij deze gedach
tengang voor volkomen onjuist te zijn. Kan-

ronrechter en R echtbank toch schij nen zich te 
stellen op het standpunt, dat voor het storten 
van beton en de daarmede rechtstreeks ver
band houdende werkzaamheden afwijking van 
de arbeidslijst steeds is toegestaan, m its ove
rigens voldaan wordt aan de voorwaarden, ge
noemd in art. 42 Werktijdenbeslu it en 15 
Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit. Zulk een 
standpunt komt mij voor te zijn in strij d met 
heel de strekking en structuur van de Arbeids
wet en de daarop gegronde Besluiten en een 
onjuiste interpretatie der artt. 42 W. B. en 
15 R. A. B. Naar mijne meening hadden 
Kantonrechter en Rechtbank moeten te rade 
gaan ongeveer a ls volgt: 

,,De wetgever heeft in de gezamenlijke be
palingen van de Arbeidswet neergelegd in h et 
algemeen de begrenzing van de t ijden, waarop 
door de verschillende soorten arbeiders arbeid 
mag worden verricht; zich echter bewust, dat 
een voor eiken arbeid star vasthouden aan 
deze begrenzing zou voeren tot een niet meer 
gerechtvaardigde belemmering van het be
drijfsl even, heeft de wetgever open gelaten 
de mogelijkheid, dat bij Algemeenen Maatre
gel van Bestuur voor bepaalde soorten van ar
beid afwijking dier bepalingen wordt ver
gund, als resultaat waarvan in het Werktijden
besluit een groot aantal gevallen en soorten 
van arbeid w01·den genoemd, waarvoor onder 
bepaalde voorwaarden afwijking van de be
palingen der Arbeidswet is toegestaan. Het 
kan derhalve niet de bedoeling zijn, dat voor 
alle in het Werktijdenbesluit genoemde soor
ten van arbeid onder alle omstandigheden af
wijking dier bepalingen is vergund, doch in
tegendeel kan het Werktijdenbesluit niet an
ders bedoelen, dan ten aanzien van bepaalde 
soorten van arbeid te verklaren, dat het zich 
zeer wel denken laat, dat die niet steeds bin
nen de grenzen dier bepal ingen kunnen wor
den verricht en dat daarvan voor d ie soorten 
van arbeid onder de daarbij genoemde om
standigheden afwijking wordt vergund. Bij de 
beoordeeling van de vraag, of zulk een afwij
king is toegestaan, zal derhalve nauwlettend 
moeten worden nagegaan, of zich inderdaad 
voordeden de omstandigheden, waaronder voor 
die bepaalde soort van arbeid afwijking was 
vergund. R eeds door strekking en structuur 
der Arbeidswet dus wordt veroordeeld de al
gemeenheid van het klaarblijkelijk door Kan
tonrechter en Rechtbank ingenomen standpunt. 
Echter ook de artikelen zelve, waarop de con
clusie der vonnissen is gebaseerd, verzetten 
zich tegen die conclusie. Eerstens art. 15 R . 
A. B. Kantonrechter en Rechtbank interpre
teeren dit artikel klaarblijkelijk aldus: Wan
neer van de bevoegdheden, verleend in het 
W. B. geen gebruik zou kunnen worden ge
maakt, zonder dat van de arbeidslijst wordt 
afgeweken, dan mag daarvan worden afge
weken. E en dusdanige interpretatie van de 
woorden: .... ..... ,,het noodzakelijk maakt, dat 
enz." lijkt me onjuist. Immers gebruik maken 
van die bevoegdheden moet noodwendig steeds 
medebrengen afwijking van de arbe idslijst, 
wijl het W. B. juist bevoegdheid verleent om 
af te wijken van de bepalingen der Arbeids
wet - terwijl volgens art. 68 sub 7 van de 
Arbeidswet de arbeidslijst geen regel ing mag 
bevatten in strijd met die bepalingen. Gaat 
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men dus op grond van het W. B. buiten de 
algemeene grenzen, getrokken door de bepa
lingen van de Arbeidswet, dan gaat men 
a utomatisch buiten de regel ing van de ar
beidslijst, welke regeling binnen die grenzen 
gelegen is. De aangehaalde woorden moeten 
derhalve m. i. aldus worden verstaan: indien 
aard der werkzaamheden en omstandigheden, 
waaronder zij moeten worden verricht, het 
noodzakelijk maken, dat gebruik wordt ge
maakt van de bevoegdheden, verleend bij het 
W. B., derhalve indien bepaalde arbeid rede
lijkerwijze niet kan worden verricht binnen 
de algemeene grenzen van de Arbeidswet, dan 
mag buiten die grenzen worden getreden en 
dus van de arbeidslijst worden afgeweken. De 
verdachte, zich hierop beroepende, zal dus moe
ten aantoonen, dat de omstandigheden en de 
aard der werkzaamheden in feite aldus waren. 
Voorts zal hij moeten aantoonen, dat de ver
richte arbeid behoorde tot de in het W. B. 
opgenoemde soorten, in casu dus tot de soor
ten, genoemd in art. 42 W. B . Dit artikel nu 
is gesteld in een paragraaf met een opschrift. 
Daarvan mag men het niet losmaken. In art. 
42 wordt derhalve toegestaan afwijking voor 
bepaalde soorten van arbeid o. m. het storten 
van beton, voor herstelli ngswerk en andere 
spoedeischende werkzaamheden. Aangetoond 
diende derhalve in casu te worden, dat het 
hier (waar van herstellingswerk geen sprake 
was) betrof spoedeischende werkzaamheden. 
Immers, gezien het bovengestelde, is het vol
komen logisch, dat deze bevoegdheid niet 
wordt verleend voor alle storten van beton, 
doch slechts voor het storten van beton in die 
gevallen, waarin dit praktisch of 1·edelijker
wijze niet kan geschieden binnen de algemeene 
grenzen, getrokken door de bepalingen der 
Arbeidswet ; ik denk b.v. aan het storten van 
beton voor een groot muurdeel van een be
tonnen gebouw, welk deel dan zonder onder
breking moet worden volgestort, terwijl zulks 
noodwendig meer tijd vordert, dan 81/2 uur. 
E en vasthouden aan het onlosmakelij k verband 
tusschen art. 42 en het opschrift van § 15 
past alzoo volkomen in het systeem van de 
Arbeidswet, terwijl een losmaken van dat ver
band met dat systeem strijdt. Indien men nu 
beziet de feiten, zooals die in confesso zijn, 
dan moet men m. i. concludeeren, dat deze 
beide artikelen ten onrechte op die feiten zijn 
toepasselijk verklaard . Het betrof in casu het 
storten van beton voor aanmaak van betonnen 
palen . Verdachte, welke ( ! ) deze noodig heeft 
voor het wel"k, dat hij in uitvoering heeft, 
maakt deze palen· in voorraad. Spoed wordt 
voor den aanmaak dezer palen all erminst ver
eischt, daar de aangemaakte palen maanden 
na aanmaak pas worden gebruikt. Op den 
aanmaak der palen werd dus niet gewacht. 
Deze palen, die in theorie stuk voor stuk zou
den kunnen worden volgestort, worden ge
makshalve en wijl zulks gez ien het gebru ikte 
materiaal meer economisch is, gestort in bed
den van ± 10 palen tegelijkertijd. 

,,Eerstens is het dus allerminst noodzakelijk, 
dat, indien, gezien de regeling op de arbeids
lijst, voor het volstorten van zulk een bed de 
tijd untbreekt, heel dat bed wordt volgestort 
en zou men zich kunnen bepalen tot het vol
storten van zooveel palen in dat bed, als waar
toe de nog beschikbare tijd voldoende is, maar 

bovendien worden per dag onderscheidene bed
den volgestort. Verdachte, welke ( !) vrij 
nauwkeurig weet, hoeveel tijd benoodigd is 
voor het volstorten van een bed, kan dus de 
werkzaamheden dusdanig indeelen, dat hij per 
dag geen grooter aantal bedden laat volstor
ten, dan het aantal, dat normaliter binnen 
den volgens de door hem op te maken ar
beidslijst beschikbaren tijd volgestort kan wor
den. Is de nog resteerende tijd onvoldoende 
voor het volstorten van nog een bed, dan kan 
hij dien tijd benutten voor andere werkzaam
heden, b.v. voor vlechtwerk van palen, die 
l ater volgestort kunnen worden. Beziet men 
deze werkzaamheden (voor het bepalen van 
welker aard ik tevens moge verwijzen naar 
het door mij later ontvangen en alsnog hierbij 
gevoegde rapport van den Opperwachtmeest.er 
den Toom dd. 20 September 1935) aldus, dan 
moet men m.i. concludeeren, dat deze stellig 
niet bedoeld zijn in art. 42 W . B. en dat een 
beroep van verdachte op dat artikel faalt, 
terwijl tevens al zou men concludeeren, dat 
deze werkzaamheden vallen onder die bedoeld 
in art. 42 W. B. verdachte nog niet van de 
arbeidslijst had mogen afwijken, aangezien 
voor hem geenerlei noodzakelijkheid bestond 
gebruik t.e maken van de in art. 42 W. B. 
gegeven bevoegdheid en derhalve, gezien de 
bovenvermelde interpretatie van art. 15 R. 
A. B., hij zich niet kon beroepen op art. 15 
R. A. B. Verdachte echt.er heeft nog een ver
weer: Er was dien dag stagnatie geweest, 
waardoor het laatste bed palen niet volgestort 
kon zijn op den op de arbeidslijst als uur van 
einde van den arbeid vermelden tijd. Bij dit 
verweer echter kan men zich m . i. niet beroe
pen op art. 42 W. B. j 0 15 R. A. B., immers 
door de stagnatie veranderen de werkzaam
heden niet van aard, wordt met name het 
storten van beton voor den niet-spoedeischen
den aanmaak van palen niet spoedeischend. 
Hier raakt m. i. de Rechtbank bij de weer
legging van het dezerzij ds gehouden betoog in 
verwarring. Immers de Rechtbank meenende, 
dat het onredelijk is te eischen, dat verdachte, 
toen met het volstorten eenmaal was begon
nen, dit storten zou staken op het op de ar
beidslijst als uur van einde van den arbeids
tijd vermelde tijdstip of de werkwijze zou wij
zigen in dier voege, dat niet het geheele bed 
werd volgestort, doch slechts zooveel palen, 
als waarvoor de tijd nog beschikbaar was, 
verklaart nu , gezien de stagnatie, het vol
storten van het geheele bed spoedeischend. Op 
grond van bovenstaande reeds acht ik deze 
conclusie geheel onjuist, maar bovendien voert 
zij tot een opvatting volkomen in strij d met 
de strekking van de Arbeidswet. Ging toch 
deze redeneering op, dan zou het volstorten 
van een bed palen door dezen verdachte steeds 
spoedeischend zijn, zoodra daarmede een aan
vang was gemaakt en zou verdachte eiken dag 
kort voor het einde van den arbeidsdag een 
aanvang kunnen maken met het volstorten van 
het bed, daarna in afwijking van de arbe ids
lijst kunnen doorstorten tot het bed vol was 
en zich, indien deze overtreding werd gecon
stateerd, steeds op deze artikelen kunnen be
roepen en zeggen, dat hij alsnog zou voldoen 
aan de voorwaarden, aan deze artikelen ver
bonden. 

,,H eel de contróle door middel van de ar-
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beidslijst zou daarmede illusoir worden. Naar 
mijne meening heeft de R echtbank dezen on
juisten weg bewandeld, wijl zij het onredelijk 
achtte van verdachte te eischen, dat hij, na de 
stagnatie, bovendien nadeel zou lijden óf door 
een minder economische werkwijze toe te pas
sen óf door het bed niet volgestort te laten 
liggen en het daarmede waardeloos te maken 
en de Rechtbank geen anderen weg zag om 
verdachte ter zake van het door haar als te
recht aangevoelde volstorten vrij uit te laten 
gaan. Hiermede heeft m. i. de Rechtbank de 
wijsheid van den wetgever onderschat en art. 
83 sub 6 van de Arbeidswet over het hoofd 
gez ien. Immei·s de wetgever heeft ook ver
staan, dat in het eindeloos gevarieerde be
drijfsleven zich meerdere omstandigheden, dan 
die, welke in een Algemeenen Maatregel van 
Bestuur kunnen worden opgesomd, kunnen 
voordoen, waaronder redel ij kerwijze niet te 
e ischen valt, dat men nauwkeuring blij ft bin
nen de algemeene grenzen, getrokken door de 
bepalingen van de Arbeidswet en daarom het 
ze de lid van art. 83 toegevoegd, waardoor 
men , indien men in al die niet voorziene ge
vallen, waarin men redelijkerwijze niet kan 
gedwongen worden binnen die grenzen te blij
ven , handelt in strijd met die bepalingen, 
straffeloos blijft, indien men bewandeit den 
daarbij aangegeven riskanten weg, n.l. zich 
zei f aangeeft, waarbij m en zich dus van te 
voren nauwkeurig dient af te vragen, of af
wijking van die bepalingen inderdaad wel ge
rechtvaardigd is te achten, wijl men de risico 
loopt, dat de auroriteiten, die zulks hebben te 
beoordeelen, de afwijking wel eens niet ge
rechtvaardigd kunnen achten. 

,,Het verweer omtrent de stagnatie had der
ha lve steun moeten zoeken niet in de artt. 42 
W. B. j 0

• 15 R. A. B., doch in het zesde lid 
van art. 83 en de R echtbank, het overwerken 
van verdachte in de gegeven omstand igheden 
gerechtvaardigd achtende, had te rade moeten 
gaan, of door verdachte ook was nageleefd de 
voorwaarde, in art. 83 lid 6 van de Arbeids
wet gesteld , en, ind ien bleek dat zulks niet 
het geval was, het bewezenverklaarde èn den 
verdachte moeten strafbaar ve rklaren. " 

De geëerde raa dsm an van gerequ ireerde 
heeft het voorgestelde middel bestreden in een 
mondeling betoog, waarmede ik mij. zooals uit 
het hier volgende zal blijken, in hoofdzaak 
zoude willen vereenigen . 

Al ware den Heer requirant toe te geven, 
dat de niet-aanwezigheid van een der geval
len, genoemd in het Werktijdenbeslui t, waar
onder afwijking van de bepalingen der Ar
beidswet is toegest aan, geen element zoude 
zijn van het strafbaa r feit, dan volgt daaru it 
nog geenszins, dat gebleken aanwezigheid van 
een dier gevallen, met name van het geval, 
bedoeld in art. 42 onder i van gemeld besluit, 
zoude moeten leiden tot ontslag van rechts
vervolging niet op grond van niet-strafbaar
heid van het feit, doch alleen op grond van 
niet-strafbaarheid van den dader . H et omge
keerde schijnt mij integendeel juister, daar de 
aanwezil!'heid van bedoeld geval m. i. veeleer 
wude ziJn te beschouwen als eene omstandig
heid, die de onrechtmatigheid der te laste 
gelegde handeling, dan als eene, die de straf
baarheid van den dader uitsluit. 

Ook voor het overige meen ik het betoog van 
den H eer requirant niet te moeten volgen. 
Bij het bestreden vonnis is immers feitelij k en 
de1·halve in cassatie onaantastbaar besl ist, dat 
zich hier voordeed het geval, bedoeld in art. 
42 sub i van het W erktijdenbesluit voor fabrie
ken of werkplaatsen, n.l. het storten van beton 
en de daarmede rechtstreeks verband houden
de werkzaamheden, waaruit de Rechtbank m.i. 
met juistheid op grond van genoemde bepa
ling de gevolgtrekking maakt, dat het werken 
door mannen na zes uur des voormiddags was 
toegestaan. De redeneering van de chriftuur, 
dat genoemde bepaling alleen het oog zoude 
hebben op storten van beton voor herstel] ings
werk en andere spoedeischende werkzaamhe
den, v indt, naar het mij voorkomt, in de wet
telijke bepaling geen steun, evenm in als in 
het, door den H eer requirant tot staving van 
zijne opvatting ingeroepen, opschrift van § 15 
van het Werktijdenbeslui t, waarin gemelde be
paling voorkomt. vVil men verband zoeken 
tusschen bedoeld opschrift en de bepaling van 
art. 42 onder i, dan wude m. i. eerder zijn 
aan te nemen, dat de wetgever - terecht of 
ten onrechte - de onder i genoemde werk
zaamheden a ls onder alle omstand igheden 
spoedeischend heeft aangemerkt, nog daarge
laten, dat hetgeen de schriftuur mededeelt om
trent den bijzonderen aard der in dezen be
doelde werkzaamheden feitelijken grondslag 
mist en de Rechtbank bovendi en - m. i. ten 
overvloede - feitelijk heeft vastgesteld, dat 
de Heer requirant ten onrechte betoogde, dat 
de onderhavige werkzaamheden geen spoed
eischend karakter droegen. Dat art. 15 van het 
Rusttijden- en Arbeidslij stenbesluit zich tegen 
de conclusie van Kantonrechter en R echtbank 
zoude verzetten, kan ik den H eer requirant 
evenmin toegeven. Ik kan niet inzien, dat de 
woorden van genoemde bepaling " het noodza
kelijk maakte, dat enz." in verband met den 
overigen tekst eenige andere beteekenis zouden 
hebben, dan deze, dat, bijaldien het geoor
loofde gebruik maken van de bevoegdheid, in 
art. 42 verleend, afwijking van de voor den 
betrokken arbeider op de arbeidslijst vermei de 
regeling van arbeids- en rusttijden medebrengt, 
zoodanige afwijk ing daardoor mede geoorloofd 
wordt, mits aan de in art. 15 R. A. B. ge
stelde voo rwaarde worde voldaan. De in de 
chri ftuur gewraakte, aan den Kantonrechter 

en de R echtbank toegeschreven, interpretatie 
van laatstgenoemde bepaling zoude ik dan ook 
als de juiste willen aanvaarden. Hetgeen daar
tegen wordt aangevoerd, te weten, dat het ge
bruik maken van de bevoegdheden, in art. 42 
W . B. bedoeld, noodwendig steeds zoude moe
ten medebrengen afwijking van de arbeids
lij st, omdat het W. B. juist bevoegdheid ver
leent om a f te wijken van de bepalingen cier 
Arbeidswet, terwijl de a rbe idslijst vol gens art. 
68 sub 7 van de Arbeidswet geene regeling 
mag bevatten in strijd met die bepalingen, 
zooclat men, op grond van het W. B . gaande 
buiten de algemeene grenzen, getrokken door 
de bepalingen van de Arbeidswet, automatisch 
gaat buiten de regeling van de arbeidslijst, 
welke regeling binnen die grenzen gelegen 
is, komt mij niet overtuigend voor, aangezien 
daarbij uit het oog is verloren, dat art. 68 rnb 
7 der Arbeidswet eenigszins anders 1 uidt, im-
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mers bepaalt, dat de arbeidslijst geene rege
ling mag bevatten, welke in strijd is met het 
bepaalde bij of krachtens deze wet, zoodat de 
arbeidslijst m. i. wel degelijk in de daarvoor 
vatbare gevallen van art. 42 van het W. B. 
eene daarmede in overeenstemming zij nde re
gel ing mag bevatten, als wanneer afwijkiüg 
van die regeling bij toepassing van art. 42 
immers niet noodzakel ijk zal zijn . 

Op hetgeen in de sch1· iftuur wordt aange
voerd met betrekking tot een verweer van den 
gerequireerde, houdende beroep op stagnatie 
in het bedrijf op den bewusten dag, zal ik, 
dunkt mij, niet behoeven in te gaan, aangezien 
dit verweer, voorzoover ik het althans zie, in 
het bestreden vonnis met geen woord ter 
sprake is gekomen en hetgeen de schriftuur 
daaromtrent mededeelt dus m. e. geen feite
lijken grondslag heeft. 

Ik zoude m ij derhalve geheel willen ver
eenigen met de boven weergegeven overwegin
gen der Rechtbank, waaruit m. i. ook volgt, 
dat er geen grond bestaat voor de bezorgd
heid van den Heer requirant, dat met de daar
in neergelegde opvatting van de bepalingen 
der artt. 42 onder i van het Werktijdenbesluit 
en 15 van het Rusttijden- en Arbeidslijsten
besluit de controle door middel van de arbeids
lijst ill usoir zoude worden. Immers, zooals in 
het bestreden vonnis ook wordt overwogen, 
bepaal t art. 15 van laatstgenoemd besluit uit
drukkelijk, dat van eene plaats gehad hebben
de afwijking van de op de arbeidslijst ver
melde regeling binnen 81h uur, te rekenen 
vanaf het tijdstip van den daarop volgenden 
werkdag, waarop de arbeider zijn arbeid weder 
heeft aangevangen, volgens door den Minister 
gegeven voorschriften aanteekening wordt ge
houden, welke aan de controleerende ambtena
ren desgevraagd ter inzage moet worden ver
strekt, zoodat eveneens kan worden nagegaan, 
of de voorwaarden, aan het slot van art. 42 
Werktijdenbeslu it vermeld, bij het gebruik 
maken van de daarbij verleende bevoegdheid 
worden nageleefd. 

Ik kan mij dan ook geheel vereenigen met 
de conclusie der Rechtbank; dat uit een en 
ande1· voor het onderhavige geval voortvloeit, 
dat het bloote constateeren, dat van de op de 
arbeidslijst aangegeven regeling van den ar
beidsduur is afgeweken, deze afwij king niet 
noodzakelijk tot eene strafbare overtreding 
stempelt wodat het ontslag van rechtsvervol
ging ter{_ dezen m. i. op goede gronden is uit
gesproken en ik mitsdien concludeer tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op het middel van cassatie door requi

rant voorgesreld bij sch r iftuur en I ui den de: 
(zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
ovei·tu igend bewezen is verklaard hetgeen aan 
gerequi reerde bij inleidende dagvaarding is 
t.elasre gelegd, namelijk dat hij op 25 J uni 
1935 enz. (zie Conclusie ) ; 

dat de R echtbank ten aanzien van het niet
strafbaar zijn van het bewezenverklaarde heeft 
overwogen : dat art. 42 sub i van het Werk
tijdenbeslui t voor fabrieken of werkplaatsen 

1923 S. 442, voor het storten van beton en 
de daarmede rechtstreeks verband houdende 
werkzaamheden - zooals in casu het geval 
was - u itdrukkelijk toestaat, dat na 6 uur des 
namiddags op werkdagen gewerkt wordt door 
mannen; 

dat art. 15 van het Rusttij den- en Arbeids
lijstenbesluit 1923, S. 443, de voorwaarden 
vaststelt waarop mag worden afgeweken van 
de voor een arbeider op de arbe idslijst ver
mei de regeling van arbeids- en rusttijden, 
waarbij onder andere is bepaald, dat van een 
p laats gehad hebbende afwij king van de op de 
arbeidsl ijst vermelde regeling, binnen 8½ uur 
te rekenen vanaf het tijdstip van den daarop 
volgenden werkdag, waarop de arbeider zijn 
arbeid wederom heeft aangevangen, aanteeke
ning moet worden gehouden door het hoofd of 
den bestuurder der onderneming in een daar
toe bestemd register; 

dat hieruit volgt, dat het bloote constatee
ren, dat van de op de arbeidsl ijst aangegeven 
regel ing van den arbeidsduur is afgeweken, 
zooals in casu is geschied, deze afwijking uiet 
noodzakelij k tot een strafbare overtreding 
stempelt; 

dat de Rechtbank onder andere op deze 
gronden de beslissing heeft genomen, waar
van boven melding is gemaakt; 

0. dat deze beslissing kennelijk hierop be
rust, dat er in de telastelegging geen melding 
van is gemaakt, dat hier niet op grond van 
art. 15 van het Rusttijden- en Arbeidsl ijsten
besluit 1923, j 0

• art. 42 van het Werktijden
besluit 1923, de afwijking als geoorloofd was 
te beschouwen ; 

0. dat ëchter deze opvatting is onjuist; dat 
immers aan gerequ ireerde is telaste gelegd, dat 
hij in zijn betononderneming een aantal ar
beiders arbeid heeft doen verrichten ná het 
voor die arbeiders op de arbeidslijst vermelde 
uur van einde van den dagelijkschen werktij d; 
dat d it bij het achtste lid van art. 68 der 
Arbe idswet 1919 als regel is verboden en, in
gevolge het elfde lid van genoemd wetsartikel, 
daarvan enkel geheel of ten deele vrijstelling 
kan worden verleend onder de bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur gestelde 
voorwaarden; dat de h ier bedoelde algemeene 
maatregel van bestuur is bovengenoemd R ust
t ijden- en Arbe,dsl ijstenbesluit 1923 en dit 
besluit, voor zooverre de toepassing van art. 
42 aanhef en onder i van het Werktij denbe
sluit 1923 het noodzakelij k maakt dat een 
arbeider afwijkt van de voor hem op de ar
beidsl ijst vermelde regeling van arbeids- en 
rusttijden in art. 15, deze afwij king toestaat 
onder de in het artikel vermelde voorwaar
den; dat dus het ontbreken van deze voor
waarden niet vormt een element van het straf
baar feit, in art. 68, achtste lid, van de A r
beidswet 1919 omschreven, maar het aanwezig 
zijn van de voorwaarden voor afwij king aan 
het anders strafbaar fe it zijn karakter van 
strafbaarheid ontneemt; dat de Rechtbank, 
verkeerdelijk uitgaande van de opvatting, dat 
het ontbreken van de voorwaarden voor a fwij 
king als bestanddeel van het strafbaar feit in 
de telastelegging had moeten worden gesteld 
en dat, nu het daarin n iet voorkomt, ontslag 
van rechtsvervolging moet volgen, naar de 
aanwezigheid van de voorwaarden voor af-
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wijking geen onderzoek heeft ingesteld en haar 
vonnis daarom niet zonder meer dat des Kan
tonrechters, waarin dit punt al evenmin is 
-0nderzocht, had mogen bevestigen; dat, nu di t 
wèl is geschied, haar vonnis, a ls niet genoeg
zaam met redenen omkleed, en daarom als met 
de artt. 350 , 358, 359, jis 425, 415 Sv. in 
strijd, niet in stand kan blijven; dat uit het 
voorgaande blijkt, dat de vraag, welke de 
juiste draagwijdte is van de bepaling van art. 
15 van het Rusttijden- en Arbeidslijstenbesluit 
1923 en in verband hiermede van art. 42, aan
hef en onder i van het Werktijdenbesluit 1923, 
welke vraag requirant in zijn schriftuur uit
voerig te berde brengt, hier thans buiten be
.spreking kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof t e 

's-Gravenhage ten einde haar op het be
.staand hooger beroep te bereehten en a f te 
doen. (N. J.) 

27 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R.Regl. a r t. 59.) 

De beslissing van de Rechtb. is juist. 
U it de omstandigheid, dat de eerste zin 

van a r t . 59 M. en R.Regl. spreekt van 
"een rijwiel, waarmede tusschen een half 
uur nà zonsondergang en een half uur 
vóór zonsopgang over een weg of een rij
wiel pad wordt gereden" en de n ieuwe, bij 
art. III van het K. B. van 28 Aug. 1935, 
S. 527, aangebrachte toevoeging spreekt 
van "een rijwiel, waarmede over een weg 
of rijwielpad wordt gereden", blijkt dui
delijk, dat de in den eersten zin voorko
m e nde beperking t. a.v. den tijd n iet geldt 
voor het in de toevoeging gegeven voor
schrift. D aartegen doet niet af, dat één 
alinea de verschillende voorschriften om
vat. 

Het slot van de n ieuwe toevoeging laat 
slechts deze uitlegging toe, dat voorzoover 
het voeren van een reflector vereischt is -
dus tusschen een half uur nà zonsonder
gang enz., bij gebreke van een l antaarn, 
- de reflector moet zijn aangebracht als 
in dat slot is aangegeven. 

Op het beroe p van A. H. E., rijksklerk te 
Groningen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de R echtba nk te Groningen van 
31 Oct. 1935, [N. J. 1935 , blz. 1467], waarbij 
in honger beroep is vernietigd een mondeling
Yonnis van het Kantongerecht te Groningen 
van 11 October 1935 en de requirant, m et 
aanhaling van de artikele n 1 en 2 der Mo
tor- en Rijwielwet, 1 , 59 en 73 aanhef Pn 

onder b van het Motor- en Rijwielregle
ment, 91 W . v. Sr. is schuldig verklaard 
aan het st.1·afbare feit: ,,over een weg rijden 
met een rijwiel, zonder dat d it is ,oo"zien 
van een achterspatbord, waai·van, voor het 
achteroprijdend verkP.er goed zichtbaar, het 
gedeelte over een lengte van ten minst.e 30 
cm gemeten vanaf het achterondere inde, ge
h eel helder wit is gekleurd of geheel van een 
helder witte bedekking is voorzien, en zonder 
dat een witte strook, niet smaller dan het 
spatbord, a ls verlengstuk aan he t achteronder-

einde daarvan is aangebracht'', zijnde echter 
met toepassing van de artt. 378 onder 9 in 
verband met art. 425 Sv. verstaan, dat op den 
requirant geen straf zal worden toegepast. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Geboord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door <len 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende : 

S., althans v. t . van de artt. 1, 2 en 28 der 
Motor- en Rijwielwet, 1, 59 en 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement, 350, 351 en 352 
Sv., doordien de Rechtbank onder anderen 
ove rweegt, dat de nieuw ingevoegde derde zin 
in art. 59, eerste lid, van het Motor- en Rij
wielreglem ent, ,, in geen enkel opzicht verwijst 
naar den eersten zin, doch in zich zelf alle 
elementen bevat voor het beoogde wetsvoor
schrift, en hierin zelfs op opvallende wijze de 
woorden, tusschen een half nur na zonsonder
gang en een half uur voor zonsopgang" zijn 
weggelaten; dat ook het woord "bovendien" 
niet naar deze woorden verwij i:.t, maar naar 
het oordeel der Rechtbank slechts is gebezigd 
om een nieuw voorschrift in t e leiden," en 
alleen of in hoofdzaak op grond van boven
staande overwegingen van oordeel is, dat het 
aan verdachte telastegelegde feit een strafbaar 
feit uitmaakt; ten onrechte, aangezien de 
Rechtbank bij haar overwegingen geen, a l thaus 
geen voldoende aandacht heeft geschonken: 

a. aan de omstandigheid, dat de met "boven
dien" aanvangende zin van het l ste lid van ge
noemd a rt. 59 door den Wetgever blijkens den 
aanhef van art. III van het B esluit van 28 
Aug. 1935 S. 527 (,,Aa n het eenste lid van 
art. 59 wordt toegevoegd") in dezelfde a linea 
is ondergebracht a ls de voorschriften , welke 
het verkeer met rijwielen in het tijdva k, ge
legen tusschen een half uur na wnsondergang 
en een half uur voor wnsopgang regelen, en 
daardoor reeds het directe verband met die 
voorschr iften wordt aangegeven; 

b. aan de omstandigheid, dat, waar blijke ns 
de eerste zin van genoemd art. 59 onomstoo
telijk vaststaat, dat a lleen in het tijdvak, ge
legen tusschen een half uur na wnsondergang 
en een h alf uur voor zonsopgang het gebruik 
van een roode achterlantaarn of van een verti
caal geplaatsten reflector vereischt is, dR op
vatting van de Rechtbank, dat het witte rpat
bord ook "overdag" vere ischt wu zij·, nlij
kens het slot van de derde zin van het eerste 
lid van art. 59, tot de volkomen onaanneme
lijke conclusie wu voeren, dat het in het 
tijdva k gelegen tusschen een half uur voor 
zonsopgang en een half uur na zonsonderganl? 
niet geoorloofd zou zijn om (bij gebreke van 
een roode achterlantaarn) een reflector te 
voeren, welke niet op het witte gedeelte van 
het spatbord is aangebracht, echter wel geoor
loofd om die 1'0flector in het geheel niet te 
voeren of om die reflector wel , doch in niet 
verticalen stand, dan wel om een gehee l on
deugdelijke reflector, die de daarop vallende 
lichtstralen niet of niet duidelijk of ni et rood 
terugkaatst op het witte gedeelte van het 
spatbord te voeren; 

0. dat overeenkomstig de inleidende dag
vaarding, met qualificatie als voormeld ten 
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Jaste van den requirant is bewezen verklaard, 
dat hij te Groningen op 8 Oct. 1935, des voor
middags omstreeks 91h uur, als bestuurder van 
een rijwiel, daarmede heeft gereden over den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij
weg, Kattenhage, zonder dat genoemd rijwiel, 
hetwelk slechts één achterwiel had, voorzien 
was van een achterspatbord, waarvan, voor het 
achteroprijdend verkeer goed zichtbaar, het 
gedeelte over een lengte van ten minste 30 cm 
gemeten vanaf het achterondereinde, geheel 
helder wit was gekleurd of geheel .van een 
helder witte bedekking was voorzien en tevens 
zonder dat de witte strook, niet smaller dan 
genoemd spatbord, als verlengstuk aan het 
achterondereinde daarvan was aangebracht ; 

0. omtrent het middel: 
dat de H. R. zich met de in het middel 

vermelde beslissing van de Rechtbank ver
eenigt; 

dat immers uit de omstandigheid, dat de 
eerste zin van art. 59 van het Motor- en 
Rijwielreglement spreekt van "een rijwiel, 
waarmede tusschen een half uur nà zonson
dergang en een half uur vóór zonsopgang over 
een weg of een rijwielpad wordt gereden" en 
de nieuwe, bij art. III van het Koninklijk 
Besluit van 28 Aug. 1935, S . 527 aangebrachte, 
toevoeging van "een rijwiel, waarmede over 
een weg of rijwielpad wordt gereden", dui
delijk blijkt, dat de in den eersten zin voor
komende beperking "tusschen een half uur 
nà zonsondergang en een h alf uur vóór zons
opgang" niet geldt voor het in de toevoeging 
gegeven voorschrift, waartegen niet afdoet, 
dat één alinea de verschillende voorschriften 
omvat; 

dat wijders het slot van de nieuwe toevoeging 
slechts deze uitlegging toelaat, dat, voorzoover 
het voeren van een reflector vereischt is -
dus tusschen een half uu1· nà zonsondergang 
en een half uur vóór zonsopgang, bij gebreke 
van een lantaarn, - de reflector moet zijn 
aangebracht als in dat slot is aangegeven; 

Verwerpt het beroep. 
[ Gewezen overeenkomstifJ de conclusie van 

den Advocaat-Generaal B erlJer .] 
(N. J.) 

29 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

Eischer (onteigenende partij) kan, na in 
eersten aanleg het stelsel der waardebe
paling, behoudens eenige misslagen in de 
berekening der deskundigen, te hebben 
aanvaard, welk stelsel gebaseerd was op 
eene verbouwing der perceelen door den 
gegadigde, in cassatie op die houding niet 
terugkomen, door thans te stellen, dat, na 
overgang der goederen op den kooper, art. 
1612 B. W. 3en beletsel tegen de ver
bouw ing door dien kooper zou vormen. 

De Rechtb. heeft bij de bepaling der 
zuivere huuropbrengst in mindering ge
bracht kosten wegens grondbelasting, 
straatbelasting, assurantie en onderhoud, 
tot welke kosten niet behoorcn de kosten 
betreffende het brengen van de winkelpui 
in overeenstemming met wat te dien aan-

zien mode is - welke laatste kosten een 
gansch ander karakter dragen en hebben 
gewogen bij het bepalen van den maatstaf 
der kapitalisatie - zoodat eene tegen
strijdigheid in de motiveering waarover 
het middel klaagt, niet bestaat. 

Over den huurprijs i. v. m. äe huurwaar
de, welke een gegadigde aan zijn bod ten 
grondslag zal leggen, zie het arrest. (Red.) 

J. G. E. van Doorn, weduwe van G. H. 
Molsbergen, wonende te Utrecht, eischeres tot 
cassatie van een vonnis der Arr.-Rcchtbank te 
Utrecht den 13den November 1935 tusschen 
partijen gewezen, advocaat Mr. M. Üppenhei-
mer, 

tegen: 
1 °. Mr. Dr. G. A. W. ter P elkwijk, in zijn 
hoedan igheid van Burgemeester der Gemeente 
Utrecht, en a ls zoodanig die gemeente verte
genwoordigende en voor haar in rechten op
tredend, wonende te Utrecht, verweerder, ad
vocaat Jhr. Mr. J. H . de Brauw, advocaat bij 
den Hoogen Raad, gepleit door Jh,·. Mr. W. 
M . de Brauw. 

en tegen : 
2°. de N. V. Nationale Levensverzekering 
Bank, gevestigd te Rotterdam, mede verweet 
ster, niet verschenen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnvelrlt. 

Het geschil in deze procedure loopt over de 
vaststelling van de werkelijke waa1·de vlln 
twee verhuurde pe1·ceelen in de Lange Vie
straat te Utrecht, te onteigenen in het bel.ang 
der Volkshuisvesting. 

De onteigende komt in cassatie op tegen de 
door de Rechtbank te Utrecht bij haar vonnis 
van 13 November 1935 gevolgde wijze van 
berekening en stelde a ls middelen: 

1. S., resp. v. t. van artt. 152 Grondwet . 
2, 40 en 88 Onteigeningswet, 1612 B. W., 48 
Rv., door, na overwogen te hebben, ,,dat aan
nemelijk is, dat de (denkbeeldige) gegadigde, 
om vast te stell en, welke som hij zoude wi ll en 
bieden, zoude zijn uitgegaan van de zuivere 
huurinkomsten, welke hij van deze perceelen 
zoude kunnen trekken" en "dat door partijen 
niet zijn betwist de gegevens door de deskun
digen verstrekt, dat n.l. het perceel n°. 18 van 
1919 tot November 1933 door eischeres ver
huurd is geweest voor f 1600 per jaar en 
daarna voor 101/2 jaar aan van Angeren oor 
f 2500 per jaar is verhuurd, t-erwij l perceel 
n°. 20 van 1919 tot Mei 1934 was verhuurd 
aan de N.V. Kema Corset Fabriek voor f 4500 
per jaar, en daarna voor 10 jaar, eveneens aan 
van Angeren voor denzelfden hunrprijs werd 
verhuurd, met dien verstande, dat de kosten 
van het inwendig onderhoud der beide per
ceelen ten laste van den laatstbedoelclen huur
der werden gebracht", de aan eischeres in ras
satie te betalen schadeloosste lling te bepalen 
door kapitaliseering van de netto-huurop
brengst, die de perceelen na verbouwing door 
den denkbeeldigen kooper zouden hebben Pn 
die uitkomst vervo lgens te toetsen aan ecne 
waardeberekening, waarbij de waarde van den 
grond en die van den opstal afzondel'iijk wor
den berekend en aan laatstgemelden, w9der 
met het oog op de veronderstelde verbouwing 



1936 29 J ANUA RI 44 

door den gegadigde, ten deele althans slechts 
afbraakwaarde wordt toegekend; een en ander 
ten onrechte en in strij d met de aangehaalde 
wetsartikelen, daar een kooper der pemeelen, 
ingevolge het aangehaald art. 1612 B . W. aan 
de bestaande huurcontracten gebonden zou zijn, 
wodat de door de R echtbank gekozen waarde
berekening - evenals die, welke ter toetsing 
van de gekozene in hare besl issing is opge
nomen en die evenzeer als deze uitgaat van 
verbouwing der perceelen door den gega<l igde 
- hier niet kan le iden tot vaststelling van de 
werkelij ke waarde van het onteigende. 

II. S., resp. v. t . van art. 162 Grondwet, 
20 R. 0., 59 Rv. , 2 en 88 Onteigeningswet, 
door kapitalisatie van netto-huurinkomsten -
waarbij de kosten dus reeds in a ftrek zijn ge
bracht - naar rato van 8 % te doen ge~chie
den, op het motief, dat bij panden a ls de on
derhavige op gezette tijden vrij hooge kosten 
moeten worden gemaakt om de winkelpui in 
overeenstemming te brengen met wat te dien 
aanzien mode is, lijdende de uitspraak h ierdoor 
aan innerl ijke tegenstrijd igheid en zijnde zij in 
woverre niet met redenen omkleed. 

De Rechtbank heeft terecht als grondslag 
voor haar schatting zich op het standpunt ge
plaatst, dat moet worden vastgesteld hoeveel 
een gegadi gde ten tijde van het vonnis voor 
de panden wu hebben willen geven, . en het 
daarbij aannemelijk geacht, dat de gegadigde 
om vast te stellen, welke som hij wu willen 
bieden, zou zijn uitgegaan van de zuivere hLmt·
inkomsten, welke h ij van deze perceelen zou 
kunnen trekken. 

Lettend op den eigenaardigen toestand der 
beide op een aaneengesloten terre in liggende 
panden, waren deskundigen van oordeel , dat 
een gegadigde stellig tot verbouwing zou over
gaan, en hebben zij dus bij hun schatting met 
die omstandigheid rekening gehouden. De 
R echtbank vereenigde zich daarmede, en nam 
ook aan, dat de huurprijzen der verbouwde 
perceel en, beoordeeld naar de prij zen, welke 
de laatste jaren nog voor deze en de nabijlig
gende perceelen zijn gegeven, wat de zui vefü 
inkomsten betreft, waren te stellen op het 
door deskundigen berekende bedrag. De vraag 
of d ie i11komsten ook voor de toekomst bere ik
baar zullen zijn in het oog van een gegadigde, 
beantwoordde de R echtbank echter anders dan 
die deskundigen. De Rechtbank was van oor
deel, dat de huurprijzen van dergelijke winkel
panden zich in dalende lijn zouden bewegen. 
Dit met voorbeelden t-0el ichtend en uitwer
kend, kwam zij tot de slotsom, dat een ge. 
gadigde zijn bod berekenend als uitgangs
punt zou nemen een bedrag aan jaarlijksche 
netto-huurinkomsten, dat aanmerkelijk lager 
zal liggen dan het door de deskundigen aan
genomen bed1·ag en wel near haar schatting 
15 % lager. Op dien grondslag g ing de Recht
bank daarom over tot kapitalisatie. 

De onteigende, thans e ischeres, had tegen 
het systeem van deskundi gen tijdens de proce
dure geen bezwaren, doch verzette zich all een 
tegen de bedragen welke voor de kosten waren 
uitgetrokken, welke zij te hoog achtte en tegen 
de rentevoet welke voor kapita l isatie werd 
aangenomen . 

Het eerste m iddel komt in strijd met die 
houding wèl tegen het door de R echtbank 

aangenomen systeem op, hoewel de e induit
komst eigenlijk gunstig voor haar is. 1<,eitelijk 
staat vast, dat de totale bruto-huuruitkomst 
tot de jaren 1933 en 1934 f 6100 bedroeg, ter
wijl aannemende een verbouwing welke f 8000 
zal kosten, voor die verbouwde panden de 
R echtbank a ls uitgangspunt een bruto-huur
opbrengst van f 9000 aanneemt, hetgeen aan
zienlijk meer is dan zelfs de in 1933 en 1934 
gesloten nieuwe huurovereenkomsten t. o. der 
oude panden wuden opleveren, n.l. bruto te 
zamen f 7000. 

Nu komt bij deze beschouwing voorts in aan
merking de negende rechtsoverweging uit het 
vonnis der Rechtbank, waarin de Rechtbank 
zegt, dat door partijen niet zijn betwist de 
gegevens door de deskundigen verstrekt, dat 
n .l. het perceel n°. 18 van 1919 tot November 
1933 door eischeres verhuurd is geweest voor 
f 1600 per jaar en daarna voor 101/2 jaar aan 
van Angeren voor f 2500 per jaar is verhuurd, 
terwij l perceel n°. 20 van 1919 tot Mei 1934 
was verhuurd aan de N. V. Kema Corset 
fabr iek voor f 4500 per jaar en daarna voor 
10 jaar, eveneens aan van Angeren voor de
zelfden huurprijs werd verhuurd, met di en 
verstande dat de kosten van het inwendig 
onderhoud der beide perceel en ten laste van 
den laatstbedoelden huurder werden gebracht. 

Blijkens het rapport en het interlocutoir von
nis der R echtbank h ad de ter visielegging 
plaats op 27 J uni 1932. Uit gemelde aanhaling 
uit het vonnis der R echtbank volgt dat daarna, 
immers na November 1933 voor perceel 18 en 
na Mei 1934 voor perceel n°. 20 , nieuwe huur
contracten voor hoogere bedragen en voor I an
ger tijd zij n gesloten. Krachtens art. 91 der 
Onteigeningswet kan op die veranderingen na 
de nederlegging ter inzage niet gelet word<;)n, 
en kunnen beschouwingen over de beteeken is 
dier nieuwe huurovereenkomsten, waarop ook 
voor dezen beroep niet is g<:>daan, ach terwege 
worden gelaten. (Cfr. b.v. H . R. 25 J uli 19 30, 
W. 12229 ; N. J. 1930, 1582). Ik acht het dan 
ook onjuist, dat op grond d ier overeenkomst.en 
eischeres thans zegt, dat de R echtbank ten 
onrechte verbouwing en daling van huurprijzen 
in de komende jaren als facto ren doet gelden 
bij haar waardebepaling, daar zij immers niet 
behoefde te verbouwen, huurnontracten had 
loopen tot 1944 en zelfs het onderhoud der 
panden niet voor haar reken ing had. Het 
moge juist zijn , dat huurcontracten, welke aan 
het onteigende vastzitten, bij de bepaling der 
waarde n iet buiten aanmerking mogen wo rden 
gel aten, doch deze overeenkomsten zi tten er 
i.c. niet aan vast, en het wil mij voorkom0n, 
dat de Rechtbank een afwnderlijke bescho,1 -
wing daaraan niet behoefde te wijden, nu niet 
blijkt, dat het tegendeel beweerd is. 

Ik ben dus van meening, dat het eerste mid
del niet tot cassatie kan lei den. 

Evenwo oordeel ik over het tweeede middel. 
De R echtbank geeft in de overwegingen 22 
tot en met 25 zeer uitvoerig de gronden aan, 
hoe zij komt tot kapita lisatie van de netto
huurinkomsten naar rato van 8 %. 

De eenige v1·aag, waar het e igenlijk over 
loopt is, of er sprake kan zijn van innerl ijke 
tegenstrijdighe id in de motiveering. H et ant
woord hierop moet m . i. ontkennend luiden. 

De netto-huuropbrengst moet gekapitaliseerd 
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worden na aftrek van belasting, assurantie en 
onderhoud, waarvoor deskundigen, bl ijkens de 
elfde rechtsoverweging een bedrag van f 1010 
aannamen en hetgeen de Rechtbank volgde. 
Daarnaast staan echter de kosten voor puiver
andering om telkens aan de e ischen van den 
t ijd te kunnen beantwoorden, . waarover de 
Rechtbank in haar latere overwegingen 
spreekt. Tegenstrijdigheid acht ik in die be
schouwingen niet gelegen. 

Ten slotte merk ik nog op, dat de mede
verweerster, de Nationale Levensverzekerings
bank in cassatie, niet verschenen is. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep en veroordeeling van 
eischeres in de kosten dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 31 October 1934 
blijkt: 

dat bij besluit van 11 Augustus 1932, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit, den Raad van 
State gehoord, van 24 September 1932 n°. 
11, de Raad der Gemeente Utrecht heeft be
sloten tot ont.eigening ingevolge art. 77 lid 1 
aanhef en sub 5 ° der Ont.eigeningswet, ten 
name der Gemeente Utrecht van de perceelen 
N°. VI van het grondplan tezamen groot 161 
ca, kadastraal bekend Gemeente Utrecht, Sec
tie C. 5351 en 5353; 

dat bij genoemd besluit van den gemeente
raad als eigenaar van voormelde perceelen is 
aangewezen: van Doorn, J ohanna Geertruy 
Engelina, weduwe Gijsbert Hendricus MolsbPr
gen, ronder beroep te Utrecht, thans eischeres 
tot cassatie; 

dat bij inleidende dagvaarding tot onteige
ning de Gemeente Utrecht, onder mededeeling 
de voorloopige inbezitneming te wenschen, als 
schadeloosstelling voor de onteigening van 
genoemde perceelcn heeft aangeboden het be
drag van f 77000, tegen welk aa!lbod partij 
van Doorn bezwaar heeft gemaakt; 

dat de medeverweerster, de Naamlooze Ven
nootschap Nationale Leven8verzekeringsbank, 
heeft gevorderd als tusschenkomende partij te 
worden toegelaten, stellende eerst.e hypotheek 
op meer vermelde perceelen te hebben krach
tens notarieele akte van 2 Ju li 1928 voor een 
bedrag van f 57000 waarvan is afgelost een 
bedrag van f 30000, wodat het onafgeloste ge
deelte bedraagt f 27000; 

dat de Rechtbank bij haar interlocutoir von
nis, rechtdoende op het incident, de Lcvens
verzekeringbank als tusschen komende partij 
heeft toegelaten en rechtdoende op het hoofd
geding drie deskundigen heeft benoemd ten 
einde omtrent de schadeloosstelling rapport 
uit te brengen; 

dat na het uitbrengen van dit rapport de 
Rechtbank bij eindvonnis heeft overwogen, 
,,dat gedaagde - partij van Doorn - na des
kundigen rapport heeft doen zeggen, dat de 
door deskundigen geschatte huurwaarde van 
de te onteigenen perceelen, al is zij dan op 
eene andere wijze berekend, in hoofdzaak over
eenstemt met de door gedaagde zelve in haar 
memorie voor deskundigen met inachtneming 
der bestaande huurcontracten becij ferde huur-

waarde", volgende dan in het vonnis de ver
melding van misslagen, welke volgens ge
daagde deskundigen bij de berekening zouden 
hebben begaan en van hare bezwaren omtrent 
berekening en vaststelling van onderhouds
kosten; 

dat de Rechtbank vervolgens op grond van 
het advies der deskundigen het aannemelijk 
achtende, dat de inmiddels na de voorloopige 
inbezitneming afgebroken gebouwen ten dage 
van het onderwek ter plaatse in matigen 
staat verkeerden en matig waren onderhouden, 
heeft overwogen: 

,,dat thans is vast te stellen, welke de wer
kelij ke waarde wu zijn geweest der te ont
eigenen perceelen ten dage van dit vonn is, met 
andere woorden, welke de verkoopwaarde dier 
perceelen op heden zou zijn geweest, of wat 
een gegadigde voor die perceelen zoude willen 
bieden, welke waarde in beginsel gel ijk zal zijn 
aan de waarde van gelijksoortige perceelen; 

"dat aannemelijk is, dat de gegadigde, om 
vast te stell en, welke som hij zoude willen 
bieden, wude zijn u itgegaan van de zuivere 
huurinkomsten, welke hij van deze perceelen 
wude kunnen trekken; 

,,dat door partijen niet zijn betwist de ge
gevens door de deskundigen verstrekt, dat n.l. 
het perceel n° . 18 van 1919 tot November 
1933 door eischeres verhuul'd is geweest voor 
f 1600 per jaar en daarna voor 10½ jaar aan 
van Angeren voor f 2500 per jaar is verhuurd, 
terwij l perceel n°. 20 van l 919 tot Mei 1934 
was verhuurd aan de N . V. Kema Corset 
fabriek voor f 4500 per jaar en daarna voor 
10 -jaar, eveneens aan van Angeren voor den
zelfden huurprijs werd verhuurd, met dien 
verstande dat de kosten van het inwendig 
onderhoud der beide perceelen ten laste van 
den laatstbedoelden huurder werden gebracht; 

"dat deskund igen van oordeel zijn, dat de 
denkbeel dige kooper zich zal hebben voorge
steld deze beide perceelen te verbouwen, waar
bij het achter perceel n °. 18 gelegen gedeelte 
van parceel n °. 20 wordt getrokken bij per
ceel n°. 18; 

"dat de deskundigen de huuropbrengst van 
de twee aldus na verbouwing verkregen per
ceelen hebben geschat op onderscheidenlij k 
f 4000 en f 5000 tezamen f 9000, waarop, om 
de zuivere huurinkomsten te berekenen, in 
mindering komt een bedrag van f 1010 wegens 
grondbelasting, straatbelasting, assurantie en 
onderhoud, wat een uitkomst geeft van f 7990 ; 

"dat de deskundigen deze huurinkomsten 
hebben geschat op 8 % van de werkelij ke 
waarde d ier verbouwde perceelen, zoodat die 
waarde is gesteld op f 99885, waarop in m in
dering zijn gebracht de kosten der voormelde 
verbouwing door deskundigen geschat op 
f 8000, wodat de werkelijke waarde der te 
onteigenen perceelen op heden zoude zijn te 
berekenen op f 91885 ; 

,,dat de Rechtbank zich in zooverre ver
eenigt met het voormeld oordeel der deskun
digen, dat ook de Rechtbank aannemelijk acht 
dat de gegadigde, zijn bod bepalend, zich zal 
voorstellen deze beide perceelen t,e verbouwen 
op de wijze als de deskundigen dit hebben uit
eengezet en dat deze verbouwing een f 8000 
zoude kosten; 

,,dat de Rechtbank evenzeer wil aannemen, 
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dat de huurprijzen dezer verbouwde perceelen, 
beoordeeld naar de prijzen die de laatste jaren 
nog voor deze en de nabijliggende perceelen 
zijn gegeven, zijn te schatten op f 4000 en 
f 5000, waarvan dan de zuivere inkomsten zijn 
te stellen op f 7990, gelijk door de deskun
digen berekend; 

"dat echter de vraag is, of de gegadigde zich 
deze inkomsten ook voor de toekomst a ls be
reikbaar zal voorstellen; 

,,dat de Rechtbank hier het oordeel der des
kund igen niet kan volgen en integendeel van 
oordeel is, dat voorzienbaar is, dat de huur
prijzen van winkelpanden, ook van die, welke, 
ge lij k de onderhavige, in de kern van de stad 
zij n gelegen, zich in dalende lijn zullen bewe
gen; " hetgeen dan nader in het vonnis wordt 
uitgewerkt; 

,,dat de denkbeeldige kooper a ls huurprijs , 
in de voorzienbare toekomst voor de twee per
ceel en tezamen te bedingen, een gemiddeld 
bedrag zal nemen, dat naar de schatting der 
Rechtbank 15 % lager ligt dan voormeld be
drag van f 7990, dus f 6821 .50;" 

dat de Rechtbank verder de vraag heeft 
behandeld in welke verhouding de gegadigde, 
de voorzienbare netto huurinkomsten zal bren
gen tot de koopsom, die hij zal willen bieden 
en daaromtrent heeft overwogen: 

,,dat de deskundigen op grond van hun er
vari ng van oordeel zijn, dat de koopwaarde 
van perceelen ais de onderhavige wordt ver
kregen door de huurwaarde te stell en op 8 % 
van die koopsom, welk oordeel door de R echt
bank wordt overgenomen; 

,,dat de Rechtbank mede juist acht de mon
delinge toelichting door de deskundigen nader 
gegeven, om de juistheid van dit percentage 
te staven, dat n.l. bij winkelpanden in de bin
nenstad het noodig is, dat, ten einde de aan
trnkkelijkheid der panden op peil te houden, 
op gezette tijden de winkelpui in overeenstem
ming wordt gebracht met wat te dien aanzien 
mode is, hetgeen dan telkens vrij hooge kosten 
brengt;" 

dat de Rechtbank vervolgens heeft over
wogen dat zij, het percentage van 8 % juist 
oordeelend, de hooger ve1·melde redenen, welke 
tot de u itkomst voerden, dat de door de des
kundigen berekende huurwaarde met 15 % 
moest worden verlaagd, niet andermaal heeft 
doen wegen; dat op grond van een en ander 
de g·egadigde de koopsom, die hij zal will en 
bieden, zal verkrijgen door het hooger ge
noemde bedrag der netto huurinkomsten groot 
f 6821.50 met 12.5 te vermen igvuldi gen, wat 
het bedrag van f 85268. 75 brengt, en door op 
dit aldus verkregen bedrag de verbouwings
kosten, groot f 8000 in mindering te brengen, 
zoodat overblijft f 77268.75, dus nagenoeg het 
bedrag dat door de onteigende partij is aan
geboden; 

dat de Rechtbank daarna dit bedrag heeft 
getoetst aan eene waardeberekening, waarbij 
de waarde van den grond en die van den 
opstal afzonderlijk worden berekend en aan 
laatstgemelden, weder met het oog op de ver
onderstelde verbouwing door den gegadigde. 
ten deele althans slechts afbraakwaarde wordt 
toegekend; 

dat de Rechtbank ten slotte, de onteigening 
uitsprekende, de schadeloosstelling heeft be-

paald op rond f 79000 met rnnte als nader 
.aangegeven; voorts onder bepaling, dat van 
dit bedrag aan de tusschenkomende partij 
tegen kwijting zal worden uitbetaald te r zake 
bovengemeld een bedrag van f 27000 met na
der vermelde rente benevens f 320.63 voor drie 
maanden extra rente, een en ander met eene 
kostenregeling, als in het vonnis is weerge
geven; 

0. dat tegen deze ui tspraak als middelen 
van cassatie zijn voorgesteld: zie concl. Adv. 
Gen.; 

0 . dat het eerste middel de door de Recht
bank gedane vaststelling van de zuivere huur
opbrengst der te onteigenen perceel en aantast 
op dezen grond, dat de kooper der perceelen 
ingevolge art. 1612 B. W. aan de bestaande 
huurcontracten gebonden is, zoodat eene waar
debepaling, welke uitgaat van ee,ne verbou
wing der perceelen door den gegadigde , niet 
kan leiden tot vaststelling der werke lijke 
waarde van het onteigende; 

0 . hieromtrent: 
dat blijkens het bestreden vonnis partij van 

Doorn in eersten aanleg met betrekking tot 
de bepaling der zuivere huuropbrengst van de 
perceelen wel op eenige misslagen in de be
rekening der deskundigen aanmerking heeft 
gemaakt en tegen d ie berekening - met name 
in zake kosten van onderhoud - zekere be
zwaren heeft geopperd, maar u itgegaan is van 
en aanvaard heeft het stelsel der deskundigen, 
volgens hetwelk bij de waardebepal ing tot 
grondslag werd genomen eene verbouwing der 
perceel en door den gegadigde ; 

dat partij van Doorn op deze in eersten 
aanleg door haar aangenomen houding niet in 
cassatie kan terugkomen en thans niet met 
vrucht kan beweren, dat, na overgang der 
goederen op den kooper, art. 1612 B. \V. een 
beletsel wu vormen tegen verbouwing daar
van door laatstgenoemde; 

dat reeds hierom het middel niet tot cas
satie kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat dit klaagt over eene tegenstrijdigheid 

in de motiveering, hierin bestaande, dat de 
Rechtbank eenerzijds, bij de vaststelling der 
zuivere huuropbrengst, de kosten, die de ge
gad igde zal hebben te maken, in aftrek heeft 
gebracht en anderzijds de netto huuropbrengst 
naar den maatstaf van 8 % he,eft gekapitali -
seerd onder aanvoering, dat bij panden als cl<:> 
onderhav ige op gezette tijden vrij hooge kos
ten moeten worden gemaakt om de winkelpu i 
in overeenstemming te brengen met wat te 
dien aanzien mode is; 

dat echter de beweerde tegenstrijdigheid niet 
bestaat ; 

dat immers de Rechtbank blijkens hare over
wegingen bij de bepaling der zuivere huur
opbrengst in mindering heeft gebracht kosten 
wegens grondbelastii:,g, straatbelasting, assu
rantie en onderhoud, tot welke kosten niet 
behooren uitgaven betreffende de winkelpui, 
als zooeven bedoeld, welke een gansch ander 
karakter dragen ; 

dat derhalve het middel feitelijken grondslag 
mist; 

Verwerpt het beroep; (Sal aris f 350. R ed.). 
(N. J . ) 
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29 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onte ig.wet art. 40.) 

De Rechtb. heeft vastgesteld het bedrag, 
dat een gegadigde voor het perceel zou 
wi ll en bieden en is tot de conclusie ge
komen, dat zulk een gegadigde zal uitgaan 
van een aanmerkel ijk lagei· netto-huur
bedrag dan de netto-huur van f 4500, voo1· 
welke som het perceel laatste lijk was ver
huurd. De R ech tb. heeft dus wel degelijk 
in aanmerking genomen genoemde huur
som van f 4500 en daarvan invloed toege
kend bij de bepaling van bedoeld bod, 
zoodat het middel, hetwelk stelt, dat de 
Rechtbank dit n iet heeft gedaan, feite
! ijken grondslag mist. 

I. de Groot, wonende te Scheveningen, ge
meente 's-Gravenhage, e ischer tot cassatie van 
een vonnis der Arr.-Rechtbank te Utrecht den 
13den Novembe,· 1935 tusschen partijen ge
wezen, advocaat Mr. A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, in zijne ho.,. 
danigheid van Burgemeester der Gemeente 
Utrecht en als wodanig die gemeente ver
tegenwoordigende en voor haar in rechte op
tredend, wonende te Utrecht, verweerder, ad
vocaat Jhr. Mr. J. H . de Brauw; geple it door 
Jhr. Mr. W. M . de Brauw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Deze zaak betreft de waardebepaling van 
een winkelpand aan de Lange Viestraat te 
Utrecht, hetwelk onteigend wordt in het be
lang der volkshuisvesting, en na de voorloo
pige inbezitneming door de Gemeente reeds 
is afgebroken. 

H et geschil I iep over de waarde van het te 
onteigenen perceel , en thans over de wijze van 
vaststelling daarvan door de Arr. -Rechtbank 
te Utrecht bij haar vonnis van 13 November 
1935, waarbij de begrippen huurwaarde en 
huurpl'ijs naast elkaar worden gesteld. 

H et middel geeft duidelijk aan welke grief 
tegen de methode van waardebepaling der 
R echtbank bij eischer bestaat en 1 uidt : S. of 
v. t. van artt. 152, 154 en 162 Grondwet, 20 
R. 0. , 40 en 59 Rv., 1, 2, 3, 12, 37 , 39, 40, 41, 
42, 50, 77, 78, 79, 80, 88. 91, 92, 95, 96 Ont
e igeningswet, doordat de Rechtbank, er blijk
baar - en dan terecht - van uitgaande dat 
de waarde van het onteigende ten dage van 
het vonnis te vinden is door vast te stell en, 
wat een gegad igde omstreeks dien tijd voor 
dat perceel zoude hebben willen b ieden, en na 
bes! ist te hebben dat de gegadigde, om vast 
te stellen welke som hij zoude willen bieden, 
wude zijn uitgegaan van de huurwaarde van 
het perceel e n dan rekening zoude hebben 
gehouden èn met den huurprijs, zooals deze 
het laatst gold èn met den huurprijs, di e hij 
in de toekomst verwacht, hoewel vaststellende 
dat de huurprijs sedert 1929 heeft bedragen 
f 4500 per jaar, hetgeen een netto huurop
brengst van f 3968.87 oplevert, op grond van 
het feit dat de gegadigde zich deze netto huur
inkomsten niet ook voor de toekomst als be
reikbaar zal voorstellen, doch , zijn bod be
rekenende, als uitgangspunt ,.al nemen een 
bedrag aan jaarl ijksche netto huurinkomsten 

van omstreeks f 3175 , vaststelt dat mitsdien 
een gegadigde zal wi ll en bieden voormPld be
drag van f 3175 ge ka pita] iseerd à S %, dus. 
f 39687.50, afgerond tot f 40,000 op welk be
drag de R echtbank de schadeloosstelling dan 
ook heeft bepaald, waarbij de Rechtbank heeft 
nagelaten een onderzoek in te stell en naar den 
invloed, die de huurprijs, zooa ls deze het 
laatst gold - welke een aanmerkelijk hooger 
nettohuuropbrengst oplevert dan het bedrag, 
waarvan de gegadigde als uitgangspunt van 
zijn waardeberekening is uitgegaan - op het. 
bedrag dat een gegadigde zou willen bieden, 
en dus op de waarde van het oriteigende heeft, 
welk onderwek tot een hooger bod en dus tot 
een hoogere waarde en vaststelling van de 
schadeloosstell ing op een hooger bedrag had 
moeten le iden omdat het feit, dat de huurnp
brengst, zij het tijdelijk, hooger is dan hetgeen 
voor de toekomst wordt verwacht, medebrcngt, 
dat de werkelijke waarde hooger li gt, ge lijk 
een gegadigde, boven de door hem berekende 
waarde, dan ook een hooger bedrag zal bieden 
met het oog op het feit dat hij nog gedurende 
zekeren tijd, te weten den d uur van de loo
pende huur, een hooger netto huu1·inkomen zal 
genieten dan dat, waarop h ij zijn berekening 
heeft gebaseerd, zoodat de Rechtbank, door d it 
onderzoek niet in te stel!en een beslissing 
heeft gegeven die niet in den zin der wet met 
redenen is omkleed, en in ieder geval in strijd 
met de Wet de schadeloosstelling heeft be
paald op een lager bedrag dan de werkelij ke 
waarde,waaraan n iet afdoet dat de Rechtbank 
heeft vastgesteld, dat een waardeberekening 
waarbij de grondwaarde als uitgangspunt 
wordt genomen, tot een waarde van f 38.550, 
zoude le iden, nu vastgesteld is , dat een even
tueele kooper niet van deze wijze van waarde
berekening, doch van die van ka pi tal isatie der 
huurwaarde wude zij n u itgegaan. 

De gr ief komt dus hierop nee r, dat de 
Rechtbank niet rekening heeft gehouden met 
het feit, dat de huurprijs op het oogenblik van 
haar vonnis hooger zou zijn dan de huurwaarde 
berekend volgens de wijze in het vonn is uit
eengezet. Immers was het pand sinds 1929 
verhuurd voor f 4500 's jaars, hetgeen een 
netto-huurinkomen opleverde van f 3968.87. 
Uit het rapport van deskundigen (gezien de 
stukken) blijkt, dat de huur op 31 October 
1934 was afgeloopen en dat bij contract van 
1934 die huur voor eenige jaren zou worden 
verl engd. Dit nieuwe contract spee lt echter 
m. i. in deze zaak geen rol, en kan dit ook 
niet doen door de bepal ing van art. 91 Ont
eigeningswet, dat niet gelet wordt op veran
deringen gemaakt na de nederlegging ter 
inzage van de betrekkelij ke bescheiden. De 
Rechtbank behoefde daaraan geen verdere be
schouwing te wijden, nu niet voor de R echt
bank is beweerd, althans niet vo lgehouden, 
dat het nieuwe contract in aanmerki ng moest 
worden genomen bij de waardebepaling van 
het te onteigenen pand, terwijl vaststaat, dat 
het dateert van den dag der ter visie legg ing, 
n.l. na 27 Juni 1932. 

Feit is intusschen, dat de huur van f 4500· 
bleef doorloopen tot 31 Oct. 1934. D e R echt
bank wist dit, al blijkt dit niet met zoovele 
woorden uit het vonnis. In elk geval is daarin 
wel vermeld, dat de Rechtbank met de loo-
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.pende huur bekend was, want zij overweegt 
-0. a., dat de huurder niet als derde belang
hebbende is tusschengekomen en dus door 
,eischer geen schadeloosstelling aan den huur
der is te voldoen. 

Zoowel deskundigen als Rechtbank hebben 
-de waarde gevonden volgens de methode van 
kapitalisatie van de huurwaarde. Beiden heb
ben nagegaan wat een gegadigde ten dage van 
het vonnis voor het pand zou hebben willen 
bieden. In afwijking van deskundigen zegt 
,echter de Rechtbank, dat moet worden aan
.genomen (gelet op de gegevens voortvloeiende 
uit andere in het vonnis genoemde huursom
men in de buurt van het te onteigenen pand 1, 
,dat de gegadigde zijn bod berekenend, als 
uitgangspunt zal nemen een bedrag aan jaar
Jijksche netto huurinkomsten, dat natuurlijk 
lager zal liggen" dan het door deskundigen 
aangenomen bearag, en wel naar schatting 
ongeveei· 20 % lager. Is nu, want daar loopt 
het hier ten slotte over bij de door de Recht
bank gevolgde wijze van waardebepaling ver
.zuimd rekening te houden met het verschil 
'tusschen huurwaarde-berekening berustende 
,op het niet-bestaan van een contract eenerzijds, 
e n den huurprijs, welke gedurende den loop 
van het vaststaande contract nog betaald zou 
worden anderzijds, m. a .w. heeft de Recht
bank deze laatste, de waarde, ook voor een 
gegadigde verhoogende factor verwaarloosd? 

De Rechtbank zegt in de vijfde rechtsover
weging, dat aannemel ijk is, dat de gegadigde, 
,om vast te stellen, welke som bij zoude willen 
bieden, wude zijn uitgegaan van de huur
waarde van het perceel en dan rekening 
.zoude hebben gehouden èn met den huurprijs, 
woals deze het laatst gold, èn met den hum- · 
prijs, die hij in de toekomst verwacht. 

Ik moet hierbij opmerken, dat de woorden 
"met den huurprijs woals deze het laatst 
gold" duidelijker zouden zijn te vervangen 
,door "met den geldenden huurprijs". Dit is 
·kennelijk de bedoeling, en de gebruikte woor
,den houden dan ook slechts rekening met de 
,omstandigheid, dat in feite de huurovereen
komst voorbij was na den afbraak van het 
.Pand. 

Wat nu de klacht van het middel betreft, wo 
geeI ik gaarne toe, dat de Rechtbank bij de 
verder in het vonnis volgende waardebepaling 
nergens m et wovele woorden zegt rekening 
te houden met de omstandigheid, dat er nog 
een loopende huur was. 

M. i. behoefde de Rechtbank dit ook niet op 
d e door eischer verlangde wijze te doen , want 
.zij laat de huurverlenging buiten beschouwing 
en zij heeft door de zooeven aangehaalde over
weging voldoende te kennen gegeven, dat een 
gegadigde - hetgeen wel van zelf sprekend 
is - bij zijn bod met loopende huur rekening 
.zal houden. 

In de volgende overwegingen (14-17) werkt 
d e Rechtbank uit hoe die gegadigde, dezelfde 
bedoeld in de vijfde overweging, die met den 
geldenden huurprijs rekening houd t, zijn bod 
zal bepalen. Die waardevaststelling is feitelijk. 

Overigens blijkt niet uit het vonnis hoe het 
m et de huurverlenging gelegen is, en voerde 
pleiter voor de gemeente Utrecht m. i. terecht 
aan, dat in cassatie het beroep op de 2 of 5 
jaar een ontoelaatbaar novum is. Dit element 

van schade heeft eischer bij de R echtbank niet 
aan de orde gesteld. 

Hij beroept er zich op, di t niet te hebben 
kunnen doen, omdat hij niet gewaarschuwd 
was, nu deskundigen huurprijs en huurwaarde 
geliJk hadden gesteld, hetgeen de Gemeente 
had bestreden, terwijl volgens zijn mededeeling 
juist de Gemeente de thans voorgedragen 
schadefactor wel naar voren had gebracht bij 
pleidooi , doch dit zal aan eischer m. i. niet 
kunnen baten. Het niet gewaarschuwd zijn 
geeft hem niet het recht het novum voor te 
dragen. 

Op verschillende gronden ben ik dus van 
meening dat het m iddel niet tot cassatie kan 
le iden, en concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en veroordeeling van e ischer in de 
kosten dezer procedure. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat, voorwoveel thans van belang, uit het 

bestreden vonnis en het daaraan voorafgaand 
interlocutoir vonnis van 31 October 1934 blijkt: 

dat bij besluit van 11 Augustus 1932, goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit, den Raad van 
State gehoord, van 24 September 1932 N°. 11, 
de Raad der Gemeente Utrecht heeft besloten 
tot onteigening ingevolge art. 77 lid 1 aanhef 
en sub 5° der Onteigeningswet, ten name der 
gemeente Utrecht, van het perceel N°. II van 
het grondplan groot 56 ca, kadastraal bekend 
gemeente Utrecht, Sectie C N°. 954; 

dat bij genoemd besluit van den gemeente
raad a ls eigenaar van voormeld perceel is 
aangewezen Israël de Groot, thans eischer tot 
cassatie; 

dat bij inleidende dagvaarding tot onteige
ning de gemeente Utrecht, onder mededeeling 
de voorloopige inbez itneming te wenschen, als 
schadeloosstelling voor de onteigening van 
genoemd perceel heeft aangeboden f 35500, 
tegen welk aanbod partij de Groot bezwaar 
heeft gemaakt; 

dat de Rechtbank bij haar interlocutoir von
nis drie deskundigen heeft benoemd teneinde 
omtrent de schadeloosstelling rapport uit t➔ 
brengen en, nadat dit was uitgebracht, bij 
e indvonnis heeft overwogen: 

,,dat is vast te stellen, welke do ve drnop
waarde van het te onteigenen perceel wu zijn 
geweest ten dage van dit vonnis of met ande re 
woorden, wat een gegadigde omstreeks dien 
tijd voor dat perceel wude hebben willen 
bieden; 

"dat aannemel ijk is, dat de gegadigde, om 
vast te stellen welke som hij zoude will e n 
bieden, zoude zijn uitgegaan van de huur
waarde van het perceel en dan rekening wu 
hebben gehouden èn met den huurprijs, zooals 
deze het laatst gold, èn met den huurprijs, dio 
hij in de toekomst verwacht; 

,,dat vaststaande is dat sedert 1929 het per
ceel verhuurd is geweest voor een huurprijs 
van f 4500 per jaar; 

"dat de Rechtbank zich ver<'enigt met het 
oordeel der deskundigen, dat, om het perceel 
in goeden staat van onderhoud te doen blij
ven, op een jaarlijksche uitgave van f 360 is 
te rekenen, wodat, mede gelet op grondbelas
t ing, straatbelasting en assurantie, gelijk door 
de deskundigen berekend, de gegadigde de 
netto huurinkomsten van een huurprijs van 
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f 4500 wude hebben gesteld op f 3968.87; 
"dat nu de vraag is, of de gegadigde zich 

deze netto huurinkomsten ook voor de toekomst 
·als bereikbaar zal voorstellen· 

,,dat de Rechtbank hier het · oordeel der des
kundigen niet kan volgen en integendeel van 
oordeel is dat voorzienbaar is, dat de huur
prijzen van winkelpanden, ook van die, welk,i, 
gelijk het onderhavige, in de kern van de 
stad zijn gelegen, zich in dalende lijn bewe
gen;" hetgeen dan nader in het vonnis wordt 
uitgewerkt; 

,.dat mitsdien dient te worden aangenomen, 
dat de gegadigde, zijn bod berekend, als uit
gangspunt zal nemen een bedrag aan jaarlijk
sche netto huurinkomsten, dat aanmerkelijk 
lager zal liggen dan het door de deskundigen 
aangenomen bedrag van f 3938.87, en wel 
naar schatting van de Rechtbank ongevee,· 
20 o/c l ager, of een bedrag van omstreeks 
f 3175 ·" 

dat 'de Rechtbank verder de vraag heeft. 
behandeld, in welke verhouding de gegadigde 
de voorzienbare netto huurinkomsten zal bren
gen tot de koopsom, die hij zal willen bieden 
en na in overeenstemming met de deskundigen 
te hebben aangenomen, dat de koopwaarde 
van het perceel wordt verkregen door de huur
waarde te stellen op 8 % van die koopsom, 
heeft beslist, dat de gegad igde als koop om 
voor het perceel zal willen bieden het bedrag 
van f 39687 .50; 

dat de Reèhtbank vervolgens dit bedrag 
heeft getoetst aan eene waardeberekening, 
waarbij de grondwaarde als uitgangspunt 
wordt genomen en, de onteigening uitspre
kende, de schadeloosstelling heeft bepaald op 
rond veertig duizend gulden met rente en eene 
kostenregeling a ls nader aangegeven; 

0. dat tegen deze uit~praak als middel van 
cassatie is aangevoerd: zie concl. Adv.-Gen.; 

0. hieromtrent : 
dat de grief van het middel deze is, dat de 

Rechtbank heeft nagelaten een onderwek in 
te stellen naar den invloed, di en de huurprijs, 
zooals deze het laatst gold, heeft op het be
drag, dat een gegadigde voor het perceel zou 
will en bieden en dus op de waarde van het 
onteigende, leverende de laatstelijk gel den de 
huurprijs een aanmerkelijk hoogere netto-huur
opbrengst op dan het bedrag, waarvan vol
gens het vonnis de gegadigde bij zijne waarde
berekening wu uitgaan; 

dat de Rechtbank aannemelijk acht, dat de 
gegadigde zal uitgaan van de huurwaarde van 
het perceel en dan rekening zal houden èn 
met den huurprijs, zooals deze het laatst gold, 
è n met den huurprijs, dien hij in de toekomst 
verwacht; 

dat de Rechtbank verder, vaststellende, dat 
sedert 1929 h et perceel verhuurd is geweest 
voor eenen huurprijs van f 4500 per jaar, de 
netto-huurinkomsten van een zoodanigen huur
prijs berekent, maar aanneemt, dat de netto
huurinkomsten van eenen jaarlijkschen huur
prijs van f 4500 niet ook voor de toekomst be
reikbaar zijn, wodat de gegadigde, zijn bod 
bepalend, eene aanmerkelijk lagere jaarlijk
sche netto huuropbrengst als uitgangspunt zal 
nemen ; 

dat uit een en ander blijkt, dat de Rechtbank 
bij de vaststelling van het bedrag, dat een 

L. 1936. 

gegadigde zou willen bieden, den huurprij~ _ 
van het perceel, woals deze het laatste gold, -
immers dien van f 4500 per jaar - w ' I mede 
in aanmerking heeft genomen én daaraan, bij 
de bepaling van dat bod, wèl invloed heeft 
toegekend; : 

dat derhalve het middel , er over klagende 
dat de R echtbank een onderzoek naar dien 
invloed heeft nagelaten, feitelijken grondslag 
mist; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 350. R ed.). 
(N. J.) 

30 Januari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet S. 1921 n°. 842 
art. 5.) 

Vaststaat: 1°. dat de beide handelsna
men slechts in geringe mate van elkaar 
afwijken, 2°. dat in 1918, toen gereq. den 
naam "Holl and ia" begon te voeren, haar 
artikel roomijs niet behoorde tot de melk
producten, de artikelen van requestrant, 
3°. dat sedert het product van gereq. van 
samenstel] ing is veranderd en onder de 
melkproducten wordt gerangschikt, ver
warring tusschen de beide zaken te duch
ten is . 

De beslissing, dat req's verzoek, dat ge
req. tot wijziging van haren handelsnaam 
warde veroordeeld, niet-on tv. is, op grond 
dat, nu gereq. in 1918 gerechtigd was 
haar naam te voeren, haar dit recht later 
niet meer tengevolge van het onder 3° 
vermelde kan worden ontnomen, wordt te
recht door req. bestreden. Immers, art. 5 
H.n.wet verbiedt het voeren, niet slechts 
het aanne11~cn van den naam en dit verbod 
wordt dan ook overtreden, indien de 
vroeger niet onrechtmatig gedrag11n naam 
wordt gevoerd, nadat hij , onder voormelde 
omstandigheden, welke in geen enkel op
zicht aan den oudsten drager van den 
naam zijn te wijten, tot gevaar voor ver
warring aanleiding heeft gegeven. 

{Zie het tusschen dezelfde partijen ge
voerd merkemechtsgeding, H. R. 19 Sept. 
1935 N. J. 1936 n°. 128 met noot E. M. M.) 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N. V . ,,Hollandia" Hollandsche Fabriek 

van Melkproducten en Voedingsmiddelen, ge
vestigd te 's-Gravenhage en te Vlaardingen, 
(adv. Jhr. Mr. J. H. de Brauw); 

dat verzoekster zich bij verzoekschrift tot 
den Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft ge
wend met verzoek de vennootschap onder de 
firma IJscompagnie Hollandia , zich ook wel 
noemende Consumptie-IJ s-Fabriek Hollandia, 
gevestigd en kantoor houdende te 's-Graven
hage, hierna te noemen gerequestreerde, te 
veroordeelen 1 °. uit de door haar gevoerde 
handelsnamen het woord· ,,Hollandia" te doen 
vervallen en in die handelsnamen zoodanige 
wijziging aan te brengen, dat de onrechtmatig
heid ten opzichte van verwekster wordt opge • 
heven, 2° . tot betaling aan verwekster als 
schadevergoeding ingeval van ove1·treding van 
het sub 1 ° genoemde bevel, van eene som van 
honderd gulden voor eiken dag, waarop het 
bevel mocht worden overtreden, een en ander 

4 
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met bevel van voorloopige tenuitvoerlegging 
der beschikking; 

dat, nadat de Kantonrechter verzoekster in 
haar verzoek niet-ontvankelijk had verklaard, 
de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage op het 
dooi., verzoekster ingesteld hooger beroep bij 
beschikking van 8 ovember 1935 de beschik
king des Kantonrechters - zij het op andere 
g1·onden - heeft bevestigd; 

dat verzoekster tegen deze beschikking der 
Arr.-Rechtbank hierbij beroep in cassatie in
stelt van meening zijnde, dat de R echtbank 
aldus beslissend en overwegend gelijk zij heeft 
gedaan, heeft geschonden of verkeerd heeft 
toegepast de artt. 48 Rv. , 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
H andelsnaamwet, S. 1921 n°. 842, en dat wel 
op de volgende gronden: 

Anders dan de Kantonrechter heeft de Recht
bank overwogen, ,,dat er verwantschap bestaat 
tusschen den aard der zaken van partijen, di e 
zich beiden bezighouden met het vervaardigen 
en in den handel brengen van melkproducten, 
zij het dan ook, dat gerequestreerde a ll een 
1•oom- en ander consumptieijs produceert en 
requestrante beha) ve roomijs nog een aantal 
andere melkproducten" en dat, in verband met 
de plaats van vestiging en waar het bedrijf 
wordt uitgeoefend, ,,het gevaar ...... zeker niet 
denkbeeldig 1s te achten, dat men bijvoorbeeld 
bij het koopen van roomijs van gerequestreer
de, afgaande op den naam "Hollandia" in de 
meening verkeert met een product van re
questrante te maken te hebben". 

De Rechtbank is dus blijkbaar van oordeel, 
dat in verband met den aard der beide zaken 
en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het 
publiek verwarring tusschen die zaken te 
duchten is, ten gevolge van het slechts geringe 
verschil tusschen de handelsnamen dier zaken. 

Voorts staat feitelijk vast (Ov. 3b) dat gere
questreerde in 1918 onder den naam "Hollan
dia" roomijs, dat destijds nog van eene dus
danige samenstelling was , dat het niet onder 
de melkproducten kon worden gerangschikt, in 
den handel is gaan brengen, terwijl verzoekste1· 
den naam "Hollandia" l'eeds vóór 1918 voerde 
in het algemeen verband van melkproducten 
en voed ingsmiddelen. Ook de Kantonrechter 
tegen wiens beschikking in zoover niet is opge
komen stelde uitdrukkel ijk vast, dat gere
qustreerde haar naam korter voert dan- re-
questrante den hare. 

Naar het oordeel van verzoekster zou de 
R echtbank op grond van deze fe iten het oor
spronkelijke verzoek van verzoekster hebben 
moeten toewij zen; alle verelschten in art. 5 
Handelsnaamwet gesteld voor het verboden 
zijn van het voeren van den handelsnaam van 
gerequestreerde zijn immers aanwezig. ,,Het 
is verboden een handelsnaam te voeren, dio 
tot verwarring moet leiden van de handelszaak 
met eene andere, welke dien handelsnaam 
vroeger heeft gevoerd" (Memorie van Toe
lichting Bijl. 2de Kamer 1917/18 n°. 354 blz. 
5 I) . I s zulke verwarring te duchten, dan zal 
één der beide zaken en dat wel de zaak met 
den jongeren handelsnaam haar naam moeten 
wijzigen. 

Nu, naar de Rechtbank vaststel t, inderdaad 
het gevaar voor verwarring niet denkbeeldig 
is, had zij het op art. 5 Handelsnaamwet ge
baseerde verzoek moeten toewijzen. 

De Rechtbank heeft - althans geeft -
slechts één motief, waarom zij desondank& 
meende het verwek niet te kunnen toewijzen. 

Zij overweegt immers, dat, ,,gelijk gere
questreerde terecht beeft betoogd, al moge 
roomijs tegenwoordig gerekend moeten worden 
tot de melkproducten, zulks geenszins het ge
val was, toen zij in 1918 als eerste onder den 
naam Hollandia dat artikel in den handel 
bracht, zoodat toen zeker geen verwarr ing in 
den zin van art. 5 Handelsnaamwet tusschen 
haar zaak en die van requestrante te duchten 
viel en zij dus volkomen gerechtigd was dien 
naam te voeren, welk recht haar later niet. 
meer ontnomen kan worden alleen tengevolge 
van het feit, dat haar product, dat intusschen 
van samenstelling is veranderd, thans geach· 
wordt te behooren tot de melkproducten en 
requestrante den naam Hollandia reeds vóór 
1918 voerde in het a lgemeen verband van 
,,melkproducten en voedingsmiddelen";" 

Dat gerequestreerde haar handelsnaam te
recht voerde, zoolang roomijs nog van zoo
danige samenstelling was, dat het niet al& 
melkproduct kon worden beschouwd, zoodat, 
naar de Rechtbank vaststelt, toen geene ver
warring tusschen beide zaken te duchten was, 
heeft echter hier nog niet tengevolge, dat 
gerequestreerde, die den naam het kortste. 
voert, dien naam zou mogen blijven voeren, 
ook nu daarvan wel verwarring het gevolg zal 
zijn_ 

Men zou wellicht kunnen twijfelen, indien 
de verwarring thans zou dreigen te ontstaan 
enkel door latere handelingen niet van gere
questreerde maar van requestrante ( cf. H. R. 
31 Mei 1927, N. J. 1927, blz. 991 m. n. E_ 
M. M. W. 11675). 

Hier echter heeft, naar de R echtbank te
recht vaststelt, het product van gerequestreer
de, hoewel het den naam roomijs heeft behou
den, eene verandering in samenstelling onder
gaan, tengevolge waarvan - zoo zal -men deze 
zinsnede in de beschikking toch wel moeten 
verstaan - het is gaan bebooren tot de melk
producten, en waardoor de mogelijkheid van 
verwarring tusschen de beido zaken is gescha
pen. Gerequestreerde, die - volgens de Re::ht
bank - eerst niet in melkproducten handelde
en toen rechtmatig den naam " Hollandia" kon 
voeren, is dus later wel in dergelijke produc
ten gaan handelen. Vanaf dat oogenblik wa& 
verwarring ook volgens de Rechtbank te duch
ten , zelfs al hadde verzoekster zich niet me 
1·oomijsproductie ingelaten en vanaf dat oogen-
bl ik had gerequestreerde dus ook den nu ver
warring stichtenden naam Hollandia niet meer 
mogen voeren. 

Verzoekster heeft niets gedaan waardoor de
mogelijkheid van verwarring is ontstaan. De· 
Rechtbank neemt dat ook niet aan. 

Ook indien de verwarring, anders dan do 
Rechtbank terecht aanneemt, slechts daardoor 
veroorzaakt zou worden dat het product, dat 
vroeger n iet a ls tot de melkproducten behoo-
rend werd beschouwd, thans tengevolge van 
verandei·de omstandigheden die niet te maken 
hebben met de samenstelling van het product 
hetwelk hetzelfde product is gebleven, we l 
daaronder wordt gerekend, zou zulks de beslis
sü1g der Rechtbank niet rechtvaard igen, om
dat nu eenmaal de zaak van verzoekster het 
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eerst onder den naam Hollandia werd gedre
ven en door het gebruik van dien naam door 
gerequestreerde in verband met den aard der 
beide zaken en de plaats: waar zij gevestigd 
zijn, thans bij het publiek verwarring tusschen 
die zaken te <luchter\ is. De Handelsnaamwet 
kent in art. 5 niet verkregen rechten op den 
naam, zij wil de toepassel ijkheid van het ver
bod slechts beoordeeld zien naar den feitelijken 
toestand van het oogenblik en dan heeft bij 
mogelijkheid van verwarring de zaak met den 
ouderen bij het publiek bekenden naam een 
beter recht dan die met don jongeren. Eene 
uitzondering voor het - hier overigens niet 
aanwezige - geval, dat de opvatting van het 
publiek zich in den loop de$ tijds ten aanzien 
van een product, dat zelf niet veranderd is, 
heeft gewijzigd, kent de wet niet. Anders staat 
de zaak wellicht, wanneer verwarring mogelijk 
wordt, doordat eene elders gevestigde zaak (A) 
met ouden naam zich later bekendheid ver
werft in de plaats waar eone zaak met jon
geren naam (B) voordien handel dreef, en 
waar verwarring tengevolge van het verschil 
in plaats en den kring van bekendheid van 
zaak A. destijds niet te duchten was. Dan i• 
in die plaats de handelsnaam van de zaak B. 
de oudste en het voeren van dien handelsnaam 
kan aan zaak B. niet verboden worden. (cf. 
Meyers onder H. R. 31 Mei 1927, N. J. 1927 
blz. 991). Van dergelijke verandering in de 
fe itel ijke omstandigheden is hier geen sprake. 

Art. 5 verbiedt niet slechts het "gaan voe
ren" van een verwarring veroorzakenden han
delsnaam maar het "voeren" daarvan. Het is 
zonder belang of die handelsnaam gedurende 
eenigen tijd is en kon worden gevoerd wnder 
gevaar voor verwarring en dus rechtmatig. 
Ook een vóór de invoering der wet rechtmatig 
voeren van een naam geeft niet het recht tot 
het blijven voeren van dien naam, indien 
daardoor verwarring met een anderen naam 
te duchten is (M. v. T. Bijl. 2de Kamer 
1917/18 n°. 354 blz. 5 II). 

De zaak ligt anders dan bij het merken
recht. Wanneer ter onderscheiding van eene 
bepaalde soort waren zeker merk door iemand 
het eerst is gebruikt, dan verkrijgt die eerste 
gebruiker daardoor het recht op het uitsluitend 
gebruik van dat merk ter onderscheiding van 
zijne waren van die van anderen en hij 
behoudt dat recht ook al wuden de opvattin
gen zich aldus wijzigen, dat die waren verder 
gelijksoortig werden geacht aan reeds vroeger 
onder overeenstemmend merk in den handel 
gebrachte waren van een ander. Dat volgt uit 
art. 3 Merkenwet. 

Volgens de Handelsnaamwet is de omstan
digheid, dat een naam vroeger rechtmatig ge
voerd werd slechts van zelfstandig belang voor 
de gevallen van de artt. 3 en 4. Voor de toe
passing van art. 5 is dit slechts van belang, 
voorwover de gebruiker van <len naam daar
door den naam eerder heeft gevoerd dan een 
ander, wat hier ?iet het geval is. 

Tot recht begrip van de woorden der Recht
bank, dat het product van gerequestreerde, 
"dat intusschen van samenstelling is veranderd 
thans geacht wordt te behoorcn tot de melk
producten", moge dienen, dat het vroeger door 
middel van venters verspre ide ijs afkomstig 
van fab1·ieken als van gerequestreerde met het 

tegenwoordige roomijs weimg meer dan den 
naam gemeen had. Het ook door de Rechtbank 
vermelde Koninklijke Besluit van 15 Juni 
1929 S. 321 betreffende consumptieijs heeft 
daarin verandering gebracht door aan de sa
menstelling van roomijs zekere eischen te stel
len o. m. ten aanzien van het melkvetgehalte; 
daardoor werd inderdaad alle roomijs een 
melkproduct. Terecht stelt dan ook de Recht
bank vast, dat het product van gerequestreerde 
van samenstelling veranderd is en thans ge 
acht wordt te behooren tot de melkproducten; 
vroeger behoorde het daartoe niet. 

dat verwekster den H. R. eerbiedig verwekt 
op grond van dit middel te vernietigen de 
bestreden beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage d.d. 8 ovember 1935, met 
zoodanige verdere beschikking als de H. R. 
za l vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de vennootschap onder de firma TJscompag

nie Hollandia, gevestigd te 's-Gravenhage, 
(adv. Mr. L. G. van Praag); 

dat de N . V., enz. 
B ij de aangevallen beschikking heeft de 

Rechtbank zich, in overeenstemming met eene 
met betrekking tot het fabrieks- en handels
merk "Hollandia" gegeven beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 28 Juni 
19 35, waartegen beroep in cassatie door den 
H. R. op 19 September 1935 werd verworpen 
(beide arresten zijn opgenomen in het Bijblad 
bij de Industrieele Eigendom 1935, bi. 116) 
(N. J. 1936 n°. 128) beslist, dat in 1918, toen 
de gerequestreerde als fabrikante van room ijs 
den handelsnaam "Hollandia" g ing voeren, 
gezegd produet niet viel onder mei kproducten; 
dat toen geen verwarring tusschen haren han
delsnaam en dien van verzoekster te duchten 
viel ; dat de gerequestreerde dus is aangevan
gen dien handelsnaam rechtmatig te voeren; 
en dat dit niet anders kon worden, doordien 
roomijs later wèl onder melkproducten moest 
worden gerekend. 

Aan het onderhavige geschil ligt, naar het 
gerequestreerde voorkomt, ten aanzien van 
den aard van het bedrijf ten grondslag een 
overeenkomstige vraag als reeds vroeger ten 
aanzien van de plaats van vestigi ng haar op
lossing heeft gevonden. Die vraag, welke in 
het door de requestrante geciteerde arre t van 
31 Mei 1927 (N. J . 1927, bi. 991) nog open 
was gebleven, werd beantwoord door het arrest 
van den H. R. van 19 December 1927 (N. J. 
1928, bi. 187) . Gerequestreerde koestert be
scheidenlijk de verwachting, dat de beantwoor
ding der thans te beslissen vraag in gel ijken 
zin zal geschieden. 

De requestrante tot cassatie schijnt een 
tegenovergestelde oplossing niet in het alge
meen te verdedigen, doch slechts van meening 
te zijn, dat eene beslissing in dien zin hier 
onbillijk wude werken, omdat uit hetgeen dP 
Rechtbank feitelijk w u hebben vastgesteld, 
zoude volgen, dat in casu de gerequestreerde 
zelve wude hebben veroorzaakt, dat roomijs in 
lateren tijd tot melkproducten is gaan be
hooren. 

Is dit requestrante's bedoeling, dan leest zij 
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in de beschikking der Rechtbank meer dan zij 
bevat. In de door haar aangehaalde 2e alinea 
der 3e Overweging wordt beslist, .,dat, gelijk 
gerequestreerde terecht heeft betoogd, al moge 
roomijs tegenwoordig gerekend moeten worden 
tot de melkproducten, zulks geenszins het ge
val was, toen zij in 1918 als eerste onder den 
naam Hollandia dat artikel in den handel 
bracht ...... ". Daaruit volgt dan, dat gereques-
treerde toenmaals gerechtigd was dien naam 
te voeren. Wat daarop in die overweging ver
der volgt, heeft ten doel te betoogen, dat, en 
waarom, haar aldus verkregen recht om dien 
naam te voeren haar later :1iet ontnomen kan 
worden. 

De be chikking verklaart niet met wovele 
woorden, waarom roomijs vroeger niet, en 
tegenwoordig wèl, tot de melkproducten moet 
worden gerekend. Weliswaar is tevoren ver
meld, dat melkproducten producten zijn, hij 
welker samenstelling melk een min of meer 
belangrijke rol speelt, .,zooals ook blijkt uit 
het .... .. K. B. van 15 Juni 1929 betreffende 
consumptie-ijs", doch men kan niet aannemen, 
dat de Rechtbank heeft bedoeld te zeggen, rlat 
vóór 15 Juni 1929 bij de samenstell ing van 
roomijs melk niet een min of meer belangrijke 
rol speelde. In werkelijkheid is dat natuurlijk 
ook niet wo, en is op dit punt het gevolg van 
het Consumptieijs-besluit van genoemden da
tum slechts geweest, dat het product, dat recht
matig a ls roomijs mag worden aangeduid, een 
bepaald minimum-vetgehalte moet bevatten. 
Overigens zegt de beschikking omtrent de sa
menstelling van roomijs in 191.8 niets dan dat 
zij " intus chen is veranderd". 

Het is dan ook veeleer aan te nemen, dat 
de beschikking, welke hier volstaat met een 
verwijzing naar hetgeen de gerequestreerde, 
.,terecht heeft betoogd", stilzwijgend heeft ge
volgd de in de parallel !nopende merken-zaak 

,bij het vooraangehaalde, door gerequestreerde 
bij antidotaal verzoekschrift ter kennis van 
de R echtbank gebrachte arrest van 28 Juni 
1935 gebezigde motiveering, welke steunde op 
het erkende feit, dat in 1918 de zuivelfabrie
ken geen roomijs produceerden en daartoe 
eerst later zijn overgegaan. 

Zelfs echter al mocht de Rechtbank hebben 
bedoeld, voor die redeneering een andere in 
de plaats te stellen, en zelfs al ware die be
doeling in de woorden " dat intusschen van 
samenstelling is · veranderd" vol doende verwe
zenlijkt, dan nog zou daarin niet besloten 
liggen een handeling als waarop de H. R. in 
zijn an ·est van 31 Mei 19 27 implicite kan heb
ben gedoeld. Immers de Rechtbank zegt en 
bedoelt niet, dát gerequestreerde haar indivi
dueel product wu hebben gewijzigd, maar 
slechts, dat de samenstelling van het product 
roomijs is veranderd. Ook indien dat opzich
zelf juist ware, wu een aldus onder den in
vloed van een wettelijk voorschrift tot stand 
gekomen algemeene verandering niet vormen 
een handeling als voorbedoeld, waardoor een 
van huis ttit rechtmatige in een onrechtmatigen 
toestand wude kunnen omslaan. Ook de aldus 
opgevatte beslissing is dus juist te achten. 

Blijkbaar heeft echter de Rechtbank, gelijk 
haar vrijstond, de overweging - waaruit de 
blijvende rechtmatigheid van gerequestreerde's 

handelen voortvloeit -, dat roomijs in 1918 
niet, en eerst in latere jaren wèl, behoorde tot 
de melkproducten, niet nader gemotiveerd, 
omdat zij den grond dier overweging voor de 
hand liggend en bekend achtte, en slechts ge
meend dien grond met de· mededeeling betref
fende de veranderde samenstelling nog te ver
sterken. 

Op vorenstaande gronden verwekt de gere
questreerde eerbiedig dat het den H. R. be
hage het cassatieberoep te verwerpen . 

Conclusie van den Proc.-Gen. Bes ier. 

Gezien, enz. ; 
0. dat hij zich met dit middel tot cassatie 

en met de daarvoor aangevoerde gronden ge
heel kan vereenigen, daarbij aannemende, dat 
de R echtbank met de overweging, .,dat het 
product der gerequireerde, dat intusschen van 
samenstelling is veranderd, thans geacht wordt 
te behooren tot de melkproducten", aldus moet 
worden verstaan, dat het door die verandering 
der samenstelling tot de melkproducten is gaan 
behooren, zulks blijkbaar in verband met het 
intusschen gegeven Consumptieijs-besluit van 
15 Juni 1929, S. 321, waarvan art. 4 :.an 
waren aangeduid met den naam "roomijs" of 
met een samengesteld woord, waarvan deze 
naam deel uitmaakt, den eisch stelt, dat het 
melkvetgehalte niet lager zij dan 12 procent; 

0. dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij 
beschikking van 28 Juni 1935 tusschen dezelf
de thans gedingvoerende partijen gewezen wel 
heeft afgewezen een verzoek van de tegen
woordige verwekster om een ten name van de 
IJscompagnie Hollandia voor consumptieijs, 
roomijs en dessertijs ingeschreven merk, be
staande o. a . uit het woord Hollandia, welk 
verzoek was gedaan op grond, dat verwekster 
uitsluitend recht had op het gebruik onder 
meer voor melkproducten van het woordmerk 
Hollandia, -en dat deze afwijzing is geschied 
op grond, dat . de verzoekster dit merk wel 
eerder dan IJscompagnie gebruikt had, doch 
niet voor 1·oomijs en dat het beroep in cassatie 
der verwekster tegen deze beschikking wel bij 
's Hoogen Raads beschikking van 19 Septem
ber 1935 is verworpen, doch dat op deze aldus 
in kracht van gewijsde gegane beschikking 
van het Hof thans vergeefs door de IJscom
pagnie een beroep wordt gedaan, daar de toen 
besliste vraag een andere was, dan thans ter 
lieschikking staat; 

0. toch, dat het destijds betrof de toepassing 
van art. 3 der Merkenwet, dat het uitsluitend 
recht op een merk beperkt tot het gebruik 
maken daarvan voor dit soort van waren, 
waarvoor het door den rechthebbende het ee rst 
gebruikt is, terwijl het thans geldt de toepas
sing van art. 5 der H andelsnaamwet, dat een 
dergelijke beperking niet bevat en voor de 
toepassing waarvan alleen van belang is, of 
bij het publiek verwarring te duchten is tus 
schen zaken, die denzelfden of nagenoeg den
zelfden handelsnaam voeren; 

Concludeert tot vernietiging der bestreden 
beschikking en tot verwijzing der zaak nam· 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage om met in
achtneming van het door den R. R. te wijzen 
arrest verder te worden berecht en a fgedaan. 
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De Hooge Raad, enz. ·; 
0. dat ten deze vaststaat: 
1 °. dat de handelsnaam van gerequestreerde 

slechts in geringe mate afwijkt van dien , 
wel ken requestrant voert en reeds vóór gere
questreerde heeft gevoerd; 

2°. dat, toen gerequestreerde in 1918 di en 
naam aannam, het door haar in den handel 
gebrachte artikel, roomijs, niet gerekend werd 
te behooren tot de melkproducten, de artike)en 
van requestrant, en alstoen geen verwarring 
tusschen beider zaken te duchten viel ; 

3°. dat sedert het product van gerequestreer 
de van samenstelling is veranderd, en - · in 
verband ook met het Consumptieijsbes lui t, S. 
1927 n°. 321, sedert vervangen door het Con
sumptieijsbesluit S. 1934 n°. 240, - onder de 
melkproducten wordt gerangschikt, te rwijl na
dien verwarring tusschen de beide zaken wPI 
te duchten is; 

0 . dat ech ter de Rechtbank het verwek van 
requestrant, dat gerequestreerdc tot wijziging 
van haar handelsnaam worde veroordeeld, 
niet-ontvankelijk heeft geacht op grond dat, 
waar gerequestreerde in 1918 gerechtigd was 
haar naam te voeren, haar dit recht later niet 
meer ten gevolge der boven onder 3° vermelde 
omstandigheden kan worden ontnomen ; 

0. dat het tegen deze besli ss ing gerichte 
middel gegrond is ; 

0 . toch dat art. 5 Handelsn.wet S. 1021 n°. 
842 verbiedt het voeren, niet slechts het aan
nemen van den naam, en dit verbod dan ook 
wordt overtreden, indien de vroeger niet on
rechtmat ig gedragen naam wordt gevoerd, na
dat hij onder de boven weergegeven omstandig
heden, welke in geen enkel opzicht aan den 
oud ten drager van den naam zijn te wijten, 
tot gevaar voor verwarring aanleiding heeft 
gegeven; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
V rwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank te 

's-G1·avenhage, ten ein_de, met inachtneming 
van 's Hoogen Raads mtspraak verder te wor
den behandeld en beslist. 

(N. J.) 

30 Januari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
het verleenen van credieten van maximaal 
f 25 aan een aantal personen, teneinde 
deze in staat te stellen in de hun in 
eigendom toebehoorende perceelen een 
electrische huisinstallatie te doen aanbren
gen, nu op grond van de financieel e positie 
der credietnemers aan deze uitleening van 
gelden groot risico voor de gemeente is 
verbonden, achterstand in de betaling van 
stroom en rente en aflossing is te verwach
ten, en andere soortgelijke verzoeken be
zwaarlijk zouden kunnen worden afgewe
zen waardoor het risico voor de gemeente 
steeds zou stijgen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Mill en Sint Hubert 
tegen het beslui t van Ged. Staten van Noord-

Brabant d.d. 6 Maart 1935, G. n°. 339, III• af ~ 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 19 Januari 1935 tot het uit
leenen van gelden voor aanschaffing van electri
sche installaties; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
19 Juni 1935, n°. 267 en 2 J,e,nuari 1936, n°. 
267 (1935)/3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Januari 1936, 
no. 629, Afd. B. B. ; 

0 . dat Ged. Sta ten van Noord-Brabant bij 
hun evengenoemd besluit hebben overwogen, 
dat blijkens het besluit van den raad van ge
noemde gemeente credieten van maximaal 
f 25.- elk zullen worden verstrekt aan elf 
personen, ten einde deze in staat t e stellen, in 
de hun in eigendom toebehoorende perceelen 
een electrische hufainstallatie t e doen aan
brengen ; da t de gemeente aldus wil trachten, 
de afname van eleetrische energie t e bevorde
ren, wijl zij aan de Naamlooze Vennootschap 
P. N. E . M. eene bepaalde afname op het be
trokken deel van het net heeft gegarandeerd ; 
dat echter de personen, aan wie crediet zal 
worden verstrekt, in het besluit zijn aangeduid 
als "kleine keuterboeren" ,,land- of fabrieks
arbeiders'' en op een andere plaats weder als 
"economisch zwakkeren"; in een brief van het 
gemeentebestuur van 20 October 1934 daar
entegen als " behoeftige personen" , t erwijl dat 
bestuur nader heeft medegedeeld, da t zij mee- · 
r endeels t e werk zijn gesteld bij de gemeente
lijke werkverschaffing ; da t dus r eeds op grond 
van de financieele positie der credietnemers 
aan de voorgestelde uitleening van gelden groot 
risico voor de gemeente is verbonden; dat 
overigens de ondervinding heeft geleerd, dat 
van afnemers, die niet in staat zijn, de geringe 
kosten van aanschaffing eener niet-omvangrijke 
electrische installatie ( door het gemeente
bestuur gesteld op ten hoogste f 25.- ) t e be
talen, niet veel is to verwachten met betrekking 
tot de stroomafname en tot de regelmatige 
betaling van rente en aflossing, zoodat dikwerf 
achterstand in de betalingen ontstaat; dat ook 
deze overweging er toe leidt, in bijzondere mate 
risico voor de gemeente te verwachten; dat 
blijkens punt III sub C van het besluit juncto 
de bijlagen (model-overeenkomst A) de crediet
nemer de installatie als zekerheid zal stellen 
voor de terugbetaling der opgenomen gelden ; 
dat evenwel een dergelijke installatie als onder 
pand voor de nakoming van aangegane ver
plichtingen waardeloos moet worden geacht, 
wijl men bij verwijdering slechts waardelooze 
afbraak verkrijgt; dat dus de uitleening niet 
genoegzaam met waarborgen is omringd; dat 
bovendien bij inwilliging der onderhavige aan
vragen andere soortgelijke verzoeken bezwaar
~ik zouden kunnen worden afgewezen ; dat 
aldus het risico voor de gemeente steeds zou 
stijgen; da t naar uit het bovenstaande blijkt, de 
voorgestelde uitleening van gelden een belang
rijk risico voor de gemeente met zich zou bren
gen en mitsdien niet in het belang der gemeente 
moet worden geacht; dat dit temeer klemt, 
nu de begrooting 1935 slechts met maximale 
belastingheffing sluitend kan worden gemaakt, 
terwijl op den dienst 1934 een belangrijk be
drag aan werkloosheidsuitgaven nietkan worden 
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g edekt en mitsdien is uitgestooten; 
dat van dit besluit de raad der gemeente Mill 

en Sint Hubert bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat naar zijn oordeel het "alge
meen belang" door de uitvoering van het 
bestreden raadsbesluit ten zeerste wordt ge
diend; dat daarenboven de gemeente zich 
- naar zijn bescheiden inzicht - door een 
eventueele t enuitvoerlegging van meergenoemd 
besluit, niet schuldig maakt aan roekeloosheid 
of wanbestuur ; dat immers de aanvragers 
waaromtrent het hier gaat in zekeren zin wel 
crediotwaardig zijn, althans tot de bedragen, 
die verstrekt zullen worden ; dat het risico aan 
een en ander verbonden inderdaad miniem te 
noemen is en ten deele wordt gecompenseerd 
door vermindering van een ander risico, wat 
de gemeente loopt door het met de Na-amlooze 
Vennootschap P. N. E. M. gesloten contract, 
waarbij een bepaalde afname van electrische 
energie op het betrokken deel van het net werd 
gegarandeerd ; dat verder voor de bedoelde 
bedragen, naar zijn gevoelen, voldoende waar
borgen aanwezig zijn; dat uiteindelijk voor het 
scheppen van precedenten geen vrees behoeft 
te bestaan ; aangezien dit geval op zichzelf 
bekeken moet worden ; 

0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
en op juiste gronden aan het onderhavige raads
besluit goedkeuring hebben onthouden ; 

dat immers het verstrekken van credieten aan 
de in dat besluit genoemde personen, wier 
financieele po itie van dien aard is, dat het 
aflossen dezer geldleeningen en het betalen van 
de daarvoor verschuldigde rente geenszins 
verzekerd zijn, voor de gemeente Mill en Sint 
Hubert een te groot geldelijk risico zou op
leveren; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B.) 

31 Januari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Aan eene landelijke vereeniging, welke 
een zoo uitnemend volksbelang als de be
strijding der tuberculose behartigt, behoort 
toestemming tot het houden van openbare 
inzamelingen slechts dan te worden ge
weigerd, indien gewichtige redenen zich 
tegen het verleenen daarvan zouden ver
zetten. Een zoodanige reden is niet gelegen 
in de omstandigheid, dat reeds vele coll ec
ten in de gemeente worden gehouden, 
noch in het feit, dat de werkzaamheid der 
vereeniging voor de inwoners geen direct 
belang zou hebben, en evenmin in de 
vrees voor schade voor de pi aatse l ij ke in
steJl ingen in de gemeente. 

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

het bestuur van de Vereeniging " Zonnestraal", 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen de besluiten 
van burgemeester en wethouders van de ge
meenten Princenhage, Breda, Klimmen, Lex
mond en Boskoop, respectievelijk d.d. 21 Juni, 

24 Mei, 23 Mei, 22 Mei en 24 Mei 1935, waarbij 
toestemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeenten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 November 1935, n°. 460, en 15 Januari 1936, 
n°. 460 (1935)/9; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Januari 1936, 
n°. 876, afdeeling Armwezen ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Princenhage bij hunne beschikking van 21 Juni 
1935, n°. 525, afwijzend hebben beschikt op 
het verzoek van het bestuur van " Zonnestraal", 
Nederlandsche Vereeniging tot het oprichten 
van Arbeidskolonies voor tuberculose-lijders in 
Nederland, om toestemming tot het houden van 
eene collecte in die gemeente op 6 Juli 1935, 
op grond, dat wegens de vele gehouden collec
ten schade te vreezen is aan collecten, welke 
voor instellingen in deze gemeente moeten 
worden gehouden en de instelling voor de in
woners van Princenhage van geen belang is ; 

dat het bestuur van "Zonnestraal" in beroef 
aanvoert, dat de Vereeniging " Zonnestraal ' 
een landelijke werksfeer heeft en het algemeen 
belang dient, immers in haar sanatorium voor 
arbeidstherapie te Hilversum constant 100 en 
jaarlijks circa 170 tuberculose-lijders van alle 
gezindten en uit heel het land verpleegt; dat 
de onderwerpelijke collecte was voorgenomen 
ter financiering van deze verpleging ; dat voor 
zulk een weidsch, landelijk en algemeen doel, 
gelegen bovendien in een Werk van vrij grooten 
om vang, vrijelijk in alle gemeen ten gecollecteerd 
moet kunnen worden; dat geenszins vaststaat, 
dat de voorgenomen " Zonnestraal'' -collecte 
schade zou berokkenen aan andere collecten, 
welke in de gemeente moeten worden gehouden 
en, indien al van eeni$ nadeel aan die collecte 
sprake zou kunnen ziJn, dit dan ruimschoots 
wordt gecompenseerd door het voordeel van 
het door " Zonnestraal" met de collecte-op
brengst te dienen gemeenschapsbelang ; dat 
bovendien niet is gebleken, waarom burge
meester en wethouders tot afweer van veronder
stelde schade voor de door hen bedoelde andere 
collecten geroepen meenen te zijn, noch welke 
collecten daarmede bedoeld zijn; dat ook het 
motief, dat de werkzaamheid van " Zonnestraal" 
voor Princenhage van geen of geringe beteekenis 
zou zijn, als zijnde feitelijk onjuist, niet opgaat; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
bij hunne beschikking van 24 Mei 1935, no. 
1/1224, afwijzend hebben beschikt op _het ver
zoek van het bestuur van "Zonnestraal '' om 
toestemming tot het houden van eene collecte 
in die gemeente op 6 Juli 1935, daarbij over
wegende, dat door het inwilligen van dit ver 
zoek de belangen van de in de gemeente Breda 
bestaande instellingen van weldadigheid zullen 
worden geschaad; dat immers in verband met de 
heerschende werkloosheid in deze gemeente, 
welke bijzondere maatregelen tot leniging van 
den nood van de overheid in het algemeen 
vordert, de plaatselij ke instellingen van wel
dadigheid voortdurend een beroep moeten doen 
op de liefdadigheid der ingezetenen ; dat het 
in strijd moet worden geacht met de belangen 
dier instellingen en met die van de gemeente, 
indien wordt toegelaten, dat op de liefdadigheid 
der ingezetenen bovendien een beroep wordt 
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gedaan door eene vereeniging, welker werk
zaamheid voor deze gemeente van geen of 
geringe beteekenis wordt geacht; 

dat het bestuur van "Zonnestraal" in beroep 
aanvoert, dat de motiveering, waarop burge
m eester en wethouders de weigering doen steu
nen, principieel onaanvaardbaar is, aangezien 
daarmede practisch het recht van instellingen 
van weldadigheid met landelijke werksfeer, 
om daarom ook overal te collecteeren, illusoir 
zou worden gemaakt, omdat voor die motieven 
in alle gemeenten grond bestaat; dat bovendien 
niet vaststaat, dat de voorgenomen "Zonne
straal'' -collecte in strijd zou zijn met d r.- belangen 
van de door burgemeester en wethouders be
doelde plaatselijke instellingen en met het 
gemeentebelang, en, indien al van eenig nadeel 
voor die belangen sprake zou kunnen zijn, dit 
dan ruimschoots wordt gecompenseerd door het 
voordeel van het door " Zonnestraal" met de 
collecte-opbrengst t e dienen gemeenschaps
belang; dat ook het motief, dat de werkzaam
heid van " Zonnestraal" voor Breda van geen 
of geringe beteekenis zou zijn, als zijnde feitelijk 
onjuist, niet opgaat; 

dat burgemeester en wethouders van Klim
m en in hunne vergadering van 23 Mei 1935 
hebben besloten afwijzend te beschikken op het 
verzoek van het bestuur van " Zonnestraal" om 
toestemming tot het houden van eene collecte 
in die gemeente op 4 Augustus 1935 ; 

dat het bestuur van "Zonnestraal" in beroep 
aanvoert, dat de motieven, welke tot deze af
wijzing hebben geleid, aan het bestuur niet 
bekend zijn en het deze dus niet kan bestrijden; 
dat het, tot staving van het goed recht om de 
gevraagde collecte te houden, aanvoert, dat 
de Vereeniging " Zonnestraal" een landelijke 
werksfeer heeft en het algemeen belang dient, 
immers in haar sanatorium voor arbeidstherapie 
te Hilversum constant 100 en jaarlijks circa 
170 tuberculose-lijders van alle gezindten en 
uit heel het land verpleegt ; dat de onderwerpe
lijke collecte was voorgenomen ter financiering 
dezer verpleging ; dat voor zulk een weidsch, 
landelijk en algemeen doel, gelegen bovendien 
in een werk van vrij grooten omvang, vrijelijk 
in alle gemeenten gecollecteerd moet kunnen 
worden; 

dat burgemeester en wethouders van Lex
mond bij hunne beschikking van 22 Mei 1935, 
no. 298, afwijzend hebben beschikt op het ver
zoek van het bestuur van "Zonnestraal" om 
toestemming tot het houden van eene collecte 
in die gemeente op 22 Juni 1935, zulks wegens 
den slechten financieelen toestand dezer ge
meente en de vele collecten, welke gehouden zijn; 

dat het bestuur van "Zonnestraal" in beroep 
aanvoert, dat het motief betreffende den slech
ten financieelen toestand der gemeente geen 
voldoenden grond oplevert tot weigering, en 
dit evenmin het geval is met het motief, be
treffende de vele gehouden collecten ; dat het 
aan de burgers zelf moet worden overgelaten 
te beslissen, of het verleenen van steun aan 
eene bepaalde vereeniging, die op hun weldadig
heidszin een beroep wenscht te doen, financieel 
voor hen te bezwaarlijk is te achten en de ge
meentelijke overheid, wanneer overigens geen 
gewichtige redenen zich daartegen verzetten, 
niet door het weigeren van toestemming voor 
de te houden collecte aan dien liefdadigheidszin 

in den weg behoort te staan; dat dit te meer 
klemt voor de onderwerpelijke collecte, be
stemd voor de verpleging van tuberculose
lijders van alle gezindten, zonder onderscheid 
en uit het geheele land, in het sanatorium voor 
arbeidstherapie voor tuberculose-lijders, een 
werk van ruime strekking en ten dienste van 
het algemeen ; 
· dat burgemeester en wethouders van Boskoo'f_ 

bij hunne beschikking van 24 Mei 1935 a -
wijzend hebben beschikt op het verzoek van 
het bestuur van "Zonnestraal'' om to_estemming 
tot het houden van eene collecte in die gemeente 
op 29 Juni 1935, daarbij overwegende, dat de 
heerschende algemeene crisis in het bijzonder 
het boomkweekersbedrijf, den hoofdtak van 
bestaan t e Boskoop, heeft getroffen in zoo sterke 
mate, dat naast groote werkloosheid bij de 
werknemers, stilstand van inkomsten bij vele 
werkgevers en kweekers wordt aangetroffen; 
dat ter leniging van de uit deze omstandigheden 
voortvloeiende nooden meer dan anders een 
beroep moest worden gedaan op den liefdadig
heidszin der ingezetenen; dat met name ten 
behoeve van het plaatselijk crisis-comité regel
matig collecten langs de huizen der ingezetenen 
worden gehouden; dat door inwilliging van dit 
verzoek de belangen van de in deze gemeente 
bestaande instellingen van weldadigheid en van 
het plaatselijk crisis-comité zullen worden 
geschaad; 

dat het bestuur van "Zonnestraal" in beroep 
aanvoert, dat de Vereeniging "Zonnestraal'' eene 
landelijke werksfeer heeft en het algemeen be
lang dient, immers in haar sanatorium voor 
arbeidstherapie te Hilversum constant 100 en 
en jaarlijks circa 170 tuberculose-lijders van 
alle gezindten en uit heel het land verpleegt ; 
dat de onderwerpelijke collecte was voorge
nomen ter financiering dezer verpleging; dat 
voor zulk een weidsch, landelijk en algemeen 
doel, gelegen bovendien in een werk van vrij 
grooten omvang, vrijelijk in alle gemeenten 
gecollecteerd moet kunnen worden; dat demo
tiveering, waarop burgemeester en wethouders 
de weigering doen steunen, principieel onaan
vaardbaar is, aangezien daarmede practisch 
h et recht van instellingen van weldadigheid 
met landelijke werksfeer, om daarom ook overal 
te collecteeren, illusoir zou worden gemaakt, 
omdat voor die motieven in alle gemeenten 
grond bestaat ; dat bovendien niet vaststaat, 
dat de voorgenomen " Zonnestraal" -collecte 
in strijd zou zijn met de belangen van de door 
burgemeester en wethouders bedoelde plaatse
lijke instellingen en, indien al van eenig nadeel 
voor die belangen sprake zou kunnen zijn, dit 
dan ruimschoots wordt gecompenseerd door het 
voordeel van het door " Zonnestraal" met de 
collecte-opbrengst te dienen gemeenschaps
belang; dat voor het geval burgemeester en 
wethouders met de in de eerste alinea der moti
veering omschreven beweegredenen mochten 
beoogen de ingezetenen te beschermen tegen 
het voorgenomen beroep op hun weldadig
heidszin, het bestuur aanvoert, dat aan de 
burgers zelf moet worden overgelaten te be
slissen, of het verleenen van steun aan eene 
bepaalde vereeniging, difl op hun weldadig
heidszin een beroep wenscht te doen, financieel 
voor hen te bezwaarlijk is te achten, en voorts, 
dat de gemeentelijke overheid niet door het 
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weigeren van toestemming voor de te houden 
collecte aan dien liefdadigheidszin in den weg 
behoort te staan ; dat ook de omstandigheid, 
dat reed een groot aantal collecten wordt ge
houden, geen motief voor weigering der collecte 
oplevert; 

0. dat aan een vereeniging als " Zonnestraal", 
welke een zoo uitnemend volksbelang als de 
bestrijding der tuberculose behartigt, de toe
stemming tot het houden van openbare in
zamelingen slechts dan behoort te worden ge
weigerd, i,ndien gewichtige redenen zich tegen 
het verleenen daarvan zouden verzetten ; 

dat hiervan nu echter in de onderwerpelijke 
gevallen niet kan worden gesproken ; 

dat toch in de eerste plaats een dergelijke 
reden niet is gelegen in de door eenige van de 
bovengenoemde gemeentebesturen genoemde 
omstandigheid, dat reeds vele collecten in 
hunne gemeenten worden gehouden, noch in 
hetfeit, dat de werkzaamheid van"Zonnestraal'' 
voor de inwoners geen direct belang zou hebben ; 

dat voorts oenige der voormelde gemeente
besturen van de collecte van de onderhavige 
vereeniging schade vreezen voor de plaatselijke 
instellingen in hunne gemeenten; 

dat echter ook dit niet opgaat; 
dat immers daargelaten nog, dat de algemeene 

tuberculose-bestrijding, welke de Vereeniging 
"Zonnestraal" ten doel heeft, niet van minder 
gewicht is te achten dan de belangen, welke de 
bedoelde plaatselijke instellingen behartigen, 
geenszins aannemeii~k is gemaakt, dat deze 
instellingen door de cdlecte van "Zonnestraal" 
zouden worden benadeeld in dien zin, dat 
meergenoemde instellingen door de burgerij 
bij "Zonnestraal" zouden worden ten achter 
gesteld; 

dat ook overigens geen gronden zijn aan
gevoerd, welke het weigeren van de gevraagde 
toestemming wettigen ; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

m_et vernietiging van de bestreden beschik
kingen, te beslissen, dat de colleges van burge
meester en wethouders der gemeenten Princen
hage, Breda, Klimmen, Lexmond en Boskoop 
ten onrechte toestemming tot het houden van 
de vorenbedoelde collecten hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

31 Januari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement Art. 8 j 0

• 

art. ll.) 
R egelingen, getroffen bij verdeeling van 

gronden en privaatrechtelijke regelingen 
tusschen de eigenaren onderling kunnen 
niet in den weg staan aan de bevoegdheid 
van Ged. taten om krachtens de M. en 
R .wet en het M. en R.reglement tot ge
slotenverklaring van wegen in het belang 
van de vrijheid en veiligheid van het ver
keer over te gaan. 

Het bezwaar, dat tengevolge der geslo
tenverklaring het niet meer mogelijk zal 
z.ijn vee en paarden, gebonden aan bespan
nen wagens, langs den gesloten verklaar-

den weg te geleiden, is niet ter zake die
nende, nu art. 11, 6e lid van het M. en 
R.reglement de mogelijkheid opent onthef
fing van het gesteld verbod te verleenen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Voorzitter van het Bestuur van Stad en 
Lande van Gooiland tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland van 23 Januari 
1935, n°. 146, inzake geslotenverklaring van 
den Hooge Meentweg, voor zoover gelegen in 
de gemeente Bussum, voor het verkeer met 
alle motorrijtuigen, alsmede voor het verkeer 
met alle rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen 
of rijwielen zijnde ; . 

Den Raad van State, Afdeeliug voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 December 1935, n°. 513 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Januari 1936, n°. 421. afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 23 Januari 1935, n°. 146, in
gevolge art. 8, 3• lid, sub b, van het Motor- en 
Rij\vielreglement, den Hooge Meentweg, voor 
zoover gelegen in de gemeente Bussum, ge
sloten hebben verklaard voor het verkeer met 
alle motorrijtuigen, alsmede voor het verkeer 
met alle rij- of voertuigen, geen motorrijtuigen 
of rijwielen zijnde, daarbij overwegende, dat 
het Dagelijksch Bestuur van de Stichting 
Gooisch _ atuurreservaat, te Haarlem, de 
bovenbedoelde geslotenverklaring heeft ver
zocht in verband met de omstandigheid, dat 
op het bedoelde weggedeelte, hetwelk slechts 
eene breedte heeft van 3.50 m en overigens 
bestemd is voor voetgangers en rijwielen, door 
bestuurders van motorrijtuigen en door ge
bruikers van zoogenaamde bakfietsen stand
plaats wordt ingenomen, waardoor het verkeer 
met voetgangers en rijwielen op dat weggedeelte 
wordt belemmerd; dat het in verband met het 
vorenstaande gewenscht moet worden geacht 
het bovenbedoelde weggedeelte in het belang 
van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer 
gesloten te verklaren voor het verkeer met de 
bovenaangege,en categorieën ; 

dat van dit besluit de Voorzitter van het 
Bestuur van Stad en Lande van Gooiland bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
bestreden besluit, hetwelk op niet juiste over
wegingen berust, de historische rechten en de 
belangen der leden van Stad en Lande van 
Gooiland aantast; dat immers de Hooge 
Meentweg, welke over een lengte van ongeveer-
2375 m loopt van de kom der gemeente Hilver
sum af, in Noordwestelijke richting over het 
grondgebied van de evengenoemde gemeente 
en verder over ongeveer 120 meter in dezelfde 
richting, over grondgebied der gemeente Bus
sum, aansluitende aan den Provincialen Fran, 
sche-Kampweg, sedert vele eeuwen de ver-• 
binding vormt tusschen Hilversum en de 
Hilversumsche Meent, een weidecomplex, groot. 
ruim 400 hectaren, toebehoorende aan Stad 
en Lande van Gooiland, waarop des zomers 
somtijds ruim 1000 stuks hoornvee en paarden 
harer leden, waaronder een aanzienlijk aantal 
uit Hilversum, geweid worden; dat door af
sluiting van de genoemde ongeveer 120 meter 
weglengte op het gebied van Bussum, het ge-
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bruik van den geheelon weg, ook onder Hilver
sum, voor voertuigen gaande van en naar de 
Hilversumsche Meent, verhinderd wordt; dat 
wel twee verharde openbare wegen van Hilver
sum naar het Oostelijk uiteinde van den 
evengenoemden Fransche-Kampweg leiden, 
doch dat juist de omstandigheid, dat deze wegen 
met een zeer druk automobielverkeer bc!zet 
zijn, ze allerminst geschikt doet zijn om daar
langs hoornvee en paarden te leiden of te drij 
ven, zoodat zoowel het belang der vee-eigenaren 
alsook vooral dat van de veiligheid van het 
verkeer meebrengt te bevorderen, dat daartoe 
van den niet verharden Hooge Meentweg ge
bruik wordt gemaakt; dat weliswaar het ver
voer van vee over het afgesloten gedeelte van 
den Hooge Meentweg niet is verboden, doch 
dat dikwerf dit vee, en vooral de paarden, 
worden geleid, gebonden aan melk- of andere 
met een paard bespannen wagens, hetgeen 
thans niet meer mogelijk zoude zijn, tot groot 
ongerief der boeren en tot vermeerdering van 
verkeersongevallen op de evengenoemde ver
harde wegen ; dat daarom in eene overeenkomst, 
d.d. 8 Juni 1926, aangegaan tusschen de ge
meente Hilvei;sum en Stad en Lande van Gooi
land, eene regeling van wegen betreffende, 
o. m. en wellicht ten overvloede, is bepaald, 
dat de Hooge Meentweg ook in de toekomst 
een publieke weg zal zijn, waarbij als van
zelfsprekend is aangenomen, dat de ruim 100 
meter, vormende het oordolijk einde van dien 
openbaren weg in de gemeente Bussum gelegen, 
voor alle verkeer beschikbaar zoude blijven; 
dat daartoe te meer aanleiding bestond, omdat 
in het Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1843 
en de daarbij behoorende stukken, waarbij de 
tweede verdeeling van gronden tusschen het 
Domeinbestuur en Stad en Lande van Gooiland 

is vastgelegd, onder paragraaf V art. 1, o. m. 
is bepaald, dat de eigenaren van over de in die 
stukken genoemde gronden loopende binnen
of andere wegen "het recht van overgang zullen 
blijven gedoogon, zonder dat omtrent die wegen 
op eene eigendunkelijke wijze verandering zal 
kunnen worden gemaakt", terwij l tot die be
doelde gronden behooren do terreinen aan 
weerszijden van den Hooge Meentweg gelegen 
en deze weg zelf voorkomt op de aan de be
treffende acten aangehechte en geteekende 
kaart; dat Ged. Staten in hunne overwegingen 
zijn afgegaan op onjuiste gegevens en zich 
blijkbaar omtrent de juistheid niet voldoende 
hebben vergewist; dat toch bij die overwegin~en 
is uitgegaan van het gegeven, als zoude het 
bedoelde weggedeelte slechts 3.50 meter breed 
zijn, terwijl de breedte 15 meter bedraagt; 
dat zulks niet alleen blijkt uit den feitelijken 
toestand en meting t er plaatse, doch eveneens 
uit de kadastrale gegevens, en dat wellicht ten 
overvloede, zulks voortvloeit uit het proces
verbaal van openbaren verkoop, door den 
Notaris C. P. de Roeper te Naarden op 28 
December 1843 gehouden, van door het Domein 
krachtens het voormelde Koninklijk Besluit 
van 2 Augustus 1843 in vrijen eigendom ver
kregen gronden, waaronder de aan weerszijden 
van dit. weggedeelte gelegen perceelen ; dat 
immers onder de verkoopvoorwaarden zijn 
opgenomen bepalingen, de koopers verplichtend 
de gekochte terreinen, o. a . door greppels en 
wallen, van de wegen af te scheiden, welke 

greppels enz. binnen het gekochte perceel 
moeten liggen ; dat deze greppels en wallen 
langs het bedoelde weggedeelte nog duidelijk 
zichtbaar zijn en aldus de wegbreedte bepalen; 

. dat weliswaar buiten do wagensporen hier en 
daar eenige houtopslag aanwezig is, hetwelk 
toe t e schrijven is aan in de laatste jaren on
voldoend onderhoud en onvoldoende schouw, 
doch zulks geenszins wijziging brengt in de be
staande wegbreedte; dat mjtsdien het aan
gevoerde argument, daar het een zandweg van 
15 meter breedte betreft, volkomen onjuist is; 
dat eveneens van eenige belemmering door het 
innemen van standplaats door een aantal voer
tuigen op dit door derden weinig gebruikte 
weggedeelte nimmer is gebleken zoodat ook die 
beweegreden onjuist moet geacht worden, en 
ware zulks het geval, door een parkeerverbod 
kan worden tegengegaan; dat echter tot eene 
juiste beoordeeling van het bestreden besluit 
van Ged. Staten het noodig is te weten, wat 
daaraan ter zake is voorafgegaan ; dat namelijk 
in den voorzomer van 1934, vanwege de Stich
ting Gooisch Natuurreservaat, de Hooge Meent
weg, zoowel op Hilversumsch- als op Bus
sumsch grondgebied door middel van palen enz. 
voor het verkeer van voertuigen is afgesloten 
en voor het verkeer van hoornvee en paarden 
ernstig is belemmerd, met als bij navraag ver
klaarde uitsluitende reden daartoe, dat het 
bestuur der Stichting wenschte te beletten, dat 
voertuigen langs dien weg het Zuidoostwaarts 
gelegen kampeerterrein zouden bereiken, mits
dien een gansch andere reden dan die, welke 
thans zijn aangevoerd; dat deze afsluiting heeft 
geleid tot het inbrengen van klachten bij de 
burgemeesters van Hilversum en Bussum, daar 
een dergelijk eigenmachtige versperring van 
een openbaren weg valt onder het bepaalde in 
art. 162 van het Strafwetboek, en eveneens 
onder art. 24 van het toen vigeerende Reglement 
op de W egen in Noord-Holland; dat overleg 
met de genoemde burgemeesters, tevens be
stuursleden der Stichting, en met den Rent
meester der Stichting, heeft geleid tot opheffing 
van de versperring welk overleg in hoofdzaak 
mondeling is gevoerd, doch met. den burgemeester 
van Bussum, thans Gedelegeerd lid van het 
Dagelijksch Bestuur der Stichting, schrifte
lijk is voortgezet en beëindigd door diens schrij
ven van 10 Augustus 1934, n°. 1705/24, waarbij 
hij de onrechtmatigheid der gepleegde handeling 
erkent, hetwelk zijn ambtgenoot van Hilversum 
onmiddellijk had gedaan ; dat het opvallend 
is, dat thans het Dagelijksch Bestuur der 
Stichting, onder aanvoering van andere, en wel 
niet juiste, motieven, zonder eenig contact te 
zoeken met hem, appellant, als vertegenwoordi 
ger van een groote groep bij deze aangelegenheid 
belanl!hebbenden, nu op gronden, aan de Motor
en R1jwielwet ontleend, poogt te verkrijgen, 
wat OJ? grond van de openbaarheid van den 
we~ met mogelijk bleek ; dat het belang der 
vriJheid en veiligheid van het verkeer, op de 
hiervoren ontwikkelde gronden, in geen enkel 
opzicht kan geacht worden betrokken te zijn 
bij het voormelde besluit van Ged. Staten van 
Noord-Holland, en mitsdien het beroep van dat 
college op art. 8 van het Motor- en Rijwiel
reglement, moet falen ; 

0 . . dat regelingen, getroffen bij verdeeling 
van grond van Stad en Lande van Gooiland en 
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privaatrechtelijke regelingen tusschen de eige
naren onderling niet in den weg kunnen staan 
aan de bevoegdheid van Ged. Staten om krach
tens d e bepalingen van de Motor- en Rijwielwet 
en het Motor- en Rijwielreglement tot gesloten
verklaring van wegen in het belang van de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer over t e 
gaan; 

dat de appellant voorts heeft aangevoerd, 
dat het bedoelde weggedeelte niet, zooals Ged. 
Staten in hun bestreden besluit hebben over
wo~en, slechts eene breedte heeft van 3.50 m, 
doen dat de breedte daarvan 15 m bedraagt; 

dat dit blijkens de overgelegde stukken inder
daad het geval is, doch dat uit die stukken te
vens blijkt, dat dit weggedeelte, zijnde een 
zandweg, slechts over eene breedte van 3.50 m 
eenigszins verhard is ; 

dat ten slotte het hoofdbezwaar van den 
appellant hierin bestaat, dat ten gevolge van 
de bedoelde geslotenverklaring het niet meer 
mogelijk zal zijn, vee en paarden, gebonden aan 
bespannen wagens, langs den Hooge Meentweg 
te geleiden ; 

dat echter ook dit bezwaar niet aan de geslo
tenverklaring in den weg behoort te staan, nu 
art. 11, 6° lid, van het Motor- en Rijwi elregle
ment de mogelijkheid opent van de in het eerste, 
tweede, vierde en vijfde lid vervatte verbods
bepalingen ontheffing t e verleenen; 

dat mitsdien, nu op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, dat 
de bovenvermelde geslotenverklaring in het 
belang van de vrijheid en vei ligheid van het 
verkeer over het bedoelde weggedeelte aan
beveling verdient, terwijl de belangen van het 
d oorgaande verkeer zich daartegen niet ver
zetten, het bestreden besluit van Ged. Staten 
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Motor - en Rijwielwet en het Motor
en Rijwielreglement ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

3 Februari 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad . (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart artt. 1 en 7.) 

Gereq. komende van Angeren, gem. 
Bemmel, begaf zich met zijn sch ip naar 
Geersdijk, gem. Wissekerke en bevoer te 
dien einde o. a. de Ooster-Schelde en de 
wateren tusschen oord- en Zuid-Beve
land, Zandkreek en Zandvliet. 

Hij begaf zich dus niet naar de open 
zee of naar België. Ten onrechte heeft 
derhalve de R echtb. geoordeeld, dat ge
req. op grond van art. 2 1 id 1 der herziene 
Rijnvaartakte aanspraa k had op de rech
ten, welke deze bepaling aan de daarbe
doelde chippers geeft, waaruit vo lgt, dat 
reeds hierom mede onjuist is de meening 
der Rechtb., dat gereq. op grond van 
art. 2 l id 1 aanspraak zou kunnen maken 
op het recht van vrije vaart in den zin 
van art. 1. 

De grondslagen, welke de Rechtb. geeft 
voor hare conclusie, dat de bovengemelde 
Zeeuwsche wateren tot den Rijn en "ses 

embouchures" zouden behooren - conclu
sie, welke trouwens op zich zei ve door die 
grondslagen kwalijk wordt gerechtvaar
digd - zijn daarmede weggevallen. Ook 
overigens is er geen reden, waarom i. c. 
de wet van 5 Mei 1933 S. 251 toepassing 
zou missen. 

[Aldus ook Proc.-Gen . Besier, deze 
voorts: Ooster-Schel de en het Sloe en 
daarmede ook Zuidvliet of Zandkreek zijn 
z.g. tusschenwateren geen Rijnmondingen 
(Scheldetractaat 1842). Voor een schip ge-
1·eed I iggend voor bevrachting met lading, 
die bestemd is voor een plaats buiten het 
Rijnvaartgebied, kan vóór het vertrek de 
goedkeuring, welke vereischt wordt voor 
het vervoeren van die lading buiten dit 
gebied, gevraagd worden van de Bevrach
tingscomrniss ie van de plaats der lading. 

Art. 7 treft ook het vervoer van ingela
den goederen, voor welker vervoer, b.v. 
ook over water, dat buiten het Rijnvaart
gebied is gelegen, een bewijs van goed
keuring van inlading vereischt was. 

In het vonnis van den Kantonrechter 
komt een schr ijffout voor in de benaming.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Middelburg, requirant van cassatie 
tegen een vonnis dezer R echtbank van 4 Oct. 
1935, waarbij wat de bewijsvoering, de be
wezenverklaring en de vermelding der reden
gevende feiten en omstandigheden betreft is 
bevestigd: een op 7 Augustus 1935 door het 
Kantongerecht te Middelburg na gedaan ver
zet gewezen mondeling vonnis, houdende be
ki-achtigi ng, beha! ve wat de straf betreft, van 
een op 3 Juli 1935 bij verstek gewezen mon
deling vonnis, bij hetwelk de gerequireerde 
Gijsbert Versluis, schipper

1 
geboren 6 October 

1878 te Werkendam en alaaar gedomicil ieerd, 
ter zake "na de inwerkingtreding van een be
sluit, houdende de benoeming van eene Be
vrachtingscommissie vervoeren van goederen 
voor vervoer naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen, in een vaartuig, ronder dat dit, blij
kens een daarvan overgelegd geldig bewijs, 
geschiedt krachtens eene overeenkomst, ten 
aanzien van welke door haar tusschenkomst of 
goedkeuring is verleend", met toepassing van 
de artt. 7 lid 1, 11 lid 1 der wet van 5 Mei 
1933, S. 251, 23, 91 Sr. is veroordeeld , zijnde, 
in zóóver met vernietiging van het bij verstek 
gewezen vonnis, bij het vonnis van 7 Aug. 
1935 de straf bepaald op eene geldboete van 
twintig gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis , - hebbende de Rechtbank echter 
overigens het vonnis van het Kantongerecht 
vernietigd, het bewezen verklaarde niet stra f
baa1· verklaard en den gerequireerde te dier 
zake van alle rechtsvervo lging ontslagen. 

Conclusie vari den Proc.-Gen. Bes ier. 

Aan den verd. was in deze zaak telastege
legd: dat hij op of omtrent 10 Juni 1935 als 
schipper op het zeilschip "Adriana Jacoba" 
daarmede heeft gevaren over de Zeeuwsche 
stroomen, de Ooster-Schelde en Zuidvliet of 
Zandkreek en toen met dat vaartuig heeft ver
voerd met bestemming naar Geersdijk een 
lading steenen, welke steenen hij op of om-
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trent 3 en 4 Juni 1935 te Angeren (Bemmel), 
gelegen binnen het district eener Be".rach
tingscommissie, in dat vaartuig had ingeladen, 
althans in lading had genomen, zulks terwijl 
een en ander niet geschiedde krachtens eene 
overeenkomst ten aanzien van welke door een 
Bevrachtings-commissie tusschenkomst of goed
keuring was verleend. 

Dit feit is met bekrachtiging van een te 
voren bij verstek gewezen vonnis door het 
Kantongerecht te Middelburg bewezen ver
klaard met dien verstande, dat verdachte de 
steenen had ingeladen, terwijl aan het be
wezen verklaarde de benaming werd gegeven: 
na de inwerkingtreding van een besluit, hou
dende de benoeming van eene Bevrachtings
commiss ie vervoeren van goederen voor ver
voer naar binnen het Rijk gelegen plaatsen in 
een vaartu ig, ronder dat dit, blijkens een 
daarvan overgelegd geldig bewijs geschiedt 
krachtens eene overeenkomst ten aanzien van 
welke door haar tusschenkomst of goedkeuring 
is verleend, en te dezer zake de verdachte is 
veroordeeld tot een geldboete van f 20, bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door tien dagen hechtenis. 

Op het hooger beroep van verdachte heeft 
bij het thans bestreden vonnis de Arr.-Recht
bank het vonn is van het Kantongerecht beves
tigd alleen ten aanzien van de bewijsvoering, 
de bewezenverklaring en de vermelding der 
rndengevende feiten en omstandigheden, doch 
het voor het overige vernietigd en den ver
dachte ter zake van het bewezen verklaarde, 
dat niet strafbaar werd geacht, van alle rechts
vervolging ontslagen, hierbij overwegende: 

"dat nu de H. R. der Nederlanden bij zijne 
arresten van 17 December 1934 heeft uitge
maakt, dat Rijnschippers - hetzij zij Neder
lander zijn, hetzij vreemdelingen - die goede
ren innemen en deze vervoeren op den Rijn 
krachtens de bepalingen der herziene Rijn
vaartacte niet gebonden zijn aan de bepalingen 
van de Wet van 5 Mei 1933 S. 251, houdende 
tijdelij ke maatregelen ter bevordering van een 
zooveel mogelijke evenredige vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart, slechts ter beslissing 
overblijft de vraag op welke Nederlandsche 
wateren de bedoelde Rijnvaartacte van toepas
sing is; 

,,dat in casu de vraag moet worden beant
woord of de Zeeuwsche Stroomen, de Ooster
Schelde en Zuidvliet of Zandkreek behooren 
tot "den Rijn en zijn uitmondingen"; 

"dat in casu vaststaat, dat is ingeladen te 
Angeren, gemeente Bemmel, alzoo aan "den 
Rijn", immers art. 1 der Herziene Rijnvaart
acte zegt uitdrukkelijk, dat de rivier de Waal 
wordt geacht tot den Rijn te behooren; 

,,dat art. 2 lid 1 der Rijnvaartacte bepaalt: 
"Die zur Rheinschiffahrt gehörigen Schiffe 

und die von Rheine herkommenden Holzflösse 
können auf jedem ihnen beliebigen Wege 
durch das Niederländische Gebiet vom Rheine 
in das offene Meer oder noch Belgien und 
umgekehrt fahren" ; 

" dat de verdachte, die geladen hebbende op 
"den Rijn", met zijn vaartuig varende op de 
Zeeuwsche Stroomen met bestemming naar 
Geersdijk op het eiland Noord-Beveland, ge
acht moet worden alstoen te varen met een 
schip, ,,zur Rheinschiffahrt gehörig; en hem 

derhalve het recht toekomt op een vrije vaart 
door Nederlandsch geb ied naar zijn plaats van 
bestemming; 

"dat uit het bovenoverwogene volgt, dat in 
casu de Zeeuwsche Stroomen zijn te beschou
wen a ls te behooren tot "den Rheine und seine 
Ausflüsse" waarop de strnfbepalingen van de 
wet op de evenredige vrachtverdeeling (wet 
van 5 Mei 1933 S. 251} niet van toepass ing 
zijn." 

De Officier van Justitie van dit vonnis tijdig 
beroep in cassatie ingesteld hebbende, heeft 
insgelijks tijdig een schriftuur ingediend, 
waarbij h ij daartegen als middel tot cassatie 
aanvoert: 

"S., althans v. t . van de artt. 350, 351 en 
352 Sv. en de artt. 7 en 11 van de Wet van 5 
Mei 1933 S. 251 ter bevordering van een zoo
veel mogelijk evenredige vrachtverdeel ing in 
de binnenscheepvaart door met vernietiging 
van het beroepen veroordeelend vonnis den 
verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging 
op grond van de overweging, dat uit hoofde 
van de herziene Rijnvaartacte de bepalingen 
van laatstgenoemde wet niet van toepassing 
zouden zijn" . 

Tot toelichting legt hij over een aan hem 
van wege het Ministerie van Economische Za
ken (thans van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart) uitgebracht rapport, waarvan hij den 
inhoud als in zijn schriftuur ingevoegd wil 
beschouwd zien. 

Daar in wordt in hoofdzaak betoogd: 
Onder I, dat de Ooster-Schelde en de Zuid

vliet of Zandkreek niet behooren tot de mon
dingen van den Rijn, 

Onder II, dat op de z.g.n. tusschenwate
ren tusschen de Wester-Schelde en den Rijn 
het recht op vrije vaart slechts dan bestaat, 
wanneer het vaartuig zich naar de volle zee 
begeeft of naar een Belgische bestemmings
plaats, 

Onder III , dat bij aanvaarding van het 
standpunt der Rechtbank de Wet op de Even
redige Vrachtverdeeling in het geheel n iet 
meer zou zijn te handhaven , 

Onder IV, dat de evenredige vrachtverdee
ling niet in strijd is te achten met het begrip 
"vrije vaart", zooals zich dit historisch in het 
Rijnvaartrecht heeft ontwikkeld. 

Met de betoogen onder I en II kan ik mij 
- zooals nader blijken zal - in hoofdzaak 
vereenigen. Alleen merk ik op, dat zooals 
onder I het onder het "Schelderegime" val
lend terrein is omschreven, de mondingen der 
Wester-Schelde, alsmede de Schelde voor zoo
ver die in België beneden Antwerpen stroomt, 
zijn vergeten en dat waar eveneens onder I de 
tusschenwateren zijn omschreven, ik daaronder 
zou willen verstaan alle binnenwateren tus.
schen de Wester-Schelde en den Rijn, met in
begrip dus o. a . van het Sloe, de Ooster
Schelde, de Zuidvliet of Zandkreek en de 
Maas. 

Het betoog onder III, dat alleen van op
portunistischen aard is, meen ik te kunnen 
laten rusten en ook dat onder IV, dat den 
strijd aanbindt met nog kort geleden gewezen 
arresten van den H . R. , n.l. twee van 17 De
cember 1934 (W. 12849, N. J. 1935 b lz. 5 en 
11), waarbij is beslist, dat de W et op de 
Evenredige Vrachtverdeeling nergens de vrije 
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vaart op den Rijn ter 2ij de stelt, waaruit voor t
vloeit, dat deze wet op het gebied, waar de 
Rijnvaartacte heerscht, niet zal kunnen gel
den, doch ook, dat zij haar werking buiten 
dat gebied behoudt, welke laatste stelling ook 
stilzwijgend is aanvaard bij 's Hoogen Raads 
arrest van 4 Maart 1935 W. 1 2897, N. J . 
1935, blz. 620). Uit mijn verder betoog zal 
bl ijken, dat het buiten de onder IV behandelde 
vragen omgaat . 

Tot · het Rijnvaartgebied behoort hier te 
lande in beginsel alleen de Rijn met zijn mon
dingen, a lsmede de Lek en de Waal, die als 
van den Rijn deel uitmakend werden be
schouwd ( art. 1 der Rijnvaartacte} . Bovendien 
hebben echter volgens art. 2 dezer acte de tot 
de Rijnscheepvaart behoorende schepen en 
houtvlotten het recht eiken weg, dien zij willen, 
te kiezen om zich van den Rijn naar de volle 
zee of naar België of andersom te begeven. 
Echter is hiermede wel hun reis ook na het 
verlaten van den Rijn gemaakt tot of gelijk
gesteld met Rijnvaart, maar is de gekozen weg 
niet gemaakt tot gebied, waar de Rijnvaart
acte geldt ook voor schepen, die zich niet naar 
zee of naar België begeven of vandaar komen. 

Verdachtes schip nu kwam door de wateren 
in de telastelegging genoemd wel van den 
Rijn (de Waal} maar begaf zich niet naar zee 
of naar België, doch naar Geersdijk op Noord
Beveland. Art. 2 der Rijnvaartacte is dus op 
dit geval niet toepasselijk. 

Bovendien, daargelaten hoever het gebied, 
waar de Rijnvaartacte geldt, zich uitstrekt 
over de wateren, welke langs de Zuid-Hol
landsche en Zeeuwsche eilanden stroomen, over 
welke vraag in dit geding niet beslist behoeft 
te worden, zeker behooren tot dit gebied niet 
de Ooster-Schelde en de Zuidvliet of Zand
kreek, die Noord- en Zu id-Beveland scheidt. 

Immers door een ander tractaat dan de Rijn
vaartacte is het gebied, dat door deze acte 
wordt beheerscht, beperkt. Ik bedoel hier het 
z.g. n. Scheldetractaat op 5 November 1842 
tusschen Nederland en België gesloten en 
goedgekeurd bij de Wet van 4 Februari 1843, 
S. 3. Hiervan - ik haal de officieele Neder
landsche vertaling aan - draagt Hoofdstuk 
II tot opschrift "Scheepvaart" en Afdeel ing 
1 van dit Hoofdstuk het opschrift "Schelde". 
Zij vangt aan met art. 16, houdende: ,,De 
schepen, welke zich uit volle zee naar België 
en vice-versa begeven, zull en zich aan geener
le i formaliteit met opzigt tot de Nederlandsche 
administratie van in- en uitgaande regten 
onderworpen zijn, gedurende de doorvaart van 
de W ester-Sche l de en h are mondingen of ge
durende den t ijd dat zij daarop verblij ven" 
enz. D an volgen in Afdeeling 3 onder het op
schrift " Binnenwateren tusschen de Schelde 
en den Rijn" de artt. 38 en 39 , welke luiden: 

"38. De scheepvaart op de N ederl andsche 
binnenwateren tusschen de Wester-Schelde en 
den Rijn zal, om van België op den Rijn te 
komen en vice-versa wederkeerig vrij zij n, met 
dien verstande, dat men zich zal gedragen 
naar de poli t ie-verordeningen, voor het be
houd der algemeene veiligheid vernischt, en 
naar de bepalingen, welke bij het te maken 
R eglement zullen worden vastgesteld. 

" 39. Alle bevaarbare wegen, de verb,inding 
daar stell ende tusschen de Wester-Schelde en 

den Rijn, daaronder begrepen het Sloe, de 
Ooster-Schelde en de Maas, zullen als binnen
wateren tusschen de beide r ivieren beschouwd 
worden, en het zal mitsd ien den schipper of 
scheepsbestuurders vrijstaan zich van die be
vaarbare wegen te bedienen, welke haar het 
meest geschikt zullen voorkomen" . 

Hieruit blijkt, dat de Ooster-Schelde en het 
Sloe en dus natuurlijk ook de Zuidvliet of 
Zandkreek, die deze twee verbindt, naar Neder
landsch recht behooren tot de z.g.n. tusschen
of binnenwateren tusschen de Wester-Schelde 
en den R ijn en derhalve niet - gelijk de 
Rechtbank meent -- tot den Rijn en zijn mon
dingen, bedoeld in art. 1 van de Rijnvaart
acte, hetgeen trouwens geografisch niet te ver
dedigen wu zijn. 

Indien een en ander juist is, vervalt de 
grond, waarom de Rechtbank de Wet op do 
Evenredige Vrachtverdeeling op het onder
havige geval niet toepassel ijk achtte en is dus 
het cassatie-middel gegrond. 

Intusschen zijn bij pleidooi namens verdachte 
twee andere gronden geopperd, waarom het 
bewezen verklaarde toch niet strafbaar zou 
zijn. Voor woveel noodig, bespreek ik ook 
deze. Zij zijn de volgende: 

1 °. dat bij het verlaten van het Rijnvaart
gebied, waar dan ook tusschen de W aal en 
de Zandkreek, geen bevrachtingscommissie be
voegd was goedkeuring tot het doen der reis 
te geven en de schipper dus voor di t geval 
niet strafbaar is: een bevracht ingsoommissie 
kan alleen goedkeuring geven (art. 4 der \Vet 
van 5 Mei 1933} voor een "ter bevrachting 
gereed" liggend schip, dus voor een ledig 
schip. Beladen (alzoo niet "ter bevrachting 
gereed"} komt het schip in het onvrije ge
bied; men wil goedkeuring hebben, maar nie
mand kan deze geven . Ten tijde en ten op
zichte van het laden in het Rijnvaartgebied 
mag men den schipper geen enkele hindernis, 
van welken aard ook, opleggen (H. R. 17 
December 1934}. 

2°. dat er geen overtreding van art. 7 van 
bedoelde Wet is geweest, want, het inl aden 
op Rijnvaartgeb ied vaststaande, staat daar
mede vast, dat het inladen op zich zelf geoor
loofd was en nu is bij art. 7 alleen verboden 
het vervoer van die goederen, die niet haddel') 
mogen ingeladen worden zonder goedkeuring 
eener Bevrachtingscomrnissie. 

lk acht beide gronden onjuist. 
Bij het aanvoeren van den eersten grond is 

over het hoofd gezien, dat voor een schip ge
reed li ggend voor bevrachting met lading, die 
bestemd is voor een plaats buiten het Rijn, 
vaartgebied, vóór het vertrek de goedkeur ing 
welke vereischt wordt voor het vervoeren dier 
lading buiten di t gebied, gevraagd kan worden 
van de Bevrachtingscommissie van de plaats 
der lad ing en dat dit vragen geen hindernis 
daar ter plaatse opl evert. 

H et aanvoeren van den tweeden grond be
rust op een onjuiste opvatting van art. 7 der 
bedoelde Wet. Waar dit wetsvoorschrift naast 
het ronder bewijs van goedkeuring van inl aden 
van goederen ook het zonder zoodanig bewijs 
vervoeren dier goederen strafbaar stelt, wordt 
natuurlijk bedoeld het vervoer van ingeladen: 
goederen, voor welker vervoer, b.v. ook over 
water, dat buiten het Rijnvaartgebied is ge-
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legen, zoodanig bewijs vereischt was en -
zooals ik reeds opmerkte - ter plaatse rler 
inlading goedkeuring gevraagd had kunnen 
worden. . ' 

Het bestreden vonnis zal nu vernietigd moe
ten worden voor wover daarbij het vonnis van 
het Kantongerecht is vernietigd en het bewezen 
verklaarde niet-strafbaar is verklaard en de 
verdachte van alle rechtsvervolging is ontsla
gen, en daarna zal de H. R. de hoofdzaak 
kunnen beslissen, wat hij zal kunnen doen 
door het vonnis van het Kantongerecht, ook 
voor zoover het is vernietigd, te bevestigen. 

Alleen doet zich hierbij de moeilijkheid op, 
dat in de door het Kantongerecht aan het be
wezen verklaarde gegeven benaming een ken
lijke schrijffout voorkomt. Daarin toch is tus
schen de woorden "goederen" en "voor" blijk
baar het woord " ingeladen" uitgevallen. Mij 
dunkt, dat de H . R . wel zal kunnen volstaan 
met de overweging, dat dit woord daar do9r 
een vergissing is uitgevallen. Ziet de H . R. 
hiertegen op, dan kan hij met vernietiging 
der gegeven benaming de verbeterde hiervoor 
in de plaats stellen. 

Ik echter concludeerde tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, voor wover daarbij het 
in eersten aanleg gewezene is vernietigd, het 
bewezenverklaarde niet-strafbaar is verklaard 
en de verdachte van alle rechtsvervolging is 
ontslagen en dat de H. R. , ten principale 
rechtdoende het vonnis van het Kantongerecht 
a lsnog zal bevestigen ook voor wover het was 
vernietigd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassàtie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat aan den gerequireerde is telastege-
legd: (zie conclusie); . 

dat dit telastegelegde is bewezen verklaard 
met dien ver~tande, dat requirant 1e steenen 
had ingeladen ; . 

dat çle Rechtbank den requirant van alle 
rechtsvervolging heeft ontslagen op grond dat 
11,et bewezen verklaarde feit niet strafbaar is 
e'n daarbij heeft overwogen: dat nu de H. R. 
enz. (zie conclusie); 

0 . omtrent het middel: 
dat art . .2 lid 1 van de herziene akte omtrent 

de Rijnvaart, op 17 Oot. 1868 te Mannheim 
gesloten, goedgekeurd bij de wet van 4 April 
1869, S. 37, bepaalt, dat " les bàteaux appar
tenant à la navigation du Rhin" - bij · art. 
356 van het vredesverdrag van Versailles, 
goedgekeurd, vo01·zoovei· Nederland tot dit 
verdrag . is toegetreden bij de wet van 2 Juli· 
1923 S. 332, uitgebreid tot "les bateaux de 
tout;s les nations et leurs chargements" - ,,et 
les radeaux ou trains de bois venant du Rhin 
auront Ie droit de choisir telle voie qu'il leur 
plaira en traversant les Pays-Bas pour se 
rendre du Rhin dans la pleine mer ou en Bel
gique et reciproquement" ; 

dat in deze vaststaat, dat de gerequireerde 
komende van Angeren, gemeente Bemmel, zich 
met zijn schip begaf naar Geersdijk, gemeente 
Wissekerke, en te dien einde o. a. de Ooster
Schelde en de wateren tusschen Noord- en 

Zuid-Beveland, Zandkreek en Zandvliet, be
voer· 

dat gerequireerde zich (\erhal ve niet begaf 
naar de open zee of naar België, wodat de 
Rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld, dat 
gerequi reerde op grond van art. 2 lid 1 aan
spraak kon maken op de rechten, welke deze 
bepaling aan de daarbedoelde schippers geeft, 
waaruit volgt, dat reeds hierom mede onjuist 
is de meening der Rechtbank, dat gerequireer
de op grond van art. 2 lid 1 aanspraak zou 
kunnen maken op het recht van vrije vaart in 
den zin van art. 1 der herziene acte omtrent 
de Rijnvaart; 

dat mitsdien de grondslagen, welke de 
Rechtbank geeft voor hare conclusie, dat de 
Zeeuwsche wateren bovengemeld tot de Rijn 
en "ses embouchures" wuden behooren - con
clusie , welke trouwens op zich zelve door die 
grondslagen kwalijk wordt gerechtvaardigd -
wegvallen en er ook overigens geen reden is, 
waarom in deze de wet van 5 Mei 1933, S. 251 
toepassing zou missen ; 

dat hieruit voortvloeit, dat het middel ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voorwover 
daarbij het vonnis van het Kantongerecht te 
Middelburg van 7 Aug. 1935 is vernietigd, het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is verklaard 
en de gerequireerde van a lle rechtsvervolg ing 
is ontslagen; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 . der 
Wet R. 0.: 

Bevestigt het vonnis van het Kantongerecht 
te Middelburg van 7 Augustus 1935 ook voor
zoover ·het was vern/etigd. 

. (N. J.) 

3 Februari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 4; Sr. art. 40.) 

De bouwverordening der gemeente Om
men, tot aansluiting aan "de" drinkwa
terleiding ve1·plichtend, heeft kennelijk het 
oog op wat req. noemt "de publieke wa
terleiding,' i. c. de waterleiding van de 

,N . V . Waterleiding Maatschappij Overijs
sel" en zeker niet op een, van een punt 
uitgaande, voor één enkele woning ·getrof
fen watervoorziening. 

Toetsing aan ' art. 168 Gemeentewet moet 
achterwege blijven, waar de verordening 
kennelijk strekt tot uitvoering <van art . .4 
Woningwet. Dit voorschrift eischt slechts 
voorschriften betreffende de beschi.kbaar
heid van drinkwater. 

Niet is in te zien, hoe een betalingsrege
ling welke, betrof het een door de ge
meente zelve geëxploiteerde waterleiding, 
ingevolge art. 275, lid 2 der Gemeente
wet, niet voor een plaatselijke belasting 
zou worden gehouden, dit karakter "irt 
wezen" wel zou dragen, nu het den in
houd vormt van een - zij het ingevolge 
door verordening opgelegde ·verplichting 
- tusschen particulieren aart te gane over
eenkomst. 

Ook bij aanwezighe id van de in het 
middel gestelde omstandigheden, dat req. 
niet in staat is tot het betalen der kosten 
van aansluiting en van het aangesloten 
zijn, kon de Rechtb. op 'grond van de 
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overweging, dat req. geen vrij stelling aan 
B. en W . h eeft gevraagd, dus niet alles 
gedaan heeft wat hem vrijstond ter ver
mijding, dat hij een overtreding zou be
gaan, overmacht als uitgesloten beschou
wen. 

Op het beroep van B. J . R. , bakker te 
Ommen, requirant van cassatie tegen een von
nis van de Rechtbank te Zwolle van 1 7 Oct. 
1935, waarbij in hooger beroep, met vern ieti
g ing van een vonnis van het Kantongerecht 
te Zwolle van 20 J uni 1935, n,quirant ter zake 
van: ,,in de gemeente Ommen een bouwwerk 
gebruiken, dat verkeert in een toestand, die 
in strijd is met een bepaling, vervat in H oofd
stuk VI der Bouwverordening voor de ge
meente Ommen" , met toepassing en aanhaling 
van de artt. 116 jis. 103, 97, 43 van de Bouw
verordening voor de gemeente Ommen, 23, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van drie 
gulden en een vervangende hechtenis van drie 
dagen. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
lu idende: 

1. S., immers v. t. van de artt. 97 jis. 43, 
103 en 116 der verordening op het bouwen en 
de bewoning in de gemeente Ommen, doordat 
de R echtbank bevestigend het vonnis van den 
K antonrechter te Zwolle d.d. 20 Juni 1935 en 
requirant veroordeelend ter zake het niet aan
gesloten zijn aan de drinkwaterleiding hier
onder verstaan heeft te Ommen de "publ ieke 
drinkwaterleiding, in casu de waterleiding van 
de N. V . W aterleidingmaatschappij Overij s
sel" , zulks ofschoon gemelde gemeenteveror
dening geen aans luiting aan een bepaalde 
drinkwaterleiding voorschrijft en requirants 
betreffende perceel is aangesloten aan de 
drinkwaterleiding die hij zel f heeft laten aan
leggen bestaande in een put bij het betref
fende perceel met waterleiding vandaar naar 
en in het perceel met pompinstallatie in het 
perceel; 

2. S., immers v. t. van de artt. 168 Ge
meentewet en 4 Woningwet jis. de artt. 97, 
43, 103 en 116 der Verordening op het bouwen 
en de bewoning in de gemeente Ommen, door
dat de R echtbank gemelde Verordening gege
ven acht in 't belang der openbare gewndheid 
zul ks ofschoon vaststaat dat a ll een bestaat 
aansluitings- en betalingsdwang, geen verplich
ting tot gebruik van dit water, geen verbod 
tot gebruik van ander water ; 

3. S., immers v. t. van de artt. 147 Grond
wet, 269 en 271 Gemeentewet, jis. de artt. 97, 
43, 103 en 116 der Verordening op het bouwen 
en de bewoning in de gemeente Ommen, door 
dat de R echtbank verplichting tot aansluiting 
aan de N . V. Waterlei ding-Maatsch appij 
Over ijssel heeft aanwez ig geacht ofschoon hare 
tarieven geen rekening houden met het water
gebruik doch gebaseerd zijn op de huurwaarde 
en de personeele belasting en derhalve in 
wezen een belasting uitmaken en zij niet door 
den R aad zijn .-astgesteld en niet Koninklijk 
goedgekeurd zijn ; 

4. S. , immers v. t . van art. 40 Sr. en de 
artt. 97, 43, 103 en 116 der V erordening op 
het bouwen en de bewoning in de gemeente 
Ommen, doordat de R echtbank geen overmacht 
voor requirant aannam, er zelfs geen onder
wek naar instelde ofschoon i-equi rant niet in 
staat is tot het betalen der kosten van aan
sluiting en van het aangesloten zijn ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, is 
bewezen verklaard, dat hij den 26 April 1935 
onder de gemeente Ommen als e igenaar en 
bewoner heeft gebruikt een bouwwerk zijnde 
een bestaande woning, gelegen aan de H am
merweg 6, welke niet was voorzien van een 
mi ddel tot watervoorziening, dat deugdelijk 
drink- en huishoudwater in voldoende mate 
verschafte, bestaande in een aansluiting op 
de drinkwaterleid ing, zulks terwijl eenig deel 
van die woning niet meer dan 40 meter ver
wijderd was van een hoofdhuis dier waterl e i
ding, zijnde deze afstand gemeten over den 
kortsten weg langs welken een aansluiting 
zonder overwegende bezwaren kon worden ge
maakt; 

dat de Rechtbank daarbij , ten aanzien van 
een door requirant gedaan beroep op over
macht, heeft overwogen, dat uit de verklarin
gen ter terechtzitting in hooger beroep van 
den getuige I ering Bögel , burgemeester van 
Ommen, blij kt, dat vanwege verdachte nimmer 
een verzoek tot v1·ijstelling als hiervoren be
doeld bij B. en W . van Ommen is ingekomen; 
dat verdachte dus niet all es heeft gedaan wat 
hem vrijstond ter vermijding, dat hij terzake 
een overtreding wu begaan en zijn beroep op 
overmacht op dien grond, onj uist is ; 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat geen daarvan tot cassatie kan leiden; 
het eerste niet, omdat de verordening, ver

plichtend tot aansluiting aan "de" drinkwater
leiding, kennelijk het oog heeft op wat requi
rant noemt "de publieke waterleiding, in casu 
de waterleiding van de N . V . W aterle idi ng 
M aatsch aJ;>pij Overijssel" en zeker niet op een, 
van een put uitgaande, voor één enkele wo
ning getroffen watervoorziening; 

het tweede niet omdat toetsing aan ar t . 168 
der Gemeentewet achterwege moet blijven, nu 
de gewraakte bepaling van de verordening 
kennel ijk strekt tot uitvoering van art. 4 der 
Woningwet, terwijl laat.~tgenoemd artikel 
slechts voorschriften e ischt betreffende de be
schikbaarheid van drinkwater; 

het derde niet, omdat - daargelaten, dat 
uit de stukken, waarvan de H. R . kennis 
neemt, niet blijkt van den inhoud van de ta
rieven als in dit middel gesteld - niet valt in 
te zien, hoe een betalingsregeling, welke, be
trof het een door de gemeente zelve geëxploi
teerde waterleiding, ingevol ge art. 275, tweede 
lid, der Gemeentewet niet voor een plaatse
lijke bel~sting wu worden gehouden, dit ka
rakter "m wezen" wel zou dragen, nu het 
den inhoud vormt van een - zij het ingevolge 
door een verordening opgelegde verplichting 
- tusschen particulieren aan to gane overeen
komst · 

en het vierde niet, omdat op grond van de 
hiervoren vermel de overweging van haar von-
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nis de Rechtbank, óók bij aanwezigheid van 
de in het middel gestelde omstandigheden. 
overmacht als uitgesloten kon beschouwen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie ?Jart 
den Advocaat-Genemal Wijr1 ·veldt.] 

(N. J . ) 

11 Feb1"Ua1·i 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 136.) 

Een verschil van meening tusschen twee 
gemeenten over de uitvoering van een 
punt eener gemeenschappelijke regeling 
kan tot oplossing worden gebracht door 
daaromtrent de beslissing der Kroon in te 
roepen, doch is geen grond tot opzegging 
der regeling. AI zouden, na de beslissing 
der Kroon, de uit de regeling voortvloeien
de gelde! ijke verplichtingen voor een der 
gemeenten te bezwarend kunnen blijken 
en aanleiding tot opzegging kwrnen op
leveren, zoo is toch terecht thans d ie op
zegging door Ged. Staten niet voor goed
keuring vatbaar geoordeeld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Koedijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 12 Juni 1935, n°. 241,, waarbij goedkeuring 
werd onthouden aan het besluit van genoemden 
raad van 28 Mei 1934 tot opzegging van de 
gemeenschappelijke regeling met de gemeente 
Sint Pancras, betreffende het toelaten van 
leerlingen uit de gemeente Koedijk op de open
bare lagere school in de gemeente Sint Pancras ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Januari 1936, n°. 31 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binrienlandsche Zaken van 27 Januari 1936, 
no. 1445, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat tusschen de gemeenten Sint Pancras 
en Koedijk bij besluiten van de raden dier 
gemeenten onderscheidenlijk van 20 September/ 
4 October en 27 September 1880, goedgekeurd 
door Ged. Staten van Noord-Holland bij besluit 
van 20 October 1880, n°. 67, eene gemeenschap
pelijke regeling werd getroffen inzake toelating 
van leerlingen uit de gemeente Koedijk tot de 
openbare lagere school in de gemeente Sint 
Pancras, waarvan art. 4 sedert de laatstelijk 
met ingang van 1 Januari 1923 in de regeling 
aangebrachte wijziging luidt: ,,De gemeente 
Koedijk verbindt zich, jaarl~jks vóór den lsten 
Mei aan de gemeente Sint Pancras uit te be
talen de som van f 20 voor elk te Koedijk woon
achtig kind, 't welk te Sint Pancras op den 
15den Januari van dat jaar aan de openbare 
school als schoolgaand bekend stond. 

Mocht na afloop van het cursusjaar blijken, 
dat de kosten voor de gemeente Sint Pancras 
meer hebben bedragen dan f 20 per kind, dan 
wordt dit meerdere bedrag door de gemeente 
Koedijk aan de gemeente Sint Pancras vergoed 
naar het aantal leerlingen, dat over dien cursus 
de openbare school te Sint Pancras heeft 
bezocht." ; 

dat de evenbedoelde overeenkomst door den 

raad der gemeente Koedijk krachtens besluit 
van 28 Mei 1934 is opgezegd, uit ·overweging, 
dat door burgemeester en wethouders der ge
meente Koedijk aan het college van burge
meester en wethouders der gemeente Sint 
Pancras is verzocht een voorstel tot herziening 
te doen van de gemeenschappelijke regeling 
inzake toelating van leerlingen uit de gemeente 
Koedijk tot de open bare lagere school in de 
gemeente Sint Pancras, waarop eene afwijzende 
beschikking werd ontvangen; dat voorts art 4. 
der gewijzigde overeenkomst, zooals dit thans 
geldt, dermate rekbaar is, dat de gemeente 
Koedijk geen enkele zekerheid heeft over de 
kosten, welke àl dan niet door de gemeente 
Sint Pancras in rekening kunnen worden ge
bracht; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 12 Juni 1935, n°. 244, aan het ge
noemde raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat het raadsbeslui t 
zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat 
het gemeentebestuur van Sint Pancras bij de 
berekening van het evenredig aandeel, jaarlijks 
door de gemeente Koedijk krachtens art. 4 der 
betreffende gemeenschappelijke regeling ver
schuldigd, ook uitgaven medetelt, die in vroeger 
jaren ten behoeve van de school zijn gedaan, 
doch waardoor de latere rekeningen van de 
eerstgenoemde gemeente niet meer worden 
gedrukt; dat deze uitgaven , voorkomende 
onder den post "daarstelling van lokalen'' in 
de jaarlijksche opgave van kosten, over de 
jaren 1923-1928 steeds f 500 bedroegen, doch 
over het jaar 1929 tot f 650 werden verhoogd. 
terwijl in dat jaar bovendien uitgaven terzake 
van rente en aflossing van geldleeningen, onder
scheidenlijk f 243.80 en f 450 bedragende, in 
rekening werden gebracht; dat de besturen der 
beide gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld, 
hun standpunt t er vergadering van hun college 
mondeling toe te lichten, en dat deze toelich
ting, alsmede de kennisneming van de op het 
geschil betrekking hebbende stukken, hun 
college tot de slotsom hebben geleid, dat ook 
de post "daarstelling van lokalen" bij de be
rekening van het door het gemeentebestuur 
van Koedijk verschuldigde evenredig aandeel 
tot grondslag kan worden genomen ; dat toch 
de bewoordingen van art. 4 der bovenbedoelde 
gemeenschappelijke regeling zich daartegen 
niet verzetten en art. 86 der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten aanzien van het bijzonder lager 
onderwijs eenzelfde beginsel huldigt als in het 
onderhavige geval door het gemeentebestuur 
van Sint Pancras ten aanzien van hare openbare 
lagere school in toepassing is gebracht; dat de 
gemeentebesturen van Koedijk en Sint Pancras 
met dit standpunt bij schrijven van den Voor
zitter van hun college van 15 April 1935, 4e 
afdeeling nos. 40bis-91 VZ/28598 in kennis 
zijn gesteld, in welk schrijven tevens de vraag 
werd gesteld, of t-en aanzien van den post "daar
stelling van lokalen'' geen overeenstemming 
zou kunnen worden bereikt, door dien post, 
evenals dit voor de jaren 1923- 1928 het gt!val 
is geweest, tot f 500 terug te brengen ·;dat, 
hoewel het gemeentebestuur van Sint Pancras 
zich hiertoe bereid verklaarde, die overeen
stemming, blijkens de brieven van dat gemeen
tebestuur en van burgemeester en wethouders 
van Koedijk, respectievelijk d.d. 24 Mei 1935, 
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_n°. 1.851.2.02.17, en 20 Mei 1935, n°. 661.1. 
851.2/02.17, niet is verkregen, zoodat thans 
-0mtrent het onderhavige besluit van den raad 
van de laatstgenoemde gemeente, waarop dit 
college niet wenscht terug te komen, eene be- . 
.slissing moet worden genomen; da t dienaan
gaande moet worden overwogen: dat volgens 
het bepaalde in art. 136 der Gemeentewet de 
uitspraak in geschillen betreffende de uitvoering 
van eene gemeenschappelijke regeling niet bij 
(led. Staten berust ; dat dus, nu de pogingen om 
d e gemeentebesturen te bewegen het onderha
vige geschil zelf op t e lossen, geen resultaat 
hebben opgeleverd, de taak van hun college 
geen andere meer is dan te beoordeelen, of de 
opzegging van de desbetreffende rageling. waar
toe bij het krachtens art. 135 der bovengenoem
d e wet aan zijne goedkeuring onderworpen 
besluit van den raad der gemeente Koedijk 
werd besloten, zich met de belangen van het 
onderwijs verdraagt; dat dit geenszins het 
geval is, wijl op grond van de adviezen van het 
Rijksschooltoezicht moet worden aangenomen, 
dat voor de kinderen, wonende in het Zuid
einde der gemeente Koedijk, de gelegenheid, 
om de openbare lagere school te Sint Pancras 
t e bezoeken, niet kan worden gemist, zoodat 
dit besluit niet voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
d er gemeente Koedijk bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de kosten der daar
stelling van de lokalen ad f 500 de stichtings
kosten zijn van de oude school van 1865 ; dat 
deze kosten sedert lang niet meer op de rekening 
d er gemeente Sint Pancras drukken; dat der
halve niemand waar kan maken, dat na afloop 
van het cursusjaar blijkt, dat deze kosten er toe 
bijgedragen hebben, het bedrag boven de f 20 
p er kind te doen stijgen ; dat deze post we] 
degelijk in strijd is met de bewoordingen van 
art. 4 der gemeenschappelijke regeling ; dat 
eène gemeenschappelijke regeling, zooals de 
onderhavige en zooals bedoeld in art. 129 der 
gemeentewet, een regeling is ter gemeenschap
p elijke behartiging van belangen; dat het der
halve geoorloofd is, deze regeling t e wijzigen, 
i1;1dien de belangen van een der partij en in het 
gedrang komen; dat dit hier het geval is en 
tot uiting komt door het tot in lengte van dagen 
in rekening brengen van een post, welke reeds 
jaren geleden afbetaald is; dat juist bij eene 
gemeenschappelijke regeling, in het leven ge
roepen t en dienstè van openbaar lager onder
wijs, het niet aangaat te verwijzen naar artikelen 
d er wet, die gelden voor het bijzonder lager 
onderwijs ; dat bij eene dergelijke gemeenschap
p elijke regeling geen imperatief voorschrift 
bestaat om _de regeling, zooals nedergelegd in 
d e artikelen der Lager-Onderwijswet 1920, toe 
t e passen; da t vanzelfsprekend de wet als 
l eidraad gevolgd kan worden, maar dat in 
deze regeling allereerst plaats moet zijn voor 
bepalingen, genomen in het belang van beide 
partijen; dat de post "daarstelling lokalen'' zoo 
absoluut alleen het belang der gemeente Sint 
Pancras beoogt, dat er van gemeenschappelijk 
belang geen sprake kan zijn; dat t en slotte het 
gemeentebestuur er in het kort nog op meent 
te moeten wijzen, dat eene opzegging van de 
regeling niet die gevolgen zoude hebben als 
wordt voorgesteld; dat immers in 1922 een 
opzegging door Ged. Staten niet ondenkbaar 

werd geacht; dat het aantal leerlingen uit de 
gemeente Koedijk, hetwelk de school in Sint 
Pancras bezoekt, toen · grooter was dan nu ; 
dat het geen onoverkomelijk bezwaar zou zijn 
voor sommige ouders, hunne kinderen naar 
school te zenden op de bijzondere lagere school 
in Sint Pancras; dat de verbinding tusschen de 
wijk Sint Pancras in de gemeente Koedijk en 
den K anaaldijk in deze gemeente, waar de 
openbare lagere school der gemeente staat, 
destijds gevormd werd door een landpad, dat 
in sommige jaargetijden onbegaanbaar was ; 
dat nu een uitstekend tegelpad de verbinding 
vormt, terwij l bovendien de afstand van de 
woningen der schoolgaande kinderen tot de 
openbare lagere school te Koedijk de 5 km niet 
te boven gaat; dat de vervoersmogelijkheid 
naar Alkmaar in 1922 niet te vergelijken is 
met die van thans; dat eene geregelde bus
verbinding de kinderen in tien minuten t e 
Alkmaar brengt ; dat inderdaad kinderen uit 
de wijk Sint P ancras in de gemeente Koedijk, 
welke eigenlijk aangewezen waren op de open
bare lagere school in Sint Pancras, de openbare 
lagere school in Alkmaar op deze wijze bezoe 
ken· 

o.' dat er verschil van meening tusschen de 
beide gemeentebesturen bestaat over de uit
voering van art. 4 der gemeenschappelijke rege
ling, welk punt van geschil tot oplossing kan 
worden gebracht door daaromtrent ingevolge 
art. 136 der Gemeentewet Onze beslissing in te 
roepen; , 

dat dit echter geen voldoende grond is tot 
opzegging van de r egeling ; 

dat het waar moge zijn, dat, nadat Wij des
gevraagd eene zoodanige beslissing zouden 
hebben gegeven, de uit de gemeenschappelijke 
regeling voortvloeiende geldelijke verplich
tingen te bezwarend voor de gemeente Koedijk 
zouden kunnen blijken en aanleiding voor op
zegging zouden kunnen opleveren, doch dat 
thans de opzegging van de onderhavige ge
meenschappelijke r egeling, waartegen overigens 
geen bezwaar is gemaakt, terecht door Ged. 
Staten niet voor goedkeuring in aanmerking 
is gebracht; 
' Gezien de Gemeentewet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

13 F ebruari 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 le lid. K. B . 31 Mei 
1926 S. 159 art. 15.) 

Ingevolge art. 15 van het K . B. van 
31 Mei 1926, S. 159 kan aan leeraren bij 
het Nijverheidsonderwijs in vasten dienst 
ontslag worden verleend o. m. wegens ver
andering in de inrichting van het dienst
vak, waarbij zij werkzaam zijn en waar
door hunne werkzaamheden overbodig zijn 
geworden. 

Nu vaststaat, dat door, d.i. tengevolge, 
van de verandering in de inrichting van 
het dienstvak de werkzaamheden van ge
daagden - aan wie op bovengenoemden 
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grond m. i. v. 1 Sept. 1935 eervol ontslag 
was verleend - op laatstgenoemden datum 
niet overbodig zouden zijn geworden, moet 
het ontslagbesluit worden nietig verklaard, 
als zijnde in strijd met voornoemd alge
meen verbindend voorschrift. 

Uitspraak in zake : 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetemchappen, eischer in hooger beroep, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden Mejuffrouw Mr. B. A. M. 
de Groot, hoofdcommies bij het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
J. van Tongeren en C. Bolding, beiden wonende 
te Amsterdam, gedaagden in hooger beroep, 
beiden in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, eerstgenoemde bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. H. J. Frima, wonende te 's-Gra
venhage, laatstgenoemde door zijn raadsman 
A. Lobstein, wonende te Hilversum. 

De Centrale Raad van Beroep ; ' 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen bij besluit van 15 Mei 1935, 
N°. 92252, Afdeeling N. 0. - gelet op artikel 21 
der Nijverheidsonderwijswet en op artikel 15 
van het Koninklijk besluit van 31 Mei 1926, 
S . 159, zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 29 December 1933, 
S. 778, en gehoord den inspecteur van het 
nij verheidsonderwijs W. H. Cool en den direc
teur van het Rijksinstituut tot opleiding van 
Teekenleeraren te Amsterdam - heeft goed
gevonden: in verband met de reorganisatie van 
het Riiksinstituut voornoemd, waardoor hun 
werkzàamheden overbodig worden, aan C. Bol
ding en J. van Tongeren met ingang van 1 Sep
t ember 1935 eervol ontslag te verleenen als 
leeraar aan hilt Rijksinstituut voornoemd; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 26 November 1935 -
naar welker inhoud hierbij wordt ver" ezen -
de door J. van Tongeren en C. Bolding tegen 
v orenbedoeld besluit ingestelde beroepen ge
grond en dat besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van deze uitspraak tijdig 
is gekomen in hooger beroep en bij beroep
.schrift, op de daarbij aan{!:evoerde gronden, 
heeft verzocht, met vernietiging van die uit
.spraak, de tegen bovenbedoeld besluit van 
15 Mei 1935, N°. 9225 2, Afdeeling N. 0., inge
s telde beroepen ongegrond te verklaren; 

0. dat zoowel J . van Tongeren als C. Bolding 
van contra-memorie heeft gediend en ieder 
voor zich, op de daarbij aangevoerde gronden, 
heeft gec·oncludeerd tot bevestiging der uit
.spraak van het Ambtenarengerecht; 

In rechte: 
0. dat deze Raad zich vereenigt met een 

overneemt de gronden, welke tot de bestreden 
uitspraak hebben gel<'id 1 ; 

0. dat in het beroepschrift wordt betoogd, 
dat herverdeeling van de beschikbare uren, 

1 Zie noot onder het arrest. 
L . 1936. 

door vermindering van 'het aantal klassen met 
één, deel uitmaakt van de reorganisatie der 
school en de leeraar, d ie daardoor, dit is door 
het geheele complex van bevoegd genomen 
maq,tregelen, overbodig wordt, terecht wordt 
ontslagen, doch deze R aad die zienswijze niet 
deelt; 

0 . immers dat de ten deze bedoelde herver
deeling niet deel uitmaakte van, doch als uit
voeringsmaatregel een gevolg was van de ver
andering in de inrichting van het dienstvak, en 
dat het dan ook niet aangaat, de gevolgen van 
zoodanige verandering te vereenzelvigen of 
gelijk te stellen met die verandering ; 

0 . nu dat niet gezegd kan worden, dat door 
de meerbedoelde verandering, welke betrekking 
had op het eerste cursusjaar, de werkzaam
heden van gedaagden, die geen onclerricht gaven 
in het eerste cursusjaar, overbodig \varen ge
worden; 

0 . dat voorts door en vanwege eischer, als 
argument voor de wettigheid van de gegeven 
ontslagen, is aangevoerd, dat, al mocht aan het 
ontslagbesluit ten tijde, dat het werd genomen, 
een fout hebben gekleefd, het dan van die fout 
door de sedert ingetreden verandering van de 
wetgeving gezuiverd is, waarbij een beroep 
wordt gedaan op artikel 59, lid 2, onder a, van 
het Koninklijk Besluit von 6 Augustus 1935, 
S. n° . 501 ; 

0 . dat - wat er ook zij van den inhoud en de 
strekking van deze bepaling - dezelve ten. 
deze in geen geval van toepassing is, nu die 
bepaling niet bestond ten t~jde van het genomen 
besluit, doende hieraan niet af, dat de gevolgen 
van dat besluit zouden intreden na den datum 
van de inwerkingtreding van evengenoemd 
Koninklijk Besluit van 6 Augustus 1935, waar 
toch de wettigheid va1 een door een adminis
tratief orgaan genomen besluit moet worden 
getoetst aan de ten tijde van het nemen daar
van bestaande toepasselijke algemeen verbin
dende voorschriften, welke regel in bepaalde 
gevallen uitzondering zal kunnen lijden, indien 
zoodanige nader gegeven voorschriften als van 
enkel interpretatieven aard zijn aan te merken, 
waarvan echter , in het onderhavige geval geen 
sprake is ; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be-
roep, behoort te worden bevestigd ; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze gronden luiden als volgt : 
Wat het rechtspunt betreft : 
0. dat het gerecht allereerst heeft te onder

zoeken, of het ontslagbesluit in strijd is met een 
algemeen verbindend voorschrift ; 

0. dat bij de beantwoording dezer vraag drie 
algemeen verbindende voorschriften in het oog 
dienen te worden gevat, n.l. : 

t en eerste: artikel 21 der Nijverheidsonder
wijswet, inhoudende onder meer, dat de leeraren 
der Rijksscholen - n.l. de door het Rijk opge
richte en onderhouden scholen waarop de wet 
toepasselijk is - worden ontslagen door den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen , nadat deze den inspecteur, onder 
wiens toezicht de scholen bebooren, heeft ge
hoord en ook den directeur der school waaraan 
de ontslagenen werkzaam z~jn; 

ten tweede: artikel ,16 der Nijverheidsonder-
5 
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wijswet, hetwelk - zij het middellijk - de 
mogelijkheid voorziet van de totstandkoming 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
waarbij voorschriften worden gegeven omtrent 
(onder meer) de rechten en plichten der aan 
de evengenoemde rijksscholen verbonden lee
raren; en 

teu derde : artikel 15 van den algemeenen 
maatregel van bestuur, die op den grondslag 
van de evengenoemde wetsbepaling inderdaad 
is tot stand gekomen - u.l. die welke is vastge
steld bij koninklijk besluit van 31 Mei 1926, 
S. 159, zooals dit luidde ten tijde van het nemen 
van het bestreden ontslagbesluit - welk ar
tikel 15 onder meer inhoudt. dat aan leeraren 
in vasten dienst ontslag wordt verleend ,.egens 
verandering in de inrichting van het dienstvak, 
waarbij ze werkzaam zijn en waardoor hun 
werkzaamheden overbodig zijn geworden ; 

0. dat hierbij opgemerkt worde, dat onder 
,,overbodig zij n geworden" dient te worden 
begrepen "overbodig zullen zijn geworden op 
het tijdstip waarop het ontslag ingaat" ; 

dat toch, ware dit anders, de Mini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ter 
zake van een verandering als evenom~chreven, 
tot het verleenen van ontslag niet zou mogen 
overgaan dan nadat die verandering zich zou 
hebben voltrokken; hetgeen, gegeven hetgeen 
is bepaald bij het vijfde lid van artikel 15, zou 
insluiten, dat de voor ont,slag in aanmerking 
komende leeraren gedurende ten minste drie 
maanden in dienst zouden moeten worden ge
houden - en dus in het genot van salaris ge
laten - nadat hun diensten overbodig zouden 
zijn geworden en er voor hen niet meer te doen 
zou vallen; 

dat het duidelijk is, dat de wetgever niet be
doeld kan hebben, een zóó onredelijke regeling 
te treffen, hetgeen te meer klemt, omdat een 
verandering in de inrichting van een dienstvak 
steeds eenige voorbereiding vergt en het over
bodig worden van werkzaamheden daarbij, 
zooal niet bepaaldelijk beoogd , dan toch altijd 
wordt voorzien, met andere woorden : de Mi
nister van Onderwijs, Kun ten en Wetenschap
pen steeds van te voren met het overbodig 
worden der werkzaamheden bekend zal zijn ; 

dat de strekking van regelingen als die van 
artikel 15 - vermindering van uitgaven wegens 
salarissen - het dan ook in de rede doet liggen, 
dat de wetgever den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen niet heeft willen 
dwingen, overbodig geworden leeraren ten 
minste drie maanden in dienst te laten, doch 
hj_j integendeel den Minister bevoegd heeft 
willen doen zijn , tijdig - do,t. wil zeggen: nog 
vóórdat de werkzaamheden der ambtenaren 
wien het betreft metterdaad overbodig zijn ge
worden - tot het verleenen van ontslag over 
te gaan ; zij het, dat de datum van ingang van 
het out lag niet vroeger wordt gesteld dan de 
dag waarop de voorgenomen verandering zich 
zal hebbf"n voltrokken ; 

0. dat nu op grond van den inhoud der ge
dingstukken en van het ter zitting verhandelde 
vaststaat: 

I. dat elk der heide klagers op het tijdstip 
waarop de verweerder het bestreden besluit 
nam. in vasten dienst van het Rijk werkzaam 
was en dit wel als leeraar, verbonden aan het 
Rij ksinstituu.t; 

II. dat deze instelling is opgerich t en wordt 
onderhouden door het Rijk en ze haar leer
lingen opleidt voor het behalen van verschil
lende acten, namelijk de acten van middelbaar 
onderwijs Ma en Mb en de acten N I Xa en N XI ; 

dat, toen het bestreden besluit tot stand 
kwam, het onderwijs aan het Instituut zoo
danig was ingericht, dat een driejarige dag
cursus werd gegeven tot opleiding voor de 
acte Ma , in aansluiting hieraan een tweejarige 
dagcursus tot bekwaming voor de acte Mb en 
ten slotte ter bekwaming voor de acten N I X 
en N XI een twee-jarige dagcursus, die samen
viel met het laatste leerj aar van den evenge
noemden driejarigen cursus en met het eerste 
leerjaar van den erop aansluitenden tweejarigen 
cursus ; dat het onderwijs voorts aldus was in
gericht, <lat het cursusjaar aanving in de maand 
September; 

III. dat de klager Van Tongeren gedu.rende 
het cu.rsusjaar 1934/1935 teekenonderwijs gaf 
voor het tweede en voor het derde studiejaar, 
terwijl de klager Bolding toen onderricht in 
het schilderen gaf voor het vijfde studiejaar; 

IV. dat de verweerder bij brief van 23 Maart 
1935 n°. 5579 N. 0. aan den directeu.r van het 
Rijksinstituut heeft geschreven, dat een over
compleet bestond aan personen in bezit van 
acten voor hand- en lijnteekenen e. d . ; dit 
overcompleet eerlang zou toenemen ; en da 
hij het hierom wenschelijk achtte, dat in Sep
tember 1935 geen nieuwe leerlingen zouden 
worden toegelaten tot het eerste studiejaar van 
den dagcursus van het Instituut ; 

op grond waarvan de verweerder den direc
t eur verzocht, in overleg t e treden met den 
inspecteur van het Nijverheidsonderwijs Cool 
en zoo spoedig mogelijk een voorstel te doen 
inzake de samenstelling van den rooster voor 
het cursusjaar 1935/1936; bij welke samen
stelling hij, de directeur, dan diende te letten 
op . de mogelijkheid van inkrimping van het 
onderwijzend personeel eenerzijds en ander
zijds op de kans van herplaatsing van eventueel 
overbodig wordende leerkrachten; 

V. dat de directeur van het Rijksinstituut 
naar aanleiding van dit schrij ven onderschei
dene besprekingen heeft gevoerd, onder andere 
met den hierboven genoemden inspecteur Cool 
en als uitvloeisel hiervan een ontwer:p van een 
rooster voor het cursusjaar 1935/1936 aan den 
verweerder heeft t oegezonden, waarbij hij -
zooals valt af te leiden uit den toelichtenden 
begeleidingsbrief van 8 April 1935 n°. 136 -
was uitgegaan van de overwegingen, dat zoo
veel mogelijk de studiebelangen in het oog 
moeten worden gehouden dergenen die stu
deerden voor de acten M. 0 . en N. 0 ., dat niet 
alle lee raren geschikt zijn tot het lesgeven in 
of specia le studie hebben gemaakt van de 
examenvakken kunstgeschiedenis, methode, 
anatomie, ornamentontwerpen en wisku.nde ; 
dat er dus rekening dient te worden gehouden 
met de omstandigheid, dat de leeraren die aan 
de bovenomschreven voorwaarden wel voldoen, 
voor de resteerende cursusjaren moeilijker kun
nen worden gemist dan de andere ; dat voor 
afvloeiing dan ook eventueel allereerst in aan
merking komen diegenen, wien uitsluitend het. 
onderwijs in teekenen en in schilderen is op
gedragen ; om al welke redenen hij, de directeur, 
de klagers van den rooster had afgevoerd en. 



67 13 F EBRU .A RI 1936 

de door hen te geven lessen verdeeld over de 
leeraren die zijns inziens in staat waren, zoo
wel in de theoretische als in de practische vak
ken onderwijs te geven ; 

VI. dat de verweerder het zooeven weerge
geven schrijven in handen heeft gesteld van 
den inspecteur onder wiens toezicht het Rijks
instituut behoorde, n.l. W. H. Cool; en deze 
inspecteur bij brief van 20 April 1935 onder 
meer heeft geadviseerd , aan de klagers met in
gang van een ten departemente te bepalen 
datum ontslag te verleenen , met toepassing 
van artikel 21 der Nijverheidsonderwijswet 
jo. artikel 15, eerste lid onder c van den hier
boven vermelden algemeenen maatregel van 
bestuur: 

VII. dat de verweerder vervolgens te rade 
is geworden, de opleiding aan het Rijksinstituut 
voor de acten Ma en Mb, N IX en N XI tot 
stilstand te brengen, met instandhouding noch
tans van de gelegenheid tot voleindiging hunner 
studie voor diegenen die voldoende bekwaam 
waren, met ingang van den cursus 1935/1936 
te worden toegelaten tot het tweede studiejaar 
of tot een der hierop volgende studiejaren; 

VIII. dat de verweerder als uitvloeisel van 
dit voornemen op 15 Mei 1935 is overgegaan 
tot het nemen van het bestreden besluit ; 

0. dat uit al deze feiten al dadelijk blijkt, 
dat de verweerder bij het nemen van het be
streden besluit niet in strijd heeft gehandeld 
met artikel 21 der Nijverheidsonderwijswet; 
en het nu slechts de vraag is, of hetzelfde valt 
te getuigen met betrekking tot artikel 16 der 
Nijverheidsonderwijswet j0 • artikel 15 van den 
vaker aangehaalden algemeenen maatregel 
van bestuur ; 

0. hieromtrent, dat de klagers hebben be
toogd, dat het tot stilstandbrengen van de 
opleiding voor de acten Ma, Mb, N IXa en 
N XI, ook al ging het gepaard met het laten 
voortbestaan van de gelegenheid tot afstudeeren 
voor hen die met hun studie eenigermate waren 
gevorderd, niet zoozeer dient te worden be
stempeld met reorganisatie van het RijkRin
stituut als wel met liquidatie ervan; 

dat den klagers kan worden toegegeven, dat 
een verandering in de inrichting eener instelling 
slechts dan den naam van reorganisatie ver
dient indien redelijkerwijze valt te verwachten, 
dat de instelling in haar gewijzigden vorm zal 
blijven voortbestaan ; en het nu niet valt te 
ontkennen, dat het - voor onbepaalden tijd 
tot stilstand brengen van de toelating van 
nieuwe leerlingen noodzakelijk moest (en moet) 
leiden tot verdwijning van het Rijksinstituut; 

dat het Gerecht echter op dit punt niet verder 
behoeft in te gaan, omdat de verweerder bij 
zijn bestreden besluit weliswaar de uitdrukking 
"reorganisatie van het Rijksinstituut" heeft 
gebezigd, maar luerbij h et oog heeft geh a d op 
een" verandering in de inrichting van het dienst
vak" in den zin van artikel 15, eerste lid onder 
c, van den vaker genoemden algemeenen maa t
regel van bestuur ; en het tot stilstand brengen 
van de opleiding in voege als voorschreven 
stellig kan worden ondergebracht onder de zoo
even aangehaalde omschrijving; 

0. dat artikel 15, eerste lid onder c, voor 
zoover thans van belang, de bevoe$dheid tot 
het ontslaan van leeraren echter met slechts 
bindt aan het tot stand komen van een ver-

andering in de inrichting van het dienstvak, 
maar dat voorschrift hiernevens eischt, dat "door 
- dat wil dus zeggen : tengevolge van - het 
tot stand komen dier verandering <le werk
zaamheden der leeraren overbodig (zullen) zijn 
geworden"; 

dat nu niets slechts vaststaat, dat de werk
zaamheden van de beide klagers, tengevolge 
van de door den verweerder beoogde verande
ring, niet overbodig waren geworden op 15 Mei 
l 935. <!en dag waarop het bestreden ontslag
besluit viei; doch ook, dat bedoelde werkzaam
heden, tengevolge der door den verweerder 
beoogde verandering, niet overbodig zouden 
zijn geworden op 1 September 1935, den dag 
waarop het verleende ontslag bestemd was in 
te gaan ; 

dat de door den verweerder beoogde vn
andering immers hierop neerkwam, dat bij den 
a-anvang van den cursus 1935-1936 de eerste 
klasse van het Rijksinstituut zou worden op
geheven en de volgende vier klassen (voor
loopig) zouden blijven voortbestaan ; en vast
staat, dat de beide klagers in deze volgende 
vier klassen wèl, maar juist niet in de eerste 
klasse les gaven; 

0. dat het geen betoog behoeft, dat het in 
het onderhavige geval, ter vaststelling van den 
inhoud der "verandering in de inrichting van 
het dienstvak" uitsluitend aankomt op de ver
andering welke de verweerder - nauwkeuriger 
gezegd : de am btsvóorganger van dezen - in 
feit,e beoogde op 15 Mei 1935, toen die bewinds
man het bestreden besluit nam ; en hierboven 
is vastgesteld, waarin die "verandering" be
stond; 

dat echter , verondersteld al, dat de ambts
voorganger van den verweerder - hetgeen hij 
blijkens den brief van den verweerder van 
18 October 1935 in werkelijkheid niet heeft 
gedaan - een zoodanige verandering in het 
dienstvak zou hebben beoogd, dat bij den aan
vang van den cursus 1935-1936 de eerste 
klasse van het Rijksinstituut zou worden op
geheven , de overige vier klassen (voorloopig) 
zouden blijven voortbestaan en dat voor af
vloeiing allereerst in aanmerking zouden komen 
de leeraren welke alleen les gaven in schilderen 
en /of in teekenen ; zelfs in dat geval de ver
weerder het bestreden besluit niet zou hebben 
kunnen nemen zonder in strijd te geraken met 
de vaker aangehaalde bepaling van artikel 15, 
eerste lid onder c ; 

dat immers zelfs in dit geval de ingetreden 
verandering weliswaar de diensten van alle 
leeraren die uitsluitend les gaven in teekenen 
en/of in schilderen tezamen voor een gedeelte 
overbodig zou hebben gemaakt; maar geens
zins noodzakelijk juist die van de beide klagers 
geheel en al ; 

dat in het onder stelde geval de diensten van 
dezen pas overbodig zouden zijn geworden, 
indien juist zij waren aangewezen, heen te gaan ; 
doch een dergelijke maatregel geenszins zelf 
zou mogen zijn aangemerkt als een onderdeel 
eener "verandering in de inrichting van het 
dienstvak", maar zou moeten zijn beschouwd 
als een - overigens met artikel 15 in strijd 
zijnde - buiten de "verandering" staande 
uitvoeringsmaatregel ; 

dat hierbij opgemerkt worde, dat artikel 15 
nu eenmaal niet toelaat, op grond eener ver. 
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l!,ndering in de inrichting van een dienstvak 
leeraren t e ontslaan dan indien ,tevens de dien
sten dezer leeraren overbodig (zullen) zijn ge
worden tengevolge van die verandering ; dit 
in tegenstelling tot andere soortgelijke rege
lingen - bijvoorbeeld die van de artikelen 96 
en volgende van het Algemeen Rijksambte
narenreglement - welke regelingen de moge
lijkheid openen, uit de door de ingetreden of 
beoogde "verandering" op zichzelf nog niet 
overbodig geworden ambtenaren één of meer 
dezer voor ontslag in aanmerking te brengen : 
welke regelingen dan echter ook voorschriften 
plegen in t e houden omtrent de rangorde, welke 
de overheid bij het ontslaan der ambtenaren 
in aanmerking heeft te nemen; dat dergelijke 
voorschriften in den vaker genoemden alge
meenen maatregel van bestuur in aansluiting 
aan artikel 15 niet voorkomen en ze in het 
stelsel van dit artikel ook niet zouden passen 
- immers, degenen wier werkzaamheden t en
gevolge van de verandering in de inrichting 
van een dienstvak overbodig (zullen) zijn ge
worden, behooren allen in aanmerking te komen 
voor ontslag - maar bij de toepassing van 
artikel 15 dan ook dient te worden gewaakt 
tegen een t oepassing welke met het stelsel van 
dat voor schrift in strijd is ; 

0 . dat uit al het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat het bestreden besluit in strijd 
is met een algemeen verbindend voorschrift, 
nl. met het vaker genoemde artikel 15 van 
het koninklijk besluit van 31 Mei 1936, S. 159. 

(A.B.) 

13 F ebruari 1936 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 668, 1370; Auteurswet 
1912 artt. 2 en 47; A.B. artt. 1- 14.) 

H et systeem der herziene Berner Conven
tie is niet, dat de auteur in het land van 
herkomst een auteursrecht verkrijgt, dat 
ook in de andere Verbondslanden erken
ning en bescherm ing vindt, doch die her
ziene Conventie geeft, onafhankelijk van 
het al dan niet bestaan van bescherming 
in het land van herkomst, aan den auteur 
in iede1· Verbondsland een recht, in om
vang en in werking gelijk aan dat het
welk de eigen wetgeving van dat Ver
bondsland bij rechtstreeksche toepasselijk
heid van die wetgeving aan nationalen 
verleent. Wat er derhalve zij van de fei
ten betreffende de nationaliteit van den 
maker der muziek en de plaats van eerste 
uitgifte van die muziek, de Rechtb. heeft 
in el·k geval terecht Nederl andsch recht 
toegepast. 

De wetgever heeft in art. 2 Auteurswet 
1912 overgenomen het stelsel van art. 668 
B. W . voor de levering van niet aan toon
der luidende schuldvorderingen en andere 
onlichamelijke zaken. Krachtens dat arti 
kel is overgang van den eigendom der 
vordering rechtens slechts mogelijk, indien 
de vordering bij het totstandkomen van de 
akte van overdracht reeds bestaat. 

H etzelfde geldt van het auteursrecht, 
zoodat overdracht van toekomstig auteurs
recht op nog te vervaard igen werken in 

het ederla ndsche rechtssysteem niet mo
gel ijk is. 

Vonnis R ech tb. vernietigd en zaak we
derom - zie H . R. 14 Febr. 1935 N. J . 
1935, 531 - naar de Rechtb. verwezen. 

De N. V. Tuschinski's Exploitatie Maat
schappij , gevestigd te Rotterdam, eischer.es tot 
cassatie van een vonnis van de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam op 22 Mei 1935 tusschen pa r
tijen uitgesproken, (W. 12945, N . J . 1935 , 
1377, R ed.), advocaat Mr. J . van Kuyk, ge
pleit door Jhr. Mr. H. de R anit.z, 

tegen: 
de volgens het Duitsche recht rechtspersoon
lijkheid bezittende "Genossenschaft zur Ver
wertung Muzikalischer Auffuehrungsrechte" 
(Gema), in liquidatie, gevestigd te Bedijn, 
verweerster in cassatie, advocaat Mr. F. J. de 
J ong. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wij nveldt. 

P ost alia: 
Hiertegen stelde Tuschinsky beroep in cas

satie in en droeg als middelen voor: 
1. S. of v. t . van artt. 162 Grondwet, 20 

R. 0., 48, 59 R v., 668 en 1 370 B. W. , 1 en 2 
Auteurswet 1912, omdat de Rechtbank op 
grond, dat het auteursrecht op muziekwerken, 
in de toekomst door een bepaald componist te 
vervaardigen, een voldoende bepaalbaar object 
is en als toekomstige zaak het onderwerp eener 
overeenkomst kan uitmaken, de vraag, of 
Becce, toen hij de opdracht tot vervaardiging 
van de muziek van Sokal kreeg en aannam, 
zijn rechten op die compositie reeds aan Gema 
had overgedragen en had kunnen overdragen, 
bevestigend heeft beantwoord, en op grond 
van hetgeen de R echtbank daaruit afl eidde het 
vonn is van den Kantonrechter heeft bevestigd ; 
ten onrechte, omdat de door de Rechtbank 
aangehaalde a kte dateert van 29 Mei 1929 , en 
Sokal aan Becce in 1932 opdracht tot het 
maken der muziek, waarover geschil. heeft 
gegeven, terwijl overdracht, van auteursrecht 
slechts denkbaar en rechtens slechts mogel ij k 
is, indien dat recht, althans het werk waarop 
dat recht betrekking heeft, bij het aangaan 
der akte van overdracht reeds bestaat, althans 
indien het recht of het werk individueel be
paalbaar is, en noch het een, noch het ander 
zich blijkens de door de Rechtbank vastgestel
de feiten ten deze voordoet: althans door de 
R echtbank niet is onderzocht of het een of het 
ander zich ten deze voordoet; 

2. subsidia ir, voor het geval het onder 1 
voorgedragen middel ongegrond mocht worden 
bevonden: 

S. of v. t. van art. 48 R v., art. 4 der herziene 
Berner conventie voor de bescherming van let
terkundige en kunstwerken, art. 1382 B. W. , 
omdat de Rechtbank de vraag, of Becce, toen 
hij de opdracht tot vervaardiging van de mu
ziek van Sokal kreeg en aannam, zijn rechten 
op die compositie reeds aan Gema had over
gedragen en had kunnen overdragen, heeft 
beantwoord op gronden, ontleend aan Neder
landsche Wetsbepalingen, hoewel de Dui tsche, 
al thans een vreemde, wet de rechten en ver
plichtingen ui t eene te Berlijn in de Dui tsche 
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taal tusschen vreemdelingen gesloten akte var, 
overdracht van auteursrecht beheerscht. 

Ook Gema bleek met de beslissing niet te
vreden en stelde als incidenteel eischeres in 
cassatie : ,,S. of v. t. van artt. 162 Grondwet , 
20 R . 0., 48, 59 Rv., 1, 2 en 47 Auteurswet 
1912 en art. 4 van de herziene Berner Con
ventie doordat de Rechtbank de vraag of 
Becce 'zijn rechten op de ten processe bedoelde 
compositie aan Gema kon overdragen, heeft 
beantwoord op gronden, ontleend aan NEider
landsche wetsbepalingen, hoewel de rechtsgel
digheid van een akte van overdracht te B er
lijn in de Duitsche taal tusschen vreemdelingen 
tot stand gekomen en het auteursrecht betref
fende op een werk, vervaardigd door een 
vreemdeling en voor de eerste m aal in Dui tsch
land uitgegeven, naar de Duitsche, althans 
naar een vreemde wet moet worden beoordeeld, 
in ieder geval niet naar art. 2 van de Auteurs
wet; 

althans doordat de R echtbank haar besliss ing 
ten aanzi en van deze door incidenteel e ischeres 
opgeworpen vraag niet naar den e i~ch der wet 
met redenen heeft omkleed. 

De juridische moeilijkheden welke deze zaak 
doet r ij zen zijn vele, doch worden naar mijn 
meening buitengemeen verzwaard door de 
omstandigheid, dat ook na de verwijzing de 
inhoud van de gesloten overeenkomsten nog 
niet voldoende blijkt, m. a.w. de feiten niet 
nauwkeurig zijn vermeld. 

W anneer ik dezen feitelijken toestand goed 
zie, maak ik daaruit op dat de componist 
Becce, toetredend tot de Gema, daarmede het 
uitvoeringsrecht van al zijn composities, wo
wel welke hij gemaakt had, als welke hij ge
durende zijn lidmaatschap van de Gema nog 
wu samenstellen, overdroeg aan die Gema, 
dat wi I dus zeggen niet alleen het auteura
recht afstond van de door hem reeds vervaar
digde muziekstukken, waartegen niets te zeg
gen is maar toen tevens zich in een toestand 
brach( waarbij hij a l vast voor de toekomst 
ten bate van de Gema afstand deed van de 
auteursrechten, welke hij zou krij gen op de 
werken welke hij later wu samenstell en. 

Desondanks heeft Becce toen hij opdracht 
kreeg van de filmmaatschappij Sokal muziek 
bij een film te maken, dit gedaan, en bij de 
9vereenkomst tusschen hem en de Sokal de 
auteursrechten daarop a fgestaan aan de Sokal. 

Bij deze feitelijke voorstelling li gt de fout 
bij Becce, die in de eerste plaats zich verbon
den had aan Gema alle toekomstige auteurs
rechten af te staan en daarna zijn auteursrecht 
op een later vervaard igd werk heeft overge
dragen aan Sokal. 

De procedure loopt thans over de vraag 
welke rechtsgevolgen uit die fe iten voort
vloeien . In de eerste plaats wordt het dau de 
vraag of een auteur afstand kan doen van zijn 
toekomstige rechten Ik hoop dat de H. R. 
hierop een steil ig antwoord zal kunnen geven, 
want zooals ik woeven heb uiteengezet is de 
feitelijke grondslag in deze zaak ook heden 
nog zwak, en zal dus wellicht vóór het ant
woord daarop een nader onderzoek noodi g zijn. 

H et eerste middel van eischeres richt zich 
in het bijwnder tegen de overweging der 
R echtbank in haar vonn is van 22 Mei 1935, 
inhoudende dat het auteursrecht op muziek-

werken in de toekomst door een bepaald com• 
ponist te vervaardigen een voldoende bepaaf
baar object is en a ls toekomstige zaak het 
onderwerp van een overeenkomst kan uit
maken. 

De R echtbank stelt daarna vast, dat Becce, 
toen hij de opdracht tot vervaardiging van de 
muziek van Sokal kreeg en aannam, zijn rech
ten op die compositie reeds had overgedragen, 
en is dan van oordeel, dat hij dit ook heeft 
kunnen doen. · 

Uit het vonnis meen ik te mogen afleiden, 
dat de R echtbank bij hare beslissing in dit 
geschil Nederlandsch recht toepasselijk acht 
en heeft toegepast, immers gemelde overwe
ging bevat de woorden van art. 1370 lid 1 
B. W. 

Nu acht ik het niet twijfelachti g, dat een 
componist zich krachtens dit artikel kan ver
binden zijn rechten op toekomstig werk, dat 
bij het sluiten der overeenkomst nog niet be• 
staat, te zullen overdragen, maar iets geheel 
anders is, of hij zij n rechten op toekomstig 
werk, wanneer omtrent den inhoud daarvan 
volstrekt niets bepaald is, reeds dan kan over
dragen. 

Het overdragen, m. a. w. het leveren van 
deze niet-bestaande zaak, komt mij voor niet 
mogelijk te zijn, en art. 2 der Auteurswet 
spreekt van "overdracht". Vanzelfsprekend is 
n. a. van het laatste vonnis der R echtbank Uw 
arxest van 29 Dec. 1933 (W. 12732 N. J. 1934, 
343, R ed.) betreffende cessie van toekomstige 
vorderingen bij de pleidooien in het" debat. 
gebracht, zijn parallell en getrokken tusschen 
a rt. 668 B. W . en art. 2 der Auteurswet, en 
hebben de geachte pleiters voorgedragen wat 
naar hun meening te lezen staat, niet alleen 
in dit arrest, maar ook in de daarover van de 
zijde der commentatoren gegeven uitl eggingen. 
Immers gaf dit arrest aanleiding tot belang
rijke beschouwingen van Prof. Eggens in W. 
P. N. R. 3343, van Prof. Paul Scholten in 
N . J. 1934, 345 en van Prof. Star Busmann, 
(tevens met kriti ek op de opvattingen van 
genoemde hoogleeraren) in W. 12732, 2, ter
wijl ik in dit verband zeer zeker ook noemen 
moet de aanteekening van Prof. Meijer, bij 
Uw eerste arrest in de thans aanhangi ge zaak 
van 14 Febr. 1935 in de N . J. van 1935 , blz. 
531. 

De H . R. heeft dan in zijn arrest van 29 
Dec. 1933 gezegd, dat overdracht eener schuld
vordering op naam is het doen overgaan van 
den eigendom dier vorde~·ing van den oor
spronkelijken op den nieuwen schuldeischer, 
welke overgang tot stand komt door en bij het 
aangaan der akte van overdracht. 

Deze e igendomsovergang is slechts denkbaar 
en dus rechtens slechts mogelijk. indien de vor
de ring bij h et aangaan der akte van over
dracht reeds bestaa t. 

Daarop volgt dan de beschouwing over tie 
vraag wanneer een vordering in den zin der 
in aanmerking komende wetsbepalingen be
staat en vooral naar aanleiding van die ove.r
weging zijn de verschi llen in opvatting t.us
schen de verschill ende uitleggers te verkl aren; 
de moeilijkheid toch is ook na di t arrest vnl. 
het trekken van de grenslijnen bij al of niet 
geoorloofde overdracht. 

Allereerst is de vraag te beantwoorden in 
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hoeverre de regeling van art. 2 der Auteurswet 
1912 overeenstemt met die van art. 668 B. \V. 
Immers wanneer daar principieele vei-schillen 
blij ken, heeft een beroep op Uw arrest over 
de cessie van toekomstige vorderingen, weinig 
waarde. 

Op grond van den tekst van art. 668 B. "liV. 
zegt de H. R ., dat de eigendom der vordering 
tot stand komt door en bij het aangaan der 
akte van overdrncht. Art. 2 der Auteurswet 
zegt a lleen, dat overdracht van auteursrecht 
niet anders kan geschieden dan door middel 
van een authentieke of onderhandsche akte. 

Nu ontbreekt in deze bepaling wel de 
bijzin van art. 668 1. 1 B. W. ,,waarbij de 
1·egten op die voorwe1·pen aan een a nder wo1·
den overgedragen", maar ik kan uit deze ver
schillende wiJze van formuleering niet lezen, 
dat de wetgever heeft will en afwijken van de 
algemeene beginselen van at"t. 668 1. 1 B. W. 
Aan het maatschappelijk-economisch verschil 
tusschen overdracht van auteursrecht en cessie 
van vorderingen kan m. i. niet een afdoend 
argument ontleend worden om te mogen aan
nemen, dat de wetgever in de Auteurswet een 
afwij kend systeem bedoelde te huldigen. W a n
neer hij dit wilde, moet dit ook afdoende u it 
de woorden der wet blijken, en dit is m. i. 
niet het geval. Uit de geschiedenis van art. 
668 B. W . (Voorduin dl. III, 457 vlg.) blijkt 
niet, dat aan het woord " waa rbij" een bijzon
dere beteekenis te hechten is, a l thans niet een 
andere beteekenis, dan aan een term als " door 
middel van", woals in art. 2 der Auteurswet 
gebruikt wordt. 

Ik meen bovendien, dat ook de woorden van 
de Auteurswet zelve aanleiding geven te ver
langen - en daarmede kom ik tot de grens
lijnen der bepaaldbaarheid - dat het Wl'lrk 
bestaat, zij het dan ook niet a ls geheel, kant 
en klaar, maar dan t-0ch aldus, dat het zijn 
onmiddellijken grondslag vindt in een rechts
verhouding, waarin hij die zijn recht over
draagt, dan reeds staat zooals het arrest van 
29 Dec. 1933 zegt t. a . v. de toekomstige vor
dering. Daarmede toch wordt de grens aan
gegeven naar mijn gevoelen om te kunnen 
spreken van den "maker van een werk" waar
van art. 1 der Auteurswet melding maakt. 

Het verschil komt uit bij de versch illende 
overeenkomsten welke de,.e componist slui t. 
Aan de Gema draagt hij over, blijkens het 
laatste Rechtbank vonnis , alle hem toekomende 
auteursrechten, en wel betreffende alle wer
ken, zoowel de reeds bestaande als de nog te 
scheppen composities . Met d i t l aatste draagt 
hij auteursrechten over, welke hij nog niet 
heeft; er is zelfs niet sprake van eenig bepaal cl 
werk. Hij kan m . i. niet beschouwd worden 
a ls maker in den zin van art. 1 der wet, van 
niet bestaande werken (waarbij ik nog wijs op 
de aanduiding van het begrip "maker" in art. 
4); hij heeft dan ook geen bevoegrlheid zijn 
rechten, die hij well icht zich scheppen zal over 
te dragen, maar kan wel, zooals 1k reeds op
merkte, zich verbinden dit te zullen deen. 
Deed hij dit, dan was daarmede het auteurs
recht echter niet overgedragen. 

Geheel anders is het bij zijn overeenkomRt 
met de Sokal, voor wover deze bl ij kt. Daar 
was het werk bepaald aangewezen, en wel zoo
danig dat het geheel valt oncfor de moge! ijk -

heid van "bestaan" welke in meergemeld 
arrest is aangegeven. 

Mijn opvatting is derhalve, dat de toekom
stige scheppingen van Becce, a l bestond er 
nog geen noot van, wel degelijk het onderwerp 
eener overeenkomst konden zij n, doch dat de 
auteursrechten uit die scheppingen , zool ang 
omtrent het onderwerp in het geheel niets be
paald was, zooals in de overeenkomst met 
Gema het geval is, niet voor overdracht vat
baar zijn. 

Uit het vonnis der R echtbank meen ik te 
mogen afleiden, dat het werk waar hier de 
strijd over loopt, niet bestond, ook niet indi 
vidueel bepaalbaar was, zoodat ik de primaire 
grief van het eerste middel gegrond acht. 

Hiermede is de zaak, ook wanneer de H. R. 
met mijn opvatting mocht medegaan, niet 
uit, want er is een tweede m iddel, subsid ia ir 
aangevoerd, dat met eenige andere schakee
r ingen eveneens is voorgedragen door verweer
ster als incidenteel eischeres. 

Tuschinsky stelde dit middel , voor het geval 
haar hoofdverweer ongegrond mocht worden 
bevonden. Gema echter wenschte haar gr ief 
behandeld te zien, wanneer dat eerste middel 
van Tuschinsky wèl op wu gaan, waarbij zich 
dan nog het merkwaardige verschij nsel voor
doet, dat thans beide partijen h6t er over eens 
zijn, dat de R echtbank bij haar beslissing niet 
Nederlandsch maar Duitsch auteuesrecht had 
moeten toepassen. Dit punt - welk recht toe
passelijk moest worden geacht - is blijkens 
de mededeeling van de pleiters uitvoerig naar 
voren gebracht bij de laatste beha ndeling voor 
de Rechtbank, doch u it het vonnis blijkt daar
van niet, en de Rechtbank heeft ronder eenige 
motiveering haar beslissing doen stsunen op 
de Nederlandsche Auteurswet. H et ontbreken 
van motiveering is m. i. daarom des ie meer 
te bejammeren omdat de Duitsche rechtspraak 
in andere richting gaat, dan woals ik. de 
juistheid van het eerste middel aanvaardend, 
meen, dat een beslissing op grond van de Ne
derlandsche Auteurswet moet uitvallen. 

Het Reichsgericht nam bij arrest van 5 April 
1933 (Entsch. 140, blz. 231 vlg.) de geld igheid 
aan van "die Uebertragung des Urheberrechts 
an künftigen Werken", zulks naar aanleidi ng 
van een dergelijk geval a ls thans hier behan
deld wordt. Ik zal deze uitspraak niet uitvoe
rig behandelen, omàat hoe leerzaam ook om 
een blik te werpen op de wijze van recht
spreken in Dui tschland, zulks thans niet ter 
zake zou zijn. Slechts één redengeving wil ik 
overnemen, omdat deze verwerpt de opvatting 
welke ik in navolging van e ischeres bij het 
eerste middel uiteenzette. Zij luidt: Auch di e 
Ansicht, dasz e in derartiges Abkommen immer 
nur e ine schuldrechtliche Verpflichtung be
gründen könne (Befugni sse künftig, nachdem 
das Werk entstanden sei, zu übertragen) , ist 
in der Allgemeinheit mit der s ie friihe r ver
reten wurde (Kohier, Urheberrecht 1907, 281 , 
33), nicht mehr haltbar. Die in dieser Hin
sicht van der Revision gemachten Ausführ un
gen sind abzulehnen, zumal da be i der Ueber
tragung künftiger Forderungen anerkannt ist, 
dasz sie sofort dinglich wirkt und heim Ent
stehen der Forderung sich ihr Uebergang 
ohne Weiteres voll zieht (RG. J. W. 1913, 132, 
Nr. 8 (VII 218/12 vom 8. X I 1912). Ent-
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prechendes musz für die Uebertragung des 
Urheberrechts an künftigen Werken geiten. 
1st doch auch bei beweglichen Sachen die 
bedingte Uehertragung des Eigentums zulässig, 
während für die Auflassung von Gründstücken 
das Gesetz die Beifügung von Bedingungen 
und Zeitbestimmungen ausdrücklich a us
schlieszt. Overigens krijg ik den indruk, dat 
het R eichsgericht zich sterk heeft laten le iden, 
zooals het ook uitspreekt, door de stelling dat 
het als geldig beschouwen van derge lijke 
overeenkomsten, cl. w. z. het overdragen van 
toekomstige auteursrechten op deze wijze, is : 
,,e in Verkehrsbedürfnis wei tester Kreise" . 

Wat daarva n zij, en hoe ook een besliss ing 
naar Duitsch recht moge uitvallen, de vraag 
moet thans beantwoord worden, of beide mid
d elen niet feitelijken grondslag missen, daar 
de R echtbank de vraag welk recht toepassel ijk 
is niet gemotiveerd heeft beant,woord, hoewel 
zij was opgeworpen. V ast staat, dat rle over
eenkomst te Berlijn is gesloten, geheel of ge
deeltelijk in de Duitsche taal (het vonnis ver
meldde één clausule in die taal), dat de Gema 
een vreemdelinge is - (van Becce mag slechts 
vermoed worden, dat hij niHt-Nederlander is) 
en dat het werk in Dui tschland het licht heeft 
gezien. De overeenkomst tusschen Tuschinsky
Sokal speelt slechts een tweede rol bij deze 
vraag. Alles was in Duitschl and geschied, voor 
deze gesloten werd. Nu de R echtbank hetgeen 
de H. R. haar te beslissen had opgedragen, 
kennelijk beslist heeft op grond van het Ne 
derl andsch recht, en het door Gema gedaan 
beroep op Duitsch recht stil zwijgend is voor
bijgegaan, acht ik ge let op bovenstaanrle fe i
ten het vonnis niet vol doende met redenen 
omkleed. In verband met art. 1382 B. W. en 
art. 4 der Berner Conventie, welke l aat~te 
bepaling, naar m . i. de pl eitl!r voor eischeres 
t erecht heeft opgemerkt, de R echtbank blijk
baar stilzwijgend heeft uitgebre id tot beant
woordi ng van de vraag, naar welk recht de 
overdraagbaarheid van auteursrecht te beoor
dee len is, was nadere motiveering noodzakelijk 
geweest. 

Terwijl ik dus het eerste middel van e ische
res juist acht, ben ik van meening, dat ook 
het incidenteele middel zijn gevolgen zal moe
ten doen gelden, en zal m . i. een oplossing 
niet gevonden kunnen worden ronder nader 
onderzoek. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis, terugwijzing naar de Arr.
R echtbank te Rotterdam ten e inde met inacht
neming van ' s Hoogen Raads arrest verder te 
worden berecht en beslist, en veroordeeling van 
verweerster in de kosten dezer procedure. 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het arrest van den H. R. vnn 14 

Febmari 1935 (W. 12911, N . J. 1935 , 531 met 
noot E. M. M., R ed.) in deze zaak gewezen, 
womede uit het thans bestreden vonnis van 
de R echtbank te Rotterdam blijkt: 

dat de Sokal Film G .m.b.H. te Berlijn cl C' 
maker is van de geluidsf ilm "Das Blaue 
Licht"· 

dat ;ekere Becce te Berlijn de muziek van 
die film in opdracht van Sokal heeft gecom
poneerd; 

dat eischeres in cassatie (hierna te noemen 

Tuschinski) die geluidsfi lm op 1 Maart 1933 
in het openbaar in Rotterdam heeft. vertoond, 
na haar daartoe te hebben gehuurd van den 
rechtsopvolger van Sokal ; 

dat verweerster in cassatie (hierna te noemen 
Gema) van Tuschinski schadevergoed ing heeft 
gevorderd, omdat Becce aan haar - Gema -
het uitsluitend recht heeft overgedragen om 
de muziek, welke de genoemde film illustreert, 
in het openbaar uit te voeren en daarvoor aan 
derden toestemm ing te verleenen, welke toe
stemming Tuschinski van ltaar noch van haar 
daartoe gemachtigde heeft verkregen ; 

dat Gema zich ter ondersteun ing van de ste l-
1 ing, dat zij in Maart 1933 het auteursrecht 
op die muziek bezat, in de eerste plaats heeft 
beroepen op een acte van overdracht nrn Mei 
192!) ; 

0. dat bij voormeld arrest een eerder in deze 
zaak door de Rechtbank te Rotterdam gewe1,en 
vonnis is vernietigd, waarna de Rechtba nk hij 
het thans bestreden vonn is heeft bevestigd het 
op 12 Januari 1934 door den Kantonrechter te 
Rotterdam in deze zaak gewezen vonnis, waa r
bij aan Gema haar eisch is toegewezen tot een 
bedrag van f 10; 

dat de R echtbank daarbij heeft overwogen· 
dat volgens art. 2 der Auteurswet rn12 het 

a uteursrecht een roerende zaak is en door 
middel van een onderhandsche akte kan wor
den overgedragen ; 

dat de componist Becce bl ijkens de productie 
bij akte van 29 Mei 1929 die door do nota
r iëele verklar ingen eronder een "date cer
taine" draagt, heeft verk laard in aansluiti ng 
op zijn toetreding tot de Gema van 8 l!'ebn,ar i 
1919 - voorzoover ten deze van belang -: 
" Ich übertrage demnach hiermit alle mir 
zustehenden musikalischen Aufführungs-, 'l'ext
und Sende-rechte ausschliesslich der Gema nnd 
zwar an a ll en W erken , sowohl an schon ge
schaffenen wie an noch zu schaffenden" ; 

dat Becce door deze akte, die dus is opge
maakt vóórdat Sokal aa n Becce in 1932 op
dracht tot het maken van de muziek voor de 
film gaf, over welker inhoud en dagteekening 
tusschen part ij en geen gesch il is, ook aan 
Gema heeft overgedragen het auteursrecht op 
a ll e muzika le werken, (behoudens hier niet ter 
zake doende uitwnderi ngen ), die h ij na 29 Mei 
1929 wu maken, derhalve al zijn toekomstige 
muzikale a uteursrechten; 

dat het auteursrecht op muziekwerken, in de 
toekomst door een bepaald componist te ver
vaardigen, een voldoende bepaalbaar object is 
en a ls toekomstige zaak het onderwerp van 
een overeenkomst kan uitmaken; 

dat de R echtbank derhalve de vraag of 
Becce, toen hij de opdracht tot ,,ervaardiging 
van de muziek van Soka l kreeg en aannam, 
zijn 1·ech ten op die compos iti e reeds aan Gema 
had overgedragen en had kunnen overdragen, 
bevestigend beantwoordt en a lzoo te dien t ijde 
het auteursrecht op de m uziek van Becce reeds 
aan Gema toebehoorde; 

dat hieruit volgt, dat op of omstreeks den 
eersten Maart 1933 de Gema ui tsluitend ge
rechti gd was bedoelde muziek in het openbaar 
uit te voeren en daarvoor toestemming aan 
derden te verleenen, ongeacht het uitsluitend 
recht van Sokal op het verzamelwerk a ls zoo
danig ; 
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0. dat Tuschinski tegen dit vonnis als mid
delen van cassatie heeft voorgedragen: zie 
concl. Adv.-Gen. ; 

0. dat Gema het eerste cassatiemiddel heeft 
bestreden, zich ten aanzien van het tweede 
heeft gerefereerd aan het oordeel van den 
H. R. en harerzijds subsidiair, voor het geval 
het eerste middel gegrond wu worden bevon
den, als incidenteel cassatiemiddel heeft voor-
gesteld: zie alsvoren; . 

0. dat krachtens art. 47 van de Auteurswet 
1912 deze wet va'll toepassing is op muziek
werken, welke voor de eeri;te maal door of 
vanwege den maker zijn uitgegeven in het 
Rijk in Europa of in ederlandsch-Indië, als
mede op de niet aldus uitgegeven werken, 
welker makers zijn Nederlanders of andere 
Nederlandsche onderdanen; 

dat, verondersteld dat de door Becce voor 
de film "Das Blaue licht" vervaardigde mu
ziek voor de eerste maal is uitgegeven te Ber
lijn en dat de componist niet was Nederlander 
of ander Nederlandsch onderdaan, niet aan
wezig zou zijn een der gevallen, waarin krach
tens art. 47 het Nederlandsche recht recht
streeks van toepassing wu zijn, en alsdan inge
volge art. 4 lid 3 van de op 13 November 1908 
te Berlijn gesloten herziene Berner Conventie, 
met de toetreding daartoe bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 28 0ctober 1!112, S. 
323, Duitschland als land van herkomst van 
het werk ware te beschouwen; 

dat deze laatste omstandigheid echter geens
zins ten gevolge wu hebben, dat voor deze 
procedure de vraag, of auteursrecht van Becce 
op Gema is overgegaan, zou moeten worden 
beschouwd naar Duitsch rncht; 

dat het systeem der herziene Berner Con
ventie niet dit is, dat de auteur in het land 
van herkomst een auteursrecht verkrijgt, dat 
ook in de andere Verbondslanden erkenning 
en bescherming · vindt, doch - gelijk onmis
kenbaar blijkt uit het eerste en het tweede lid 
van art. 4 zoomede uit de geschiedenis van de 
tot standkoming van de herziening - die her
ziene Conventie aan den auteur, onafhankelijk 
van het al dan niet bestaan van bescherming 
in het land van herkomst, in ieder Verbonds
land een recht geeft, in omvang en in wer
king gelij k aan dat hetwelk de eigen wetgeving 
van dat Verbondsl and bij rechtstreeksche toe
passelijkheid van die wetgeving aan nationalen 
verleent; 

dat mitsdien Becce, in de hierboven aange
nomen veronderstelling, als maker van voor
meld muziekwerk, in Nederland hetzelfde 
recht wu hebben en dezelfde bescherming wu 
genieten als ware ingevolge art. 47 de bepa
lingen van de Nederlandsche Auteurswet recht
streeks op hem van toepassing; 

dat dit meebrengt, dat ook in die vernnder
stelling de vraag, of en op welke wijze dit aan 
die wet ontleende recht, hetwelk slechts wer
king heeft binnen het territoir waarvoor die 
wet geldt, kan worden overgedragen, moet 
beoordeeld worden naar Nederlandsch recht; 

dat, wat derhalve zij van de feiten, welke 
aan de gemaakte veronderstelling ten grond
slag liggen, de Rechtbank in ieder geval te
recht Nederlandsch recht heeft toegepast; 

0. alsnu dienaangaande: 
dat de wetgever,clie in art. 2 van de Auteurs-

wet heeft voorgeschreven, dat de overdracht 
van het auteursrecht niet anders kan geschie
den clan door middel van een authentieke of 
onderhandsche acte, dus doende heeft overge: 
nomen het stelsel in art. 668 B. W. neergelegd 
voor de levering van niet aan toonder luidendt> 
schuldvorderingen en andere onlichamelijke 
zaken; 

dat krachtens laatstgemeld artikel de over
gang van den eigendom der vordering tot 
stand komt door en bij het aangaan van de 
acte van overdracht en rechtens slechts moge
lijk is, indien de vordering bij het aangaan 
der acte van overdracht reeds bestaat; 

dat hetzelfde geldt voor het auteursrecht, 
wodat, nu van het bestaan van auteursrecht 
eerst sprake kan zijn, wodra en voorzoover 
een werk gemaakt is, overdracht van toekom
stig auteursrecht op nog te vervaardigen wer
ken in het edei-landsche rechtssysteem niet 
mogelijk is; 

dat hieruit volgt dat Gema de overdracht 
van de rechten, welke naar de Nederlandsche 
wet toekomen aan Becce voor de in 1932 door 
hem gecomponeerde muziek, niet vermag te 
doen steunen op de overeenkomst van 1929, 
waarbij hij zijn rechten op nog te vervaardi gen 
muziekwerken aan Gema heeft overgedragen; 

0 . dat al het voren overwogene tot de slot
som voert, dat het eerste door Tuschinski op
geworpen middel gegrond is, dat het geval , 
waarvoor subsidiair het tweede middel is voor
gesteld, zich niet voordoet, terwijl het door 
Gema incidenteel voorgedragen cassatiemiddel 
ongegrond is; 

Verwerpt het incidenteel beroep in cassatie; 
Vernietigt op het principaal beroep het vonnis 
van de An.-Rechtbank te Rotterdam op 23 
Mei 1935 tusschen partijen gewezen ; 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank ter 
verdere behandeling en afdoening met inacht
neming van dit arrest; (Salaris f 400, R Pd.). 

(N. J.) 

20 Februari 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 3, 2• lid sub b). 

De Revisiecommissie van het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
heeft niet geadviseerd over de grootte van 
een aan klager toe te kennen uitkeering. 

Hieruit volgt, dat het bestreden besluit 
van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken tot toekenning van zoodanige uit
keering niet is een besluit, als bedoeld in 
art. 3, lid 2, sub b der Ambtenárenwet 1929, 
en niet de Centrale Raad van Beroep, doch 
het Ambtenarengerecht te Roermond het 
in deze bevoegde gerecht is. 

De Centrale Raad van Beroep wijst de 
zaak terug naar genoemd Ambtenaren
gerecht. 

Uitspraak in zake : 
P.J. Slangen, wonendeteAmby,klager,voor 

wien ter openbare terechtzitting als gemachtig
de is opgetreden : J. H. Waterborg, wonende te 
Utrecht, 

tegen: . 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
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als gemachtigde is opgetreden: Mr.C. Ch. Geyl, 
hoofdcommies bij het Hoofdbestuur der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat rie feiten van het twistgeding : 
0. dat de Directeur-Generaal der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie bij besluit van 16 Mei 
1935, n° . 5823 S, 6• Afdeelins - in aanmerking 
nemende, dat de besteller biJ den P.T.T.-dienst 
P. J. Slangen te Maastricht bij een op 25 April 
1935 ingevolge art . 37 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement door de revisie-commissie 
van het Staatsbedrijf der P .T.T. ingestelde 
keuring ongeschikt is bevonden voor de verdere 
waarneming van zijn betrekking en gelet op 
de artt . 93 en 98, sub 1, /, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement en op het Organiek 
Besluit P.T.T. 1928 - aan P. J. Slangen voor
noemd met ingang van 8 Juni 1935 eervol 
ontslag als besteller bij den P.T.T.-dienst heeft 
verleend wegens het geraken, op grond van 
ziekten of gebreken, in een toestand van on
geschiktheid voor de verdere waarneming van 
zijn betrekking; 

0. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken 
bij besluit van 6 Juli 1935, n°. 1 - gelet op 
art. 39 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en gezien het advies van den Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie d.d. 2 Juli 1935, n°. 6732 - heeft 
goedgevonden aan den met ingang van 8 Juni 
1935 eervol ontslagen besteller bij den P.T.T.
dienst P. J. Slangen te Maastricht van dien 
datum af een uitkeering toe te kennen naar 
reden van f 518 's jaars met het voorbehoud, 
dat dit bedrag in termijnen zal worden uit
betaald, in geval van overlijden alleen het toe
komende over het loopende kwartaal zal worden 
uitgekeerd en de uitkeering overigens vervalt, 
zoodra en voor zoover alsnog pensioen op grond 
van de bepalingen der Pensioenwet 1922, S. 240, 
wordt genoten; 

0. dat klager van dit besluit tijdig in beroep 
is gekomen, bij klaagschrift, door hem inge
zonden bij het Ambtenarengerecht te Roer
mond, betoogende, dat hij bezwaar heeft tegen 
het bedrag der jaarlijksche uitkeering en van 
meening is, dat, aangezien zijn ongeschiktheid 
voor den dienst het gevolg is van gebreken, 
die hij in de uitoefening van zijn dienst heeft 
opgeloopen, aan hem een jaarlijk che uitkeering 
behoort te worden toegekend, berekend naar 
70 % van zijn gemiddelden pensioensgrondslag 
over de 3 jaren, aan zijn ontslag voorafgaande; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Roermond 
bij uitspraak van 3 December 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - zich 
onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van 
het door klager ihrk;elde beroep tege" de 
Ministeriëele Besc · ·ng van 6 Juli 1935; 
heeft verstaan, dat deze zaak behoort tot de 
kennisneming van den Centralen Raad van 
Beroep en het geding heeft teruggebracht in 
den staat, waarin het zich bevond ten tijde van 
het indienen van het klaagschrift ; 

0. dat deze uitspraak steunt op de overwe
gingen, dat de gewraakte Beschikking een 
gevolg is van het door den Directeur-Generaal 

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie op• 
16 Mei 1935 aan klager verleende eervol ont
sla~ ; dat dit ontslag is verleend, nadat voor
melde revisie-commissie een uitspraak had 
gegeven omtrent de geschiktheid van klager· 
voor de door hem bekleede betrekking ; dat 
mitsdien de Ministeriëele Beschikking moet 
worden aangemerkt als een besluit door een 
administratief orgaan genomen , nadat in deze 
zaak een krachtens algemeen verbindende 
regels optredende commissie een uitspraak 
heeft gegeven, bedoeld in art. 3, lid 2, onder b, 
der Ambtenarenwet 1929; dat derhalve, 
krachtens den aanhef van gemeld lid 2, enkel de 
Centrale Raad van Beroep, in eersten en eenigen 
aanleg, over een tegen deze beschikking in
gesteld beroep kan oordeelen ; 

I n rechte: 
0. dat het beroep van klager is gericht tegen 

het besluit van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 6 Juli 1933, n°. 1 ; 

0. dat dit besluit wèl moet worden onder
scheiden van dat van den Directeur-Generaal 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van 16 
Mei 1935, n°. 5823 S., 6• Afdeeling; 

Overwegende dat laatstgenoemd besluit door 
voormelden Directeur-Generaal is genomen, 
mede in aanmerking nemende het advies 
d.d. 25 April 1935, uitgebracht door de zg. 
Revisie-Commissie van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, met be
trekking tot klager ; 

0. dat die Commis ie in bedoeld advies 
verklaart, dat zij den besteller P. J .Slangen op 
25 April 1935 geneeskundig heeft onderzocht; 
dat zij op grond van dat onderzoek hem on
geschikt acht voor de betrekking, die hij be
kleedt en dat zij die ongeschiktheid niet · het 
rechtstreeksche gevolg van de uitoefening van 
den dienst acht ; dat zij evenwel niets zegt 
- en kennelijk ook niet bevoegd was iets te 
zeggen - over de grootte van een aan klager 
toe te kennen ui tkeering ; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit van den Minister van Binnen
landsche Zaken niet kan beschouwd worden als 
te zijn genomen, nadat de genoemde Revisie
Commissie in de zaak een advies heeft gegeven ; 
wordende hierbij nog geheel in het midden 
gelaten, of die Commissie wel kan worden aan
gemerkt als een krachtens algemeen verbinden
de regels optredende commissie, gelijk bedoeld 
in art. 3, lid 2, onder b, der Ambtenarenwet; 

0. dat derhalve niet de Centrale Raad van 
Beroep, maar het Ambtenarengerecht te 
Roermond het ten deze bevoegde gerecht is, 
zoodat, met vernietiging van de uitspraak, 
waarbij genoemd Ambtenarengerecht zich on
bevoegd heeft verklaard kennis te nemen van 
het door klager tegen de Ministeriëele Beschik
king van 6 Ju]j 1935 ingestelde beroep en heeft 
verstaan, dat deze zaak behoort tot de kennis
neming van den Centralen Raad van Beroep, 
de zaak moet worden teruggewezen naar het 
Ambtenarengerecht te Roermond om op het 
onderhavige klaagschrift verder te worden 
behandeld; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak van het Ambtenaren

gerecht te Roermond van 3 December 1935 
hierboven vermeld ; 

Wijst de za-ak terug naar het Ambtenaren-
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gerecht te Roermond om op het onderhavige 
klaagschrift verder te worden behandeld . 

In rechte: 
0. dat de gewraakte Beschikking is een gevolg 

-van het door den Directeur-Generaal der 
.Posterijen, Telegrafie en Telefonie op 16 Mei 
1935 aan klager verleend eervol ontslag; 

0. dat dit ontslag weer is verleend nadat de 
:Revisie-Commissie van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie d.d. 25 
April 1935 een uitspraak heeft gegeven omtrent 
de geschiktheid van klager voor de betrekking 
die hij bekleedt; 

0. dat mitsdien bedoelde Ministeriëele Be
.schikking moet worden aangemerkt als een 
besluit door een administratief orgaan genomen, 
nadat in deze zaak een krachtens algemeen 
-verbindende regels optredende commissie een 
uitspraak heeft gegeven, bedoeld in art. 3, 
lid 2, sub b van de Ambtenarenwet-1929; 

0. dat derhalve krachtens den aanhef van 
gemeld lid 2, enkel de Centrale Raad van Beroep 
in eersten en eenigen aanleg over een tegen deze 
beschikking ingesteld beroep kan oordeelen ; 

0. dat, waar dit gerecht niet bevoegd is van 
het ingesteld beroep kennis te nemen, het ge
ding krachtens art. 70 der Ambtenarenwet 
behoort te worden gebracht in den staat waarin 
h et zich bevond ten tijde der indiening van het 
klaagschrift ; · 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart zich onbevoegd om kennis te 

nemen van het door klager ingesteld beroep 
tegen de Ministeriëele Beschikking van 6 Juli 
1935. 

Verstaat, dat deze zaak behoort tot de kennis
neming van den Centralen Raad van Beroep. 

Brengt het geding terug in den staat waarin 
het zich bevond ten tjjde van het indienen van 
het klaagschrift. (A.B.) 

22 Februari 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 100.) 

Art. 100 l e lid geeft, noch blijkens zijn 
oorspronkelijke bewoordingen, noch zooals 
deze luidde gedurende 1933 en 1934, aan
leiding om tot de onderwijzers, wier jaar
wedden en wedden door het Rijk worden 
vergoed, niet te rnkenen die onderwijzers, 
wier jaarwedden en wedden ingevolge art. 
97 l e lid in verband rnet a,·t. 56 Be lid 
aan die besturen worden vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Enschede tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 8 Oc
tober 1935, N°. 9906/7783, 2• afdeeling, waarbij 
met vernietiging van het besluit van dien raad 
van 6 Mei 1935, de vergoeding, bedoeld in 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs, Haaksberg__~rstraat 416, te Enschede, uit
gaande van de vereeniging tot stichting en in
standhouding van scholen met den Bijbel, al
daar, over het jaar 1934 nader is vastgesteld 
op f 33.45 (jaarwedde voor D. Koelewijn over 
het tijdvak 1 Januari tot en met 31 Maart 1934) 
en f 1181.46 (jaarwedde voor J. J. François 
over het jaar 1934) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schil len van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Januari 1936, no. 39; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Februari 1936, n°. 1169, afdeeling Lager 
Onderwijs ; · 

0. dat, nadat de raad der gemeente En
schede in zijne vergadering van 6 Mei 1935 
de vergoeding, als bedoeld in artikel 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de 3• school 
met den Bijbel aan de Haaksbergerstraat 416 
over 1934 had vastgesteld op f 33.45 (vergoe
ding van de jaarwedde van den onderwijzer 
D. Koelewijn over het tijdvak van 1 Januari 
tot en met 31 Maart 1934) en f 895.53 (ver
goeding van de jaarwedde van den onderwijzer 
J . J. François over de tijdvakken van 1 Januari 
tot en met 31 Maart 1934 en van l Juli tot 
en met 31 December 1934), het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel, te Enschede, in 
beroep is gekomen bij Ged. Staten van Over
ijssel; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 8 Oc
tober 1!135, n°. 9906/7783, 2• afdeeling, met 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Enschede van 6 Mei 1935, hebben 
bepaald, dat de gemeentevergoeding, bedoeld 
in artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor de hiervoor genoemde bijzondere school 
over 1934 zal bedragen f 33.45 (vergoeding 
van de jaarwedde voor D. Koelewjjn over het 
tijdvak 1 Januari tot en met 31 Maart 1934) 
en f 1181.46 (vergoeding van de jaarwedde 
voor J. J. François over het jaar 1934); 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de klassedeeler van de openbare scholen 
voor ~ewoon lager onderwijs te Enschede over 
het tiJdvak van 1 April tot en met 30 Juni 1934 
aan de voornoemde bijzondere school recht 
gaf op vergoeding in totaal van zeven onder
wijzers, die allen ten laste van het Rijk zijn 
gekomen, waarvan een op grond van artikel 
56, 2• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, krach
tens beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 Au
gustus 1934, n°. 17287, Afdeeling L .O.F.; dat 
naar de meening van hun college bij den wet
gever kennelijk de bedoeling heeft voorgezeten, 
dat bij de toepassing van artikel 100 der Lager
Onderwijswet 1920 alleen rekening zal moeten 
worden gehouden met die onderwijzers, waar
van de jaarwedden en wedden op grond van 
artikel 97 juncto artikel 56, l• lid, der wet 
worden vergoed daar anders de toepassing van 
het 2• lid van artikel 56, dat bij de wet van 
16 Februari 1923, S. 38, aan de wet is toege
voegd, illusoir zou zijn; dat de raad mitsdien 
ten onrechte de jaarwedde van den onderwijzer 
J. J. François over het tijdvak 1 April tot en 
met 30 Juni 1934 buiten de gemeentelijke ver
goeding heeft gelaten ; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Enschede, daartoe gemachtigd 
door den raad dier gemeente, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat zij allereerst 
moeten opmerken. dat Ged. Staten bij hunne 
beslissing u(tgaan van een andere lezing van 
het l • lid van artikel 100 dan gold in het tijd
vak, waarover de door hen bestreden vergoeding 
wordt gevraagd; dat in dat tijdvak namelijk 
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het eerste lid van artikel 100 niet bevatte de 
thans daarin voorkomende verwijzingen naar 
artikel 56 en naar artikel 97-, zulks ten gevolge 
van het bepaalde bij het tweede lid van ar
tikel XIV der wet van 30 December 1932, 
S. 689, zooals dit is gewijzigd bij artikel I 
onder a der wet van 29 December 1933, S. 779, 
krachtens welk voorschrift de genoemde aan
haling verviel voor het tijdvak, aanvangende 
met 1 Januari 1933, en einiligende (in dit geval) 
1 September 1934; dat volgens de lezing nu 
van artikel 100, eerste lid, zooals die voor het 
betrokken tijdvak gold, daarbij zeer in het 
algemeen werd bepaald, dat bij de berekening 
van het aantal leerkrachten, door de gemeente 
aan eene bijzondere school te vergoeden, in 
mindering moesten worden gebracht de leer
krachten, ,,door het Rijk" aan de bijzondere 
school vergoed ; dat hierin dus geen enkel 
aanknoopingspunt ligt voor de door Ged. Staten 
bepleite restrictie, krachtens welke alleen in 
mindering zouden gebracht mogen worden de 
door het Rijk krachtens artikel 97 juncto 
artikel 56, eerste lid, aan de bijzondere school 
vergoede leerkrachten ; dat het feit, dat het, 
afgezien van de bewoordingen zelve van het 
1 • lid van artikel 100, onlogisch zou zijn daarin 
eene dergelijke restrictie te willen lezen, vooral 
in het oog springt, wanneer men bedenkt, dat 
de evenvermelde wijziging van het eerste lid 
juist werd aangebracht, ten einde eene restric
tie, die daarin bij de vroegere ( en thans weder
om) geldende bewoorilingen reeds lag, weg te 
nemen ; dat de bedoeling immers was, mogelijk 
te maken, dat bij de berekening der gemeente
lijke vergoeding niet alleen in mindering zouden 
mogen worden gebracht de leerkrachten, door 
het Rijk krachtens artikel 97, juncto artikel 56 
aan de bijzondere school te verg<;>eden, maar 
bovendien ook nog die leerkrachten, welke het 
Rijk aan de bijzondere school zou vergoeden, 
ingevolge het bepaalde bij artikel XIV, eerste 
lid, dei· wet van 30 December 1932, S. 689, 
zooals dat artikel nader is gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1933, S. 779; dat, wanneer 
de opvatting van Ged . Staten juist zou zijn, 
"dat bij den wetgever kennelijk de bedoeling 
heeft voorgezeten, dat bij de toepassing van 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 alleen 
rekening zou moeten worden gehouden met die 
onderwijzers, waarvan de jaarwedden en wed
den op grond van artikel 97, juncto artikel 56, 
1° lid, der wet worden vergoed", daarvan dan 
het gevolg zou zijn, dat datgene, waartoe juist 
artikel 100, 1° lid, speclaal gewijzigd werd (het 
rekening houden met de onderwijzers, vergoed 
krachtens het bovenvermelde artikel XIV) 
evenmin mogelijk zou zijn ; dat dit laatste 
kennelijk niet de bedoeling van den wetgever 
is geweest, hetgeen nader betoog behoeft ; dat 
op grond van het vorenstaande hunne conclusie 
dus is, dat volgens de redactie van artikel 100, 
1° lid, zooals het voor het betrokken tijdvak 
luidde. bij de toepassing daarvan zoowel reke
ning moet worden gehouden met de onderwijzers 
door bet Rijk aan de bijzondere school vergoed 
krachtens meergemeld artikel XIV, als met die, 
vergoed krachtens artikel 97, juncto artikel 
56, zoowel eerste als tweede lid; dat Ged . 
Staten hunne interpretatie van artikel 100, 
l • lid , meenen te kunnen rechtvaariligen met 
het argument, dat "anders de toepassing van 

het tweede lid van artikel 56 der wet illusoir 
zou zijn" ; dat zij ook die bewering in haar 
algemeenheid niet juist achten; dat zij dat bij
voorbeeld niet is in het geval, dat bij het open
baar onderwijs geen enkele boventallige leer
kracht zou zijn; dat anderzijds de opvatting, 
die Ged. Staten gehuldigd wenschen te zien, 
tot eene consequentie leidt, die huns inziens 
minder acceptabel is, dan het door Ged. Staten 
gevreesde illusoir worden (in een enkel geval) 
van artikel 56, lid 2; dat die consequentie de 
volgende is : dat, wanneer de wetgever met de 
in het eerste lid van artikel 100 voorkomende 
woorden "ingevolge artikel 97" alleen zou heb
ben bedoeld "artikel 97 juncto artikel 56, 1 •lid", 
dan da-ar onmiddellijk uit voortvloeit, dat met 
de woorden "ingevolge artikel 56" in datzelfde 
artikel 100, 1 ° lid, gebruikt, ook niet anders 
bedoeld kan zijn dan "artikel 56, 1 • lid" ; dat 
nu, om in deze tijden zooveel mogelijk te komen 
tot algeheele afschaffing van de zoogenaamde 
boventallige leerkrachten, verscheidene ge
meenten openbare scholen en klassen hebben 
opgeheven ; dat het leerlingenaantal der over
blijvende openbare scholen daardoor in die 
mate steeg, dat het Rijk voor die scholen veel
vuldig het 2• lid van artikel 56 toepaste; dat 
alle leerkrachten, aan die Pcholen werkzaam, 
alsdan door het Rijk aan die gemeente werden 
vergoed ; dat, indien nu bij de toepassing van 
artikel 100 alleen rekening zou mogen worden 
gehouden met de ingevolge artikel 56, l • lid, 
vergoede krachten, daardoor de werking van 
het voorschrift, vervat in het 2• lid van artikel 
100, zou worden uitgebreid over een aanzien
lijk langeren tijd dan in de bedoeling heeft &~
legen ; de termijn immers, in dat tweede Jid 
genoemd, dan niet zou ingaan op het oogen
blik, waarop de gemeente alle leerkrachten 
"van het Rijk" vergoed krijgt, maar eerst op 
het tijdstip, dat alle leerkrachten krachtens 
artikel 56, eerste lid , door het Rijk worden ver
goed ; dat dit voor Enschede bijvoorbeeld zou 
kunnen meebrengen, dat, terwijl aan de open
bare scholen sedert 1 September 1934 geen voor 
rekening van de gemeente gebleven boven
tallige leerkrachten meer verbonden zijn, de 
gemeente nog tot 31 December 193,; aan de 
bijzondere scholen boventallige leerkrachten 
zou moeten vergoeden ; dat duidelijk is, dat 
deze consequentie van de opvatting van Ged . 
Staten nog minder te aanvaarden is dan de door 
Ged. Staten ge\vraakte consequentie van de 
door het gemeentebestuur gehuldigde opvat
ting; 

0. dat artikel 100, l • lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, noch blijkens zijne oorspronkelijke 
bewoordingen, noch zooals deze bepaling inge
volge artikel XIV, 2° lid, der wet van 30 De
cember 1932 S. 689 luidde gedurende de jaren 
1933 en 1934, aanleiding geeft om tot de onder
wijzers, wier jaarwedden en wedden door het 
Rijk aan de schoolbesturen worden vergoed, 
niet te rekenen die onderwijzers, wier jaar
wedden en wedden ingevolge artikel 97, l • lid, 
in verband met artikel 56, 2• lid, der Lager
Onderw~jswet 1920 aan die besturen worden 
vergoed; 

dat met name, wat de jaren 1933 en 1934 
betreft, over welk laatste jaar het hier gaat, 
in artikel 100, 1° lid, zonder meer sprake is 
van onderwijzers, wier jaarwedden en wedden 
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door het Rijk aan het schoolbestuur worden 
vergoed, zoodat hieronder niet anders dan alle 
onderwijzers, wier jaarwedden en wedden door 
het Rijk worden vergoed, begrepen kunnen 
worden, ook wanneer zulks geschiedt krachtens 
artikel 97, l • lid, in verband met artikel 56, 
2• lid , der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte, in 
afwijking van het standpunt van den raad der 
gemeente Enschede, de jaarwedde van den 
onderwijzer J. J. François over het tijdvak van 
1 April tot en II\et 30 Juni 1934 voor vergoeding 
uit de gemeentekas in aanmerking hebben ge
bracht; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 8 October 
1935, n°. 9906/7783, 2• afdeeling, het bij dit 
college ingestelde beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Enschede van 6 Mei 
1935, houdende vaststelling van de gemeen
telijke vergoeding, als bedoeld in artikel 100 
der Lager-Onderwijswet 1920, over 1934 voor 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs aan de Haaksbergerstraat 416 aldaar, als
nog ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

22 F ebruari 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Dit art. kan geen toepassing vinden, nu 
wel aan den armlastige ondersteuning is 
verleend om naar een andere gemeente te 
verhuizen, maar dit is geschied op uit
drukkelijk verzoek van den armlastige, 
daar hij verwachtte in de andere gemeente 
meer kans op werk te zullen hebben, welke 
verwachting aannemelijk werd gemaakt 
door overlegging van een brief van zijn 
aldaar wonende familie , die hem zou hel
pen om een middel van bestaan te vinden. 
Daaraan doet niet af, dat het armbestuur 
niet eerst heeft onderzocht, of er voor den 
armlastige inderdaad werk in de andere 
gemeente te vinden was. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
· Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Den H elder 
tegen de beslissing van Ged. Staten van Noord
Holland van 2 October 1935, n°. 190, waarbij 
met toepassing van artikel 40 der Armenwet 
is bepaald, dat de kosten van ondersteuning, 
verleend aan het gezin van M. Swinkels, ge
durende den termijn van één jaar, aanvangende 
15 Januari 1935, komen ten laste van het "e
meentelijk Bureau voor Maatschappelijk HuÎp
betoon te Den Helder ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 J anuari 1936, N°. 42; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1936, 
N°. 1134, Afdeeling Armwezen; 

O. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun evengenoemd besluit hebben beslist, dat 
de kosten van ondersteuning, door de gemeente
lijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbe-

toon te Alkmaar verleend aan het gezin van 
M. Swinkels, welke kosten tot eind September 
1935 f 300.79 hebben bedragen, gedurende den 
termijn van één jaar, aanvangende 15 Januari 
1935, komen ten laste van het gemeentelijk 
Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Den Helder; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat aan het gezin M. Swinkels, destijds marinier 
2• klasse bij de Koninklijke Nederlandsche 
Marine, doch op 10 October 1934 op grond van 
lichaamsgebreken uit den militairen dienst ont
slagen en in het genot ~esteld van een pensioen 
van f 2 per week, door het gemeentelijk Bureau 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Den H elder 
eene ondersteuning van f 8 per week werd ver
leend ; dat het genoemde gezin op 20 December 
1934 naar Allimaar is verhuisd , nadat aan 
Swinkels op diens verzoek door het gemeente
lijk Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Den Helder een bedrag van f 15 voor ver
huiskosten en van f 25 voor eerste levensonder
houd was verstrekt ; dat Swinkels zich op 2 
Januari 1935 tot de gemeentelijke instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Alkmaar 
heeft gewend met een verzoek om ondersteu
ning, daar hij zonder middelen van bestaan was, 
welke ondersteuning met ingang van 15 J anuari 
1935 door de genoemde instelling werd ver
strekt tot, een bedrag van f 5 per week en nader 
met ingang van 8 April 1935 tot f 8 per week 
moest worden verhoogd ; dat van de zijde van 
het gemeentebestuur van Alkmaar is gesteld, 
dat het gemeentelijk Bureau voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon de vorenvermelde bedragen 
van f 15 en f 25 heeft verstrekt, zonder zich 
er van te hebben vergewist, of Swinkels te Alk
maar een middel van bestaan zou vinden, ter
wijl het wist of althans kon weten, dat dit 
niet het geval zou zijn ; dat door burgemeester 
en wethouders van Den Helder t er bestrijding 
van het standpunt van het gemeentebestuur 
van Alkmaar is naar voren gebracht, dat 
Swinkels, die te Den Helder geen werk had 
kunnen vinden, uitdrukkelijk te kennen had 
gegeven naar Alkmaar te willen verhuizen, 
waar hij verwachtte in dit opzicht meer kans 
van slagen te zullen hebben, en dat hij deze 
verwachting had aannemelijk gemaakt door 
overlegging van een brief van zijn familie al
daar , die hem zou helpen een middel van be
staan te vinden ; dat, wat het door burgemeester 
en wethouders van Alkmaar gedaan verzoek 
t ot toepassing van artikel 40, 2• lid , der Armen
wet betreft, gelijk van: de zijde van het ge
meentebestuur van Den Helder is toegegeven, 
het gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon de bovengenoemde bedragen van 
f 15 en f 25 heeft verstrekt, zonder te voren 
te hebben onderzocht, of Swinkels te Alkmaar 
inderdaad voldoende middelen van bestaan 
zou kunnen vinden; 

dat een summier onderzoek dienaangaande 
bij de Arbeidsbeurs t e Alkmaar de onmogelijk
heid hiervan zou hebben aangetoond en de on
aannemelijkheid van de verwachtingen van 
SwinkelS' zou hebben bewezen; dat hun college 
van oordeel is, dat onder deze omstandigheden 
moet worden aangenomen , dat op de komst 
van het gezin Swinkels te Alkmaar zoodanige 
invloed is uitgeoefend, dat toepassing van het 
tweede Jid van artikel 40 der Armenwet in dit 
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geval gerechtvaardigd is; dat uit de verkregen 
inlichtingen is geQleken, dat Swinkels moet 
worden geacht tot werken in staat te zijn ; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Den Helder bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat, aangezien Swinkels 
zonder voldoende middelen van bestaan was, 
hem aanvankelijk door het gemeentelijk Bureau 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Den Hel
der eene steunuitkeering van f 8 per week is 
verstrekt ; dat Swinkels, na daarom eerst eenige 
malen tevergeefs te hebben gevraagd, bij schrij
ven van 6 December 1934 aan het bestuur 
van de voornoemde instelling heeft verzocht 
hem aan eenig geld te willen helpen, ter Jde 
hem en zijn gezin in staat te stellen , "'ar de 
gemeente Alkmaar te verhuizen ; dat. Jwinkels 
in zijn schrijven mededeelde, dat he hem, of
schoon hij daartoe alle pogingen had aange
wend, niet was mogen gelukken, in Den Helder 
werk te krijgen en dat de reden, waarom hij 
naar Alkmaar wenschte te vertrekken, was, dat 
hij wel kans zon zien, daar arbeid te vinden, 
aangezien in die gemeente dikwijls schepen 
worden gelost, en voorts, dat hij ook wel in de 
gelegenheid zou zijn bij een der aldaar gevestigde 
iuleggerijen of bij de zuivelfabriek aan het werk 
te komen, omdat in Alkmaar familie van hem 
woonde en deze, volgens zijn beweren, hem 
daarbij wel zou kunnen helpen ; dat het bestuur 
van het gemeentelijk Bureau voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon op grond van een en ander 
en na ampele overweging heeft gemeend aan 
het verzoek van Swinkels te moeten voldoen, 
daarbij vooropstellende, dat aan een arme, die 
tot werken in staat kan worden geacht, de 
kans behoort te worden geboden, zelf in zijn 
onderhoud te voorzien ; dat aan Swinkels een 
bedrag van f 40, te weten f 15 voor transport
kosten en f 25 voor eerste levensonderhoud, is 
verstrekt ; dat, blijkens de stukken, Swinkels 
zich o_p 2 Januari 1935 tot de gemeentelijke 
instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Alkmaar heeft gewend met een verzoek om 
ondersteuning, daar hij zonder middelen van 
bestaan was, welke ondersteuning met ingang 
van 15 Januari 1935 door de genoemde instel
ling werd verstrekt tot een bedrag van f 5 per 
week en nader met ingang van 8 April 1935 
tot f 8 per week moest worden verhoogd ; dat 
Ged. Staten van Noord-Holland, blijkens de 
bestreden beslissing, van oordeel zijn, dat op 
de komst van het gezin van Swinkels te Alk
maar zoodanige invloed is uitgeoefend, dat toe
passing van het tweede lid van artikel 40 der 
Armenwet in dit geval gerechtvaardigd is, zulks 
Of! grond van de overweging, dat het gemeente
liJk Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
te Den Helder de bovengenoemde bedragen 
van f 15 en f 25 heeft verstrekt, zonder te voren 
te hebben onderzocht, of Swinkels te Alkmaar 
inderdaar voldoende middelen van bestaan zou 
kunnen vinden; dat zij, appellanten, evenwel, 
mede op grond van de ter zake bestaande 
hoogere jurisprudentie van oordeel zijn, dat 
in het onderhavige geval toepassing van artikel 
40, 2• lid, der Armenwet ten aanzien van de 
gemeente Den Helder niet plaats kan vinden, 
aangezien de bovengenoemde bedragen zijn 
verstrekt op uitdrukkelijk en herhaald verzoek 
van Swinkels, die zich te Alkmaar wenschte te 
vestigen en huns inziens voldoende aanneme-

lijk heeft gemaakt, aldaar in zijn onderhoud te 
kunnen voorzien ; dat voorts het enkele feit, 
dat een nader onderzoek dienaangaande niet 
heeft plaats gehad, naar hun gevoelen geen 
aanleiding kan zijn om het vermoeden te wet
tigen, dat Swinkels naar de gemeente Alkmaar 
zou zijn afgeschoven, in den zin van artikel 40, 
1 • lid, der Armenwet, aangezien in het alge
meen de beantwoording van de vraag, of deze 
omstandigheid aanwezig kan worden geacht, 
in elk voorkomend geval naar de omstandig
heden zal moeten worden beoordeeld; 

0. dat het gemeentelijk Bureau voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Den Helder, blijkens 
de stukken, weliswaar aan M. Swinkels onder
steuning heeft verleend, om met zijn gezin te 
verhuizen naar Alkmaar, doch dat die onder
steuning is verstrekt op uitdrukkelijk verzoek 
zijnerzijds, onder mededeeling, dat hij verwacht
te in deze gemeente meer kans te znllen hebben 
om werk te vinden, welke verwachting door 
hem aannemelijk werd gemaakt door over
legging van een brief van zijne aldaar wonende 
familie, die hem zou helpen om een middel 
van bestaan te vinden ; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat tot de komst van het gezin 
Swinkels te Alkmaar eenige invloed van of 
vanwege den burgemeester, burgemeester en 
wethouders of het bestuur van eene burgerlijke 
instelling te Den Helder in den zin van artikel 
40 der Armenwet heeft medegewerkt; 

dat zulks ook niet kan worden afgeleid uit 
de enkele omstandigheid, dat het gemeentelijk 
Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Den Helder niet eerst heeft onderzocht, of er 
voor Swinkels inderdaad werkgelegenheid te 
Alkmaar was ; 

dat Ged. Staten dan ook ten onrechte hebben 
beslist, dat de kosten van ondersteuning, door 
de gemeentelijke instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Alkmaar aan het gezin van 
M. Swirikels verleend, gedurende den termijn 
van een jaar, komen ten laste van het ge
meentelijk Bureau voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Den Helder ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-H olland van 2 Oc
tober 1935, n°. 190, te beslissen, dat een geval, 
als bedoeld in artikel 40 der Armenwet, zich 
hier niet voordoet en dit artikel mitsdien met 
betrekking tot dit geschil geen toepassing kan 
vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

26 Februari 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Gelet op het verband tusschen het l e 
en het 2e lid van art. 8 der Verordening, 
kent het artikel slechts aanspraak op te
ruggave van belasting toe over geheele 
termijnen van twaalf maanden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X. 

te Rotterdam, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
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I aldaar van 19 Juni 1935 betreffende door 
hem gevraagde teruggave van straatbelasting 
der gemeente Rotterdam; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 8 van de verordening der gem. 

Rotterdam op de heffing eener belasting on
der den naam van straatbelasting inhoudt: 

Voor gebouwde eigendommen, die met hunne 
gebouwde aanhoorigheden gedurende 12 ach
tereenvolgende maanden ongebruikt en onver
huu,·d gebleven zijn, wordt aan hem, die ge
durende dat geheele tijdvak is aangeslagen, 
de belasting teruggegeven. 

Ter bekoming van teruggave in de vorige 
alinea bedoeld, moet de belanghebbende bin
nen 30 dagen na het einde van bedoeld tijdvak 
een verzoekschrift indienen bij den Admini
strateur van het Bureau voor de Regeling yan 
Plaatselijke Belastingen. 

0. dat het geschil, waarover de Raad van 
Beroep bij de bestreden uitspraak heeft be
s! ist, betreft de vraag of belanghebbende, die 
over 1933 en 1934 wegens een gebouwd eigen
dom te Rotterdam in de straatbelasting dier 
gemeente is aangeslagen, ingevolge art. 8 
voormeld, aanspraak heeft op teruggave van 
belasting over het tijdvak 29 April 1934-
15 December 1934; 

dat, voor woveel in cassatie van belang, 
vaststaat, dat bedoeld gebouwd eigendom van 
29 April 1933 tot 15 December 1934 onge
bruikt en onverhuurd is gebleven en dat be
langhebbende over het tijdvak 29 April 1933-
28 April 1934 reeds teruggave van belasting 
heeft genoten; 

0. dat de Raad van Beroep heeft geoor
deeld, dat recht op teruggave van belasting 
slechts bestaat over geheele termijnen van 
twaalf maanden, zoodat het verzoek van be
langhebbende om teruggave te erlangen over 
het tijdvak 29 April 1934-15 Dooember 1934 
terecht is geweigerd; 

0. dat belanghebbende stelt schending van 
a1·t. 16 der Wet van 19 December 1914, S. 564, 
i.v. m. art. 8 der bovenvermelde verordening, 
doordat de Raad van Beroep voorbijziet, dat, 
indien het gebouwd eigendom eenmaal gedu
rende twaalf achtereenvolgende maanden on
gebruikt en onverhuurd is gebleven, ook voor 
den verderen daaraan aansluitenden tijd, waar
in het ongebruikt en onverhuurd is gebleven, 
aanspraak op teruggave van belasting bestaat; 

0 . dat de stelling, waarop het middel van 
cassatie berust, in de bewoordingen van het 
aangehaalde art. 8 der Verordening geen steun 
vindt; 

dat, gelet op het verband tusschen het le en 
2e lid van art. 8, het artikel slechts aanspraak 
op teruggave van belasting toekent over ge
heele termijnen van twaalf maanden; 

dat derhalve het aangevoerde middel is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

27 Februari 1936. UITSPRAAK van den 
Central en Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 le lid.) 

Het besluit, waarvan beroep, houdende 
afwijzing van het verzoek om toekenning 

van wachtgeld, is wel is waar in strijd 
met een eerder ten aanzien van gedaagde 
persoonlijk genomen besluit, uitsluitend 
op hem en nog een ander persoon betrek
king hebbende, doch is geenszins in strijd 
met eenig algemeen verbindend voorschrift, 
terwij l evenmin van misbruik van bevoegd
heid is gebleken. 

Uitspraak in zake : 
Het Bestuur der Gemeentelijke Instelling 

voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Tiel, 
eischer in honger beroep, voor hetwelk ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden : S. Visser, wonende te Tiel, 

tegen: 
N. de Man, wonende te Tiel, gedaagde in honger 
beroep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. J. van Nes, advocaat te Tiel. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Gemeentelijke Instelling voor Maat

schappelijk Hulpbetoon te Tiel d.d. 8 Augustus 
1!)35 aan N. de Man heeft bericht: 

,,In antwoord op Uw schrijven, d.d. 1 dezer, 
deelen wij U mede, dat wij op Uw verzoek, in
houdende toekenning van wachtgeld, afwijzend 
hebben beschikt."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem bij 
uitspraak van 22 ovember 1935- naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door N. 
de Man tegen voormeld besluit ingestelde be
roep ontvankelijk heeft verklaard ; de weigering, 
door het Bestuur der Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Tiel ten 
aanzien van . de Man verricht, om aan hem 
uit te betalen het hem door het Algemeen 
Armbestuur toegekende wachtgeld, nietig heeft 
verklaard en heeft bepaald : a dat eerstgenoemd 
Bestuur hem zal betalen een bedrag van f 205.88 
wegens tot op "heden" vervallen termijnen van 
bedoeld wachtgeld ; b dat dit Bestuur ook in 
den vervolge maandelijks de termijnen aan 

. de Man zal hebben te voldoen, welke met 
inachtneming van de bepalingen der bij besluit 
van het Algemeen Armbestuur der gemeente 
Tiel d.d . 28 December 1932 vastgestelde wacht
geldregeling alsnog zullen komen te vervallen ; 

O. dat het Bestuur der Gemeentelijke In
stelling voor Maatschap:iielijk Hulpbetoon te 
Tiel van deze uitspraak tijdig in hooger beroep 
is gekomen en bij beroepschrift op de daarbij 
aangevoerde gronden heeft gevorderd, dat deze 
Raad de uitspraak, waarvan beroep, zal ver
nietigen en opnieuw recht doende alsnog het 
Ambtenarengerecht onbevoegd zal verklaren 
van het beroep van N. de Man kennis te nemen, 
althans in zijn beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren, althans zijn eisch af te wijzen als geheel 
ongegrond; 

O. dat N. de Man bij contra-memorie heeft 
verzocht de uitspraak, waarvan beroep, te 
bevestigen ; 

In rechte: 
0. dat tegen een besluit, als dat d.d. 8 

Augustus 1935 door het Bestuur van de Ge
meentelijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Tiel genomen, beroep kan worden 
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ingesteld ter zake dat het feitelijk of rechtens 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften strijdt of dat bij het nemen daar
van het administratief orgaan van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0 . dat dus allereerst de vraag moet worden 
beantwoord, of het aangevochten besluit strijdt 
met eenig toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift; 

0. dat de eerste rechter deze vraag bevesti
gend heeft beantwoord, klaarblijkelijk op dezen 
grond, dat het zoude zijn in strijd met de boven
bedoelde d.d. 28 December 1932 door het 
Algemeen Armbestuur der gemeente Tiel vast
gestelde wachtgeldre<>eling ; 

0 . dat bovenbedocld besluit d.d. 28 Decem
ber 1932, voor zoover ten deze van belang, 
luidt: 

,,N°. 1. enz. 
N°. 2. Wegens opheffing van zijn betrekking, 

althans wegens een nieuwe organisatie van zijn 
dienstvak, waardoor zijn werkzaamheden over
bodig zijn geworden, wordt met ingang van 
heden aan den heer Nicolaas de Man te Tiel 
eervol ontslag verleend als bode bij het Alge
meen Armbestuur, met toekenning van een 
wachtgeld, gelijkstaande aan dat, hetwelk is 
omschreven in art. 3 lid 2 en 3 van het K. B. 
van 3 Augustus 1922, S. 479, tot regeling van 
de Toekenning van wachtgeld aan Burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

N°. 3. Met het oog op het eervol ontslag op 
heden verleend aan den heer Martinus Kleij te 
Tiel als ambtenaar bedoeld in art. 14 van het 
Reglement van het Algemeen Armbestuur en 
aan den H eer N. de ]\fan te Tiel als bode bij 
dat bestuur worden vastgesteld de volgende 
wachtgeldregelingen : 

Ten behoeve van den H eer Kleij, enz. 
Ten behoeve van den H eer Nicolaas de 

Man met 23 d ienstjaren en een jaarloon van 
f 100 gedurende 3 maanden 100 % van het 
loon is f 2ö en 69 maanden 70 % van het loon 
is tegen f 70 per jaar en daarna een verlenging 
van wachtgeld, gelijkstaande met zijn uit
gesteld pensioen of f 40.2ö. 

N°. 4. Voor zooveel noodig goedkeuring te 
vragen van de besluiten sub 1, 2 en 3 aan H eeren 
Ged. Staten van Gelderland ." 

0. dat dit besluit, naar 's Raads oordeel, 
niet anders is dan een besluit, uitsluitend be
trekkjng hebbende op de 2 destijds bij het Alge
meen Armbestuur te Tiel in dienst zijnde, met 
name genoemde personen, doch dat het geens
zins kan beschouwd worden als een algemeen 
verbindend voorschrift; 

0 . dat dus het bestreden besluit van 8 
Augustus 193ö, hoewel het met dit besluit van 
28 December 1932 in strijd is, niet deswege kan 
worden vernietigd; 

0. dat dezen Raad niet gebleken is van het 
bestaan van eenig ander besluit of voorschrift, 
dat wel zou kunnen worden aangemerkt als een 
ten deze toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, waarmede het bestreden beslrut 
van 8 Augustus 193ö in strijd zoude zijn; kun
nende met name als zoodanig niet in aanmerking 
komen art. 14 van het Reglement voor het 
Algemeen Armbestuur der gemeente Tiel, in 
welke artikel aan dat Armbestuur de bevoegd-

heid wordt toegekend de belooningen voor zijne
ambtenaren vast te stellen, wijl toch noch aan 
de taalkundige beteekenis van het woord 
"belooning", noch aan het verband, waarin 
dat woord in genoemd reglement voorkomt, 
eenige grond kan worden ontleend voor de 
stelling, dat daaronder wachtgeld is begrerien; 

0. voorts dat dezen Raad niet is gebleken, 
dat ten deze het Bestuur van de Gemeentelijke 
Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Tiel van zijn bevoegdheid - n.l. om uitkeering 
van een niet rechtsgeldig toegekend wachtgeld 
te weigeren - kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat dus met vernietiging van de uitspraak. 
waarvan beroep, het beroep van N. de Man, 
ingesteld tegen het besluit van het Bestuur van 
de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Tiel alsnog ongegrond moet 
worden verklaard-; 

Rechtdoende in naam dor Koningin ! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart alsnog het beroep van N . de Man, 

ingesteld tegen het besluit van het Bestuur van 
de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Tiel d.d. 8 Augustus 1935. 
ongegrond. (A.B.) 

28 Februa,·i 1936. ARREST van den Hoogen. 
Raad. (B. W. art. 1401; R. 0. art. 88; 
Ambtenarenwet 1929 art. 3.) 

[Een ambtenaar, bij K. B. van 28 Dec. 
1932 met ingang van 1 Jan. 1933 eervol 
ontslagen, dagvaardt op 27 Mei 1934 den 
Staat voor de Rechtb. te 's-Gravenhage 
wegens on.rechtmatig ontslag, welke Recht
bank zich op 21 Maart 1935 onbevoegd 
verklaart, op grond dat de vorder ing aan
hangig is gemaakt na 1 Maart 1933, 
tl. w. z. na het inwerkingtreden der Amb
tenarenwet 1929. De ambtenaar maakt 
vervolgens de zaak aanhangig voor het 
Ambtenarengerecht te Arnhem, dat zich 
bevoegd verklaart, doch het beroep niet
ontv. verklaart. De Centrale Raad van 
Beroep bevestigt die uitspraak, wat de 
niet-ontv.verkl. betreft, doch vernietigt 
haar voor het overige. De ambtenaar ver
zoekt den Hoogen Raad over dit jurisdic
tie-geschil te oordeelen, daarbij in het 
bijzonder als bevoegden rechter aanbe
velende de Rechtb. te 's-Gravenhage.] 

De beslissing van den Centralen Raad 
van Beroep houdt in wezen eene onbe
voegdverklaring van het Ambtenarenge
recht in, zoodat zich hier voordoet een 
jurisdictie-geschil als bedoeld bij art. 88, 
4° R . 0., waarover de Hooge Raad in eer
ste instantie heeft te oordeelen. 

De Rechtb. te 's-Gravenhage heeft zich 
ten onrechte onbevoegd verklaard. De vor
dering uit art. 1401 B. W. aan verzoeker, 
volgens zijne stellingen, tegen den Staat 
toekomende, ter zake van het hem op 2& 
Dec. 1932 gegeven ontslag, is hem door de 
inwerkingtreding der Ambtenarenwet 1929 
op 1 Maart 1933 niet ontnomen. Vonnis 
Rechtb. vernietigd en deze Rechtb. aange
wezen als de rechter, voor wien de ten 
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requeste bedoelde vordering moest worden 
ingesteld. 

Ande,·s Proc.-Gen. Besier, met betoog, 
dat het Ambtenarengerecht zich terecht 
tot de kennisneming van het klaagschrift 
van verzoeker bevoegd heeft geacht en de 
Centrale Raad verkeerd heeft geoordeeld, 
met conclusie, dat de Hooge Raad den 
Centralen Raad van Beroep zal aanwijzen 
om in hooger beroep verder van het in 
eersten aanleg door het Ambtenarenge
recht te Arnhem besliste geschil kennis te 
nemen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Mr. Th. M. G. Treussart Ridder van Rap

pard, ronder beroep, wonende te Oosterbeek 
gemeente Renkum, (advocaat Mr. J. Wolter
beek Muller); 

dat hij van Uwen Raad eerbiedig verwekt 
toepassing van art. 88 sub 4 R. 0.; 

dat hij met den Staat der Nederlanden een 
geschi l heeft over de rechtmatigheid van het 
hem, ongevraagd, bij K. B. van 28 December 
1932 n°. 46 met ingang van 1 Januari 1933 
verleend eervol ontslag uit het ambt van In
specteur van het Rijkstucht- en Opvoeding,F 
wezen bij het Departement van Justitie; 

dat hij ter beslechting van dit geschil den 
Staat heeft gedagvaard voor de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage bij hierbij overgelegd 
exploit, den 27 Juni 1934 door den deurwaar
der H. L. C. van der Groen te 's-Gravenhage 
beteekend; 

dat evenwel deze Rechtbank, bij vonnis van 
21 Maart 1935, waarvan hierbij eene expeditie 
wordt overgelegd, de namens den Staat voor
gedragen exceptie van onbevoegdheid heeft 
gegrond verklaard en zich mitsdien onbevoegd 
heeft verklaard van deze vordering kennis te 
nemen; 

dat deze beslissing gegrond is op de over
weging, dat de vordering aanhangig gemaakt 
is na 1 Maart 1933, d.w.z. na het in werking 
treden der Ambtenaren-gerechten als bedoeld 
in titel II der Ambtenarenwet 1929; 

dat, volgens de Rechtbank, met ingang van 
dien datum de jurisdictie over geschillen als 
hier bedoeld, niet meer aan de Rechterlijke 
Macht, maar aan de Ambtenaren-gerechten 
behoorde; 

dat verzoeker zich na dit vonnis gehaast 
heeft (ook al met het oog op de termijn-rege
ling van art. 60 der Ambtenarenwet 1929 ) 
zijne zaak aanhangig te maken voor het Amb
tenarengerecht te Arnhem; 

dat ook hier de Staat de exceptie van onbe
voegdheid ratione materiae heeft opgeworpen 
en zich zelfs tot dit verweer heeft beperkt; 

dat dit Ambtenarengerecht, bij uitspraak 
van 2 Augustus 1935, waarvan hierbij eene 

· expeditie wordt overgelegd, zich bevoegd heeit 
verklaard van de onderwerpelijke zaak kennis 
te nemen, maar het beroep niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

dat deze laatste beslissing is gebaseerd op 
de overweging, dat, gelijk de Centrale Raad 
van Beroep reeds herhaaldelijk had overwogen, 
geenerlei wetsbepaling uitdrukkelij k een be
roep toekent tegen besluiten enz. genomen 
vóór 1 Maart 19 33; 

dat echter de jurisprudentie van den Cen-

tralen Raad ( de H. R. kan een paar specimina 
vinden in W. 12631 en in N . J. 1934, 93) deze 
is, dat dit College een beroep tegen besluiten 
enz. van vóór 1 Maart 1933 uitgesloten acht 
bij dezen specialen rechter, m. a. w. de Cen
trale Raad acht in zulk een geval den klager 
niet-ontvankelijk in zijne vordering, omdat hij 
deze bij den verkeerden rechter heeft aan
gebracht; 

dat de gebruikei ijke juridische terminologie 
zou meebrengen in een dergelijk geval eene 
onbevoegd-verklaring uit te spreken; 

dat dus het Ambtenaren-gerecht te Arnhem 
in zijne boven aangehaalde beslissing, door 
zich op de leer van den Centralen Raad te 
beroepen, in het wezen der zaak met zijne 
niet-ontvankelijk-verklaring zich onbevoegd 
heeft verklaard, ratione materiae, om van de 
onderwerpelijke zaak kennis te nemen; 

dat dus het dictum van deze beslissing bevat, 
eerst eene bevoegdverklaring, daarna eene on
bevoegdverklaring, beide ratione materiae, de 
eerste tevens ratione personae; 

dat dus deze beslissing met zichzelf in strijd 
is en in elk geval verweker in de behandeling 
zijner zaak geen stap verder heeft gebracht; 

dat hij - nog steeds op zoek naar den be
voegden rechter, die zijn geschil met den 
Staat zal onderweken en beslissen - van de 
uitspraak van het Ambentren-gerecht hooger 
beroep heeft ingesteld bij den Centralen Raad 
van Beroep; 

dat dit laatste College, bij uitspraak van 
5 December 1935, waarvan eene expeditie 
hierbij wordt overgelegd, de u itspraak, waar
van beroep, voor wat betreft de daarbij uitge
sproken niet-ontvankelijk-verklaring heeft be
vestigd, en haar voor het overige, dus voor 
wat betreft de bevoegd-verklaring, heeft ver
nietigd; 

dat de Centrale Raad zijne motiveering 
eenigszins heeft omgewerkt, waardoor nog te 
duidelijker uitkomt, dat de Raad het Amb
tenaren-gerecht te Arnhem onbevoegd acht om 
van de onderwerpelijke zaak kennis te nemen, 
omdat het hier betreft een beroep tegen een 
besluit, genomen vóór de inwerkingtreding 
van titel II van de Ambtenarenwet 1929 ; 

dat verweker hieromtrent misverstand niet 
meer mogelijk acht, daar het volharden van 
den Centralen Raad om in het dictum niet van 
een onbevoegd-verklaring maar van een ni,,t
ontvankelijk-verklaring te spreken tot zoodanig 
misverstand nauwelijks aanleiding kan geven; 

dat verzoeker niet weet, waarop dit volhar
den bij een ongebruikelijke terminologie steunt, 
maar gist, dat dit steunt op art. 68 der Amb
tenarenwet 1929, waarin eenige mogelijke d ::c
ta worden opgenoemd; 

dat het resultaat van al dit geprocedeer :is, 
dat de Staat door het overal voorstellen zijner 
exceptie van onbevoegdheid een negatief ju
risdictie-geschil heeft doen rijzen tusschen de 
Rechtbank te 's-Gravenhage en het Ambtena
rengerecht te Arnhem, die beide zich onbe
voegd hebben verklaard van de onderwerpe
lijke zaak kennis te nemen, terwijl toch een 
van beide bevoegd moet zijn; 

dat dit laatste volgt uit art. 2 R. 0., in het 
algemeen de Rechterlijke Macht bevoegd ver
klarende, tenzij de rechtsmacht over een be
paalde materie aan een anderen rechter is op-



81 28 FEBRUARI 1936 

gedragen, en art. 3 der Ambtenarenwet 1929, 
welke de rechtsmacht over de aldaar genoemde 
onderwerpen opdraagt aan de Ambtenaren
gerechten en den Centralen Raad van Bernep; 

dat de verhouding van laatstgenoemd art. 
3 en eerder genoemd art. 2 duidelijk wordt 
aangegeven in het boven aangehaald vonnis 
der Rechtbank te 's-Gravenhage, waarnaar ten 
deze moge worden verwezen; 

dat dus thans tusschen voornoemde Recht
bank en voornoemd Ambtenarengerecht eene 
keuze zal moeten worden gedaan; 

dat aan het doen van eene keuze niet in den 
weg staat, dat over de bevoegdheid der Recht
bank niet tot in cassatie is doorgeprocedeerd, 
vermits dit ook door art. 88 R. 0. niet ver
langd wordt, daar het anders geen zin zou 
hebben naast den H. R. daarin ook nog te 
noemen de Gerechtshoven, de R echtbanken 
en de Kantongerechten, en dit ook terecht n iet 
verlangd wordt, daar het niet in de bedoeling 
kan li ggen een rechtzoekende aan beide kanten 
(Rechterl ijke Macht en Ambtenarengerechten) 
financiee l en in energie uit te putten door hem 
te dwingen alle instanties over competentie
vragen door te loopen, a lvorens hem een rech
ter te geven, d ie zijne zaak au fond zal kunnen 
berechten: over competentie-vragen, welke er 
e igenlijk niet moesten zijn, omdat zij hun oor
zaak vinden in onvoldoende of onduidelijke 
regeling bij de wet; 

dat aan het doen van eene keuze zelfs niet 
in den weg staat het feit, dat voormeld vonn is 
der R echtbank te 's-Gravenhage nog n iet is 
gegaan in kracht van gewijsde, vermits dit ook 
niet noodig is, zooals terecht is beslist door 
Uwen Raad bij beschikking van 19 November 
1925 W. 11450 m. o. S. B., N. J. 1926, 91); 

dat het aan verzoeker voorkomt, dat de H. 
R. vrij staat in het bepalen zijner keuze; 

dat het aan verzoeker echter in a ll e beschei
denheid voorkomt, dat de voorkeur gegeven 
moet worden aan de R echtbank te 's-Graven
hage; 

dat verzoeker ten volle onderschrijft de over
weging in het vonn is van dit College: ,,dat 
wanneer de wet aan bepaalde gerechten, met 
uitsluiting van andere, de berechting van ge
schil len opdraagt, daaraan ook de geschillen 
zijn onderworpen, welke hun ontstaan danken 
aan handelingen of verzu imen van vóór die 
opdracht, tenzij de wet anders bepaalt;" 

(Vergel. Mr. van Praag R echtsgel. Mag. 
1912, blz. 423 e. v., die deze stelling op blz. 
424 noemt: ,,e igenlijk niet kwestieus"); 

dat naar verzoeker's gevoelen ten deze echter 
de wet inderdaad anders bepaalt, en wel in de 
regeling der termijnen in art. 60 der Amb
tenarenwet 1929, waardoor het bij voorbeeld 
aan verzoeker onmogelijk zou geweest zijn 
t ijdig zijne zaak bij eenig Ambtenarengerecht 
aanhangig te maken, terwijl de 1"0gel ing van 
het derde lid , waardoor het mogelijk is eenig 
te laat indienen door de vingers te zien, blijk
baar a lleen ziet op individueele bijzonderheden 
in afzonderlijke gevallen, maar niet betrek
king kan hebben op alle beroepen van beslui
ten enz. van vóór 1 Maart 1933, a ls categorie 
beschouwd; 

dat de Rechtbank, bl ijkens hare laatste over
weging, met het aan deze bepaling ontleende 
argument eigenlijk geen weg weet; 

L. 1936. 

Weshalve verzoeker zich wendt tot den B 
R. der N ederlanden met het eerbiedig verzoek 
in het boven omschreven jurisdictie-geschi l te 
001·deelen, door een rechter aan te wijzen, die 
van het boven aangegeven geschil tusschen 
den verzoeker en den Staat der N ederlanden 
zal moeten kennis nemen ; 

waartoe in het bijzonder wordt aanbevolen, 
met vernietiging van het vonnis der Arr.
R echtbank te 's-Gravenhage dd. 21 Maart 
1935, di t College a ls den bevoegden rechter 
aan te wijzen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Staat der N ederlanden, gevestigd te 

's-Gravenhage, (adv. Mr. U. J . W. Sibmacher 
van Nooten) ; 

dat, enz.; 
da.t hij de juistheid van het in de eerste 20 

,,dat" 's van het verzoekschrift gestelde er
kent ; 

dat hij naar aanleiding van de 21ste "dat" 
- de laatste van pag. 3 en met één regel 
doorloopende op pag. 4 van het verzoekschrift 
- wenscht op te merken, dat de Rechtbank, 
geheel afgezien van de dezerzijds ten processe 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid -
hetgeen, gelijk verzoeker bekend, op een mis
verstand heeft berust - , zelfstandig over H are 
bevoegdheid om van het gesch il kennis te 
nemen had te oordeelen en het dus niet aan
gaat om het thans gerezen jurisdictie-geschi l 
enkel aan de door den Staat ten processe aan
genomen houding te wijten ; 

dat de Staat met verzoeker van oordeel is 
dat thans tusschen de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage en het Ambtenarengerecht te Arnhem 
een keuze moet worden gedaan (24ste " dat") 
en voorts onderschrijft hetgeen door verzoeker 
in de vier daarop volgende "dat" 's is ge
steld; 

dat hij voor dit geval niet de juistheid kan 
erkennen van de door verzoeker in zijn 29ste 
"dat" - tweede "dat" van pag. 5 van het 
verzoekschri ft - geciteerde overweging van 
het te dezer zake door de Arr.-R echtbank te 
's-Gravenhage gewezen vonnis: ,,dat wanneer 
de wet aan bepaalde gerechten, met uitslui
ting van andere, de berechting van geschillen 
opdraagt, daaraan ook de geschi ll en zijn on
derworpen, welke hun ontstaan danken aan 
handelingen of verzuimen van vóór die op
dracht, tenzij de wet anders bepaal t"; 

dat de Staat toch van oordeel is, dat de 
even geciteerde overweging i. c. slech ts dan 
onderschreven zou kunnen worden, wanneer 
het hier - nm!. bij de instelling van de recht
spraak volgens de Ambtenarenwet - enkel 
ging om een verandering van de absolute com
petentie, doch dat zulks geenszins het geval is ; 

dat het hier toch, naar de opvatting van den 
Staat, betreft de instelling van een gansch 
nieuwe rechtspraak, waarbij voor het eerst een 
rechterlij ke controle van overheidshandelingen 
aan nieuwe criteria werd ingevoerd; 

dat hieruit, in verband met art. 4 A. B ., 
volgt dat een uitdrukkelijke wetsbepaling ver
eischt zoude zijn om de controle van dezen 
nieuwen Rechter te doen uitstrekken over 

6 
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beslissingen enz., gevallen vóór Zijn bestaan, 
d. i. 1 Maart 1933; 

dat zoodanige wetsbepaling ontbreekt; 
dat de Regeering dan ook meermalen blijk 

heeft gegeven de thans dezerzijds verdedigde 
opvatting te huldigen, waarvoor de Staat moge 
verwijzen naar de vijfde en zesde overwegingen 
in rechte van de in deze zaak door den Cen
tralen Raad van Beroep gewezen uitspraak; 

dat voorts ook uit de bepaling van art. 60 
Ambtenarenwet, waarop verzoeker zich be
roept, is af te leiden, dat de wetgever niet 
bedoeld heeft een geschil als het onderhavige 
- d. i. een gesch il, loopende over een admini
stratief besluit dagteekenende van vóór 1 
Maart 1933 - te doen berechten door den 
ambtenarenrechter; 

weshalve de Staat zich wendt tot den Hoo
gen Raad der Nederlanden met het eerbiedig 
verzoek toe te wijzen requestrants verzoek in 
het te diens requeste omschreven jurisdictie
geschil te oordeelen, door een rechter aan te 
wijzen, die van het te diens requeste aange
geven geschil zal moeten kennis nemen, waar
toe ook van de zijde van den Staat - zij het 
primair op een anderen grond dan door re
questrant is aangevoerd - in het bijzonder 
wordt aanbevolen, met vernietiging van het 
vonnis der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
d.d. 21 Maart 1935, dit College als den be
voegden rechter aan te wijzen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Gezien, enz. ; 
0. dat de bevoegdheid des rechters bij w1Jz1-

ging der wetgeving betreffende de grenzen 
van het gebied, waarover de wederzijdsche 
rechtsmacht van rechters zich uitstrekt, afhan
kelijk is van het tijdstip, waarop het geschil 
bij deze aanhangig wordt gemaakt; 

0. dat de kennisneming van het onderhavige 
geschil vóór 1 Maart 1933 krachtens art. 2 
R. 0. was opgedragen aan de Rechterlijke 
Macht, en wel in dit geval in het bij zonder in 
eersten aanleg aan de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage, doch dat deze opdracht op ge
noemden datum door de inwerkingtreding van 
den tweeden Titel der Ambtenarenwet 1929 
krachtens art. 3 hiervan is overgedragen in 
eersten aanleg in den regel aan de Ambtena
rengerechten, en wel in dit geval in het bij
zonder in eersten aanleg aan het Ambtenaren
gerecht te Arnhem en in hooger beroep aan 
den Centralen Raad van Beroep; 

0 . dat bij dit artikel geen onderscheid is 
gemaakt naar het tijdstip waarop de besluiten, 
h andelingen en weigeringen (om besluiten of 
te handelen) zijn genomen, verricht of uitge
sproken , dat zoodanig onderscheid - wat hier
omtrent ook de meening der Regeering moge 
zijn geweest - ook niet gemaakt kan worden, 
gelijk de Centrale Raad van Beroep meent, op 
grond van art. 4 A. B., vermits door de op
dracht a ls aan de nieuw ingestelde rechters 
overgegaan te beschouwen aan art. 3 boven
genoemd geensz ins terugw11rkende kracht zou 
worden verleend, doch de kennisneming van 
de daar bedoelde geschillen a ll een, voor zoo
veel die in de toekomst zouden worden aan
hangig gemaakt, als aan de nieuwe rechters 
opgedragen wordt beschouwd; 

0 . dat hieruit volgt, dat de Arr.-Rechtbank 

's-Gravenhage, bij welke de verzoeker het 
geschil bij dagvaarding van 27 Mei 1934 heeft 
aanhangig gemaakt, zich te recht onbevoegd 
heeft verklaard daarvan kennis te nemen, doch 
het Ambtenarengerecht te Arnhem, bij hetwelk 
het geschil bij op 27 April 1935 ingekomen 
klaagschrift is aanhangig gemaakt, zich te 
recht tot de kennisneming bevoegd heeft ver
klaard - de ontvankelijkheid der klacht daar
gelaten; 

0. dat derhalve de Centrale Raad van Be
roep, deze uitspraak van het Ambtenarenge
recht in hooger beroep vernietigende voor zoo
ver dit zich tot de kennisneming bevoegd ver
klaard had, zij het ook - wat hiermede niet 
goed vereenigbaar schijnt - deze uitspraak 
bevestigend, wat betreft de daarbij uitgespro
ken niet ontvankelijkverklaring, verkeerd 
heeft geoordeeld ; 

Concludeert, dat de H . R. met vernietiging 
der uitspraak van den Centralen R aad van 
Beroep dit College zal aanwijzen om in hooger 
beroep verder van het in eersten aanleg door 
het Ambtenarengerecht te Arnhem besliste 
geschi l kennis te nemen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat verzoeker, stellende bij Koninkl ijk 

Besluit van 28 December 1932 N°. 46 met in
gang van 1 Januari 1933 onrechtmatig -
immers in strijd met art. 96, 1 van het Ko
ninklijk Besluit van 12 Juni 1931, S. 248, tot 
vaststelling van het Algemeen Rijksambtena
renreglement - uit zijn betrekking van In
specteur van het Rij kstucht- en Opvoedings
wezen bij het Departement van J ustitie te zijn 
ontslagen, den gerequestreerde bij exploit van 
27 Juni 1934 voor de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage heeft gedagvaard met vorde
ring, dat genoemd ontslag zal worden ver
klaard onrechtmatig te zijn verleend en dat 
de gerequestreerde tot schadevergoeding zal 
worden veroordeeld ; 

dat, - nadat de Rechtbank zich bij vonnis 
van 21 Maart 1935 onbevoegd had verklaard 
om van deze vordering kennis te nemen, -
verzoeker bij klaagschrift tegen voornoemd 
Koninklijk Besluit beroep heeft ingesteld bij 
het Ambtenarengerecht te Arnhem met gelijke 
vordering als de bovenvermelde; 

dat het Ambtenarengerecht op 21 Augustus 
1935 zich bevoegd heeft verklaard van de 
onderwerpelijke zaak kennis te nemen, doch 
het beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
terwijl de Centrale Raad van Beroep op 5 
December 1935 in hooger beroep de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht heeft bevestigd, 
voor wat dP uitgesproken niet-ontvankelijk
verkl aring betreft, doch haar voor het overige 
heeft vernietigd; 

dat deze laatste beslissing in wezen een on
bevoegdverklaring van het Ambtenarengerecht 
inhoudt, zoodat zich ten deze een jurisdictie
geschil , als bedoeld bij artikel 88, 4° R. 0., 
voordoet, waarover de H. R. ter eerste instan
tie heeft te oordeel en; 

0. daaromtrent: 
dat, indien van Rappard - gelijk hij stelt -

op 28 December 1932 is ontslagen in strijd 
met een wettelijk voorschrift en uit dien 
hoofde schade heeft geleden, hij daardoor op 
grond van art. 1401 B. W. een vordering 
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tegen den Staat heeft verkregen tot vergoe
ding van die sch ade; 

dat dit verkregen recht niet aan van Rap
pard is ontnomen, doordat op 1 Maart 1933 
de Tweede Titel der Ambtenarenwet 1929 in 
werking is getreden, waarbij ter zake van na 
die inwerkingtreding ten aanzien van am b
tenaren a ls zoodanig, hun nagelaten betrek
kingen of rechtverkrijgenden door een ad
ministratief orgaan gepleegde onrechtmatige 
daden - in plaats van aanspraken, ontleend 
aan art. 1401 B. W. - een recht van anderen 
aard wordt gegeven, te weten: het beroep, 
strekkende tot vernietiging van het onrecht
matige besluit of de onrechtmatige handeling 
of weigering, met eventueel daaraan te ver
binden gevolgen als in de wet nader ver
meld; 

dat evenvermelde titel geen bepaling bevat, 
waarbij de kennisneming van de door van 
Rappard nog aan het burgerlijk recht ont
leende vordering wordt onttrokken aan den 
burgerlijken rechter en overgebracht bij het 
Ambtenarengerecht, welk gerecht immers in
gevolge de artt. 3 en 47 slechts tot taak heeft 
kennis te nemen van het voormeld, eerst door 
die wet gegeven beroep; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat ten on
rechte de Arr.-Rechtbank te 's-GravenhagE> 
zich onbevoegd heeft verklaard om van de 
door van Rappard bij haar aanhangig ge
maakte vordering kennis te nemen; 

Wijst - met vernietiging van het door die 
Rechtbank als voormeld in deze zaak gewezen 
vonnis - de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
aan a ls den rechter, voor wien de ten requeste 
bedoelde vordering moet worden ingesteld. 

(N. J.) 

2 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Wet verkrijging af
zonder!. bevoegdh. uitoef. tandheelkunst 
art. 7. ) 

Bij dagv. wordt duidelijk aan req. een 
handeling, omschreven in art. 436, eerste 
Jid Sr. verweten en niet een handeling a ls 
in het tweede lid bedoeld. De omstandig
heid, dat de tandprothese als onderdeel 
van de tandheelkunst kan gerekend wor
den te behooren tot de tandheel kunst en 
in ruimeren zin tot de geneeskunst, doet 
daaraan niet af, nu in de t.l.l. duidelijk 
wordt uitgedrukt, dat req. in de uitoefe
ning vari zijn beroep eene handeling heeft 
verricht, waartoe alleen een tandarts en 
een arts bevoegd waren (art. 436, lid 1). 
[Adv.-Gen. Wijnveldt: onder het ove_r
schrijden van de grenzen der bevoegdheid 
valt niet het verrichten van handelingen, 
waartoe men krachtens zijn beroep een toe-
1 ating niet heeft verkregen.] 

Onder tandprothese of volledige tand
prothese kan nimmer iets vallen, dat met 
kunsttanden of een kunstgebid niets heeft 
uit te staan. I. c. heeft req. niet anders 
gedaan dan een pijnlijke kies in behande
ling nemen zonder eenig verband met 
tandprothese. 

Uit de totstandkoming der desbetreffen
de wetsbepalingen blijkt niet dat de be
grippen "tandprothese" en "volledige 

t~ndprothese" eene verschillende beteeke
rns hebben. Onder "volledige tandpro
these" valt in ieder geval niets, dat ge
heel buiten het begrip "tandprothese" 
valt, immers buiten een voorgenomen pro
these staat. 

De toestand, dat de tandtechnicus wel 
een kies mag trekken ter voorbereiding 
van het plaatsen van kunsttanden of van 
een kunstgebit, doch overigens tot dezelfde 
verrichting onbevoegd is, is uit een oog
punt van volksgezondheid minder ver
klaarbaar, doch hier heeft blijkens de ge
schiedenis zwaar gewogen - uitteraard 
binnen de grenzen der volksgezondheid -
de broodwinning van een groep personen, 
welke zich jaren met de uitoefening der 
tandprothese had bezig gehouden. 

Op het beroep van P. J. Sch ., tandheelkun
dige te Gorinchem, requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Rechtbank te Dordrecht van 8 Nov. 1935 
waarbij, in hooger beroep, met vernietiging 
van eene door het Kantongerecht te Gorinchem 
op 21 Mei 1935 gedane uitspraak, 1·equirant, 
ter zake van "het niet toegelaten tot de uit
oefening van een beroep, waartoe de wet eene 
toelating vordert, buiten noodzaak dat beroep 
uitoefenen", met aanhaling van de artt. 436, 
23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijf gulden en vijf dagen vervangende hech
tenis; (Gepleit door Mr. J. P . W. Duys). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant stond aanvankel ijk terecht ter
zake "dat hij op of omstreeks 9 Februari 
jongstleden te Werkendam niet toegelaten tot 
de uitoefening der geneeskunst, noch tot die 
der tandheelkunde hier te lande, tot de uit
oefen ing van welke beroepen de wet eene toe
lating vordert - hij, .verdachte was slechts 
bevoegd tot het ui toefen en van de volledige 
tandprothese als beroep - buiten noodzaak 
de tandheelkunst als bedrijf heeft uitgeoefend. 

Op het spreekulll' of de zitting die hij , ver
dachte, aldaar hield ten huize van van Breu
gelen aan de Hoogstraat, vervoegde zich a ls
toen Leendert van der Wiel te Werkendam 
met klachten over kiespijn, waarop hij, ver
dachte, de pijnlijke kies in behandeling heeft 
genomen en die geheel of gedeeltelijk heeft 
getrokken, voor welke behandeling van der 
Wiel f 1.50 moest betalen, terwijl over het 
aanschaffen van kunsttanden of kunstgebitten 
door hem, van der Wiel, in het geheel niet is 
gesproken." 

De Kantonrechter te Gorinchem was blijkens 
zijn vonnis van oordeel, dat dit feit, voor zoo
ver bewezen, een overtreding van het tweede 
lid van art. 436 Sr. op1everde, en veroor
deelde hem dienovereenkomstig bij vonnis van 
21 Mei 1935. 

De Rechtbank te Dordrecht had in hooger 
beroep oen andere meening, en paste na ver
nietiging het eerste lid van genoemd artikel 
toe. · 

Bij vonnis van 8 November 1935 verklaarde 
de Rechtbank het oorspronkelijk telastegelegde 
feit, a ls door verdachte· begaan, bewezen, met 
dien verstande, dat verdachte de pijnlijke kies 
gedeeltelijk heeft getrokken. 
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Dit feit de benaming gevend van: ,,het niet 
toegelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet eene toelating vordert, buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen', veroordeelde 
de Rechtbank met toepassing van art. 436 1. 1 
Sr. requirant tot een geldboete van f 5 bij 
gebreke van betaling en verhaal te vervangen 
door vijf dagen hechten is. 

In cassatie gekomen droeg requirant a ls mid
delen voor: 

A. S. , althans v. t. van art. 436 al. 1 en 
2 Sr. 

B. S., althans v. t. van het éénig artikel 
der wet van 29 Juni 1925 S. 282, het eenig 
artikel der wet van 30 December 1926 S. 454, 
en de artt. 1, 2 en 3 der wet van 18 Mei 1929 . 
s. 257". 

Bij pleidooi voerde zijn raadsman ter toe
lichting van het eerste middel o. m. aan: 

Blijkens haar vonnis is de R echtbank van 
oordeel , dat verdachte zich heeft schuldig ge
maakt aan een feit vallende onder art. 436, 
eerste lid Sr. Dit moet onjuist worden geacht. 
Indien werkelijk alles zich heeft toegedragen 
woals ten processe in eerste en tweede instan
tie is komen vast te staan, dan zou men hier 
niet te doen hebben met het onbevoegd uit
oefenen van een beroep, maar hoogstens met 
het overschrijden van een bevoegdheid, be
doeld in het 2e lid van art. 436 Sr. 

De tandprothese is een onderdeel der ge
neeskunst, ook een onderdeel der tandheel
kunst, (zie b.v. arrest H . R. 9 F ebruar i 1920 
W . 10528 ; . J. 1920, 221) . De tandheelkun
dige oefent geneeskunst uit, r espectievelijk 
tandheelkunst. Op dit groote terrein zijn vol
ledig bevoegd de arts resp. de tandarts. De 
tandheelkundige is op dit terre in m aar ten 
deele bevoegd. Gaat hij bij de uitoefening van 
zijn beroep verder dan zijn bevoegdheid reikt, 
dan oefent hij niet onbevoegd een beroep uit , 
maa r overschrijdt zijn bevoegdheid. Hij zou 
alsdan onder art. 436 lid 2 vallen. Stelt men 
zich op het standpunt van de Rechtbank, dan 
zou practisch art. 436 al. 2 nooit toepassing 
kunnen vinden. 

In het geval van verdachte zou 436 eerste 
lid toepassing moeten vinden, indien verdachte 
b.v. een apotheek begon enz., maar niet wan
neer hij op zijn terrein der geneeskunst te ver 
gaat." 

T en aanzien van het tweede middel merkte 
hij op: ,,De Rechtbank overweegt, dat onder 
"volledige tandprothese" het trekken van een 
k ies alleen dan valt, wanneer "daarbij vast
stond, dat hij (verdachte) zu lks deed om den 
mond geschikt te maken voor vervanging" , en 
dat daaromtrent "voorafgaand overleg met en 
toestemming van den patiënt noodzakelijk is". 
Een dergelijke beperkte uitlegging vindt geen 
enkele steun in de wet. Nergens stelt de wet 
zulke vereischten van dezen zeer subjectieven 
aard. Requirant van cassatie is van meening 
dat de wetgever slechts objectieve cr iteria 
heeft gewild. 

Ook echter indien men een meer subjectieve 
opvatting huldigt, dan nóg gaat het te ver 
hierin ook de "bedoeling" van den patiënt te 
betrekken. H et oogmerk van den tandheel
kundige is dan reeds voldoende. 

Bovendien, indien de Rechtbank te Dor
drecht de bevoegdheid bedoeld in art. 436 Sr. 

a fhankelijk stelt van overleg met den patiënt, 
verwart hij moreele met wettelijke bevoegd
heid. 

Het eerste middel maakt het noodzakelijk 
iets te zeggen over de beteekenis van I id 1 en 
2 van a rt. 436 Sr. 

Dit kan kort zijn, wa nt bij de totstandkoming 
dezer bepaling zijn geen beschouwingen ge
houden, - of om mij voorzichtiger uit te 
drukken ik heb dienaangaande niets van be
lang gevonden - waaruit blijkt, dat de wet
gever zich rekenschap gaf van de vraag, in 
welke gevallen men moet spreken van "niet 
toegelaten zijn tot de uitoefening van een 
beroep", en wanneer aan de orde komt "toe
gelaten tot de uitoefening van een beroep de 
grenzen zijner bevoegdheid overschrijden". 

Vermoedelijk heeft men dit verschil destijds 
vanzelfsprekend gevonden, hetgeen later, o. a. 
in deze zaak gebleken is nie t te zijn. 

H et haast klassieke voorbeeld van overschrij
ding der bevoegdheid, dat men steeds weer in 
de literatuur vermeld ziet, is te vinden in art. 
15 van de wet van 1 Juni 1865, S. 60, rege
lende de uitoefening der geneeskunst, en be
treft de vroedvrouw, die meer raad of bijstand 
geeft, dan deze bepaling haar toestaat, (o. a. 
bij Noyon ad art. 436, aant. 4; in "Arts en 
"Vet" van Dr. van Eijk en Mr. Verstegen, 2e 
dr. blz. 662). Ook in de rechtspraak treedt 
deze vroedvrouw op, nl. in een vonnis van de 
Rechtbank te Tie l van 9 J un i 1883, W. 4954. 

Ik kan mij andere gevall en van overschrij
ding der bevoegdheid denken, gevallen van 
zeer verschillenden aard. Zoo ben ik gene igd 
aan te nemen, dat een chirurg die tegen den 
wil van een patiënt, dezen opereert, de gren
zen zijner bevoegdheid overschrijdt, een punt 
waarbij zich aller le i vragen kunnen voordoen, 
daar het vereischte van de toestemming van 
den te behandel en persoon niet wettelijk ge
regeld is. 

Een geheel ander geval kan zich voordoen 
ingevolge a rt. 2 der wet. Overtreden de daar 
bedoelde vreemdelingen de hun gestelde voor
waarden, dan overschrijden zij de grenzen hun
ner bevoegdheid. Dergelijke omstandigheden 
kunnen ook ontstaan voor buitenlandsche ge
neesheeren, die in de g rensgemeenten praktijk 
uitoefenen ingevolge de verdragen met België 
(van 7 Dec. 1868; wet van 8 Mei 1869, S. 80; 
afgek. bij K. B. 18 Juni 1869, S. 104) en met 
Duitschland (11 Dec. 1873; wet van 16 April 
1874, S. 45; afgek. K. B. 1 Juni 1874, S. 71). 

Ik beperk mij thans tot deze voorbeelden, 
welke met die aan andere beroepen ontleend 
te vermeerderen wuden zijn, omdat ik van 
oordeel ben, dat hieruit voldoende blijkt, dat 
onder het overschrijden van de grenzen der 
bevoegdheid niet valt het verrichten van han
delingen, waartoe men krachtens zijn beroep 
een toelating niet heeft verkregen, en dit is 
m. i. het geval bij dengeen, als requirant di e 
bevoegd is tot toepassing van de voll~dige 
tandprothese, wanneer hij niet daarbij, maar 
volkomen daarnaast bewerkingen verricht, 
welke den tandarts bij de wet zijn opgedragen. 

De bevoegdheid der tandheelkundigen hier 
te lande is al jarnn lang een bron geweest van 
moeilijkheden, in het bijwnder voor den wet
gever, ook na het arrest van den H. R. van 
9 Febr. 1920 (W. 10528, 1; N. J. 1920, 231). 
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Daarbij besl iste Uw College, dat de wet wel 
niet nader omschrij ft, wat zij onder de toe
pass ing der ta ndprothese verstaat, maar reeds 
het gebruik van het aan de medische weten
schap ontleende woord "tandprothese" er op 
wij st, da t daarmede bedoeld is een onderdeel 
der geneeskunst, waarbij dan de samenstell ing 
en de afl e iding van het woor d du idelij k ma
ken, da t het bedoelde onderdeel bestaat in het 
verleenen van tandheelkundigen raad of bij
stand ten e inde zieke of niet meer aanwezige 
tanden en kiezen te vervangen door kunsttan
den of kunstgebi tten, roo noodi g na he t daar
voor geschikt ma ken va n den mond der pa
t iën ten . 

De wet van 24 Juni 1876, S. 117 verklaa rde 
in art. 7 l id 1 onder 3b den ta ndar ts bevoegd 
tot de toepass ing van de tandprothese. 

N a gemeld arrest wilde de wetgever de tand
heelkundigen hel pen en werd aan art. 10 van 
genoemde wet li d 2 toegevoegd bij de wet van 
29 Juni 1925, S. 282. H et begr ip "tandpro
these" wordt h ierbij losgelaten voo r den te rm 
" voll edige tandprothese" , waarmede de zaak 
n iet duidel ijker is geworden. 

Ongetwij feld volgt daaruit een bevoegdheid 
de tandprothese in den ruimsten zin uit te 
oefen en, d. w. z. a ll e handelingen te verrich
ten, welke noodig zijn om de tandprothese toe 
te passen, doch daaruit vloe it n iet voort de 
bevoegdheid die ha ndelingen ook te verrichten 
buiten de tandprothese om. De,,e wet zegt, dat 
zij di e vóór 10 Juni 1913 de voll edi ge tand
prothese als beroep toepasten, tot die toepas
sing bevoegd zijn en blijven . Hieruit vol gt 
m . i. , dat de voll ed ige tandprothese in de wet 
van 1925 niets anders is, dan de tandprothese 
van 1876, terwij l ik opmerk dat het a rrest niet 
over de " volledighe id" spreekt. 

Ook de wetten van 30 Dec. 1926, S . 454, tot 
herzien ing va n deze wet van 1925 en de daarop 
volgende wet van 18 Mei 1929, S . 257 brengen 
geen wijzig ing in de bevoegdheid van de tand
heel kundigen. De moeilijkheden betreffende 
den omvang der bevoegdheid van den tand
heel kundige bleven bestaan, en werden aan
le iding voor de R egeer ing een wetsontwerp 
van één a rt ikel in te d ienen, daar het ge
wenscht was, dat zij, di e bevoegd zij n tot toe
pass ing van de voll ed ige tandprothese, de be
voegdheid ve rk rijgen, welke aan tandartsen is 
toegekend, zooals de considerans lu idt. Bl ijkens 
de Memorie van Toelich t ing (Zi t ting 1931-
1932, 323, n°. 3) was het verschi l tusschen 
hetgeen volgens het a rrest van 9 F ebr. 1920 
de "voll ed ige tandprothese" omvat en hetgeen 
vol gens de wet de vo lledi ge tandheelkunst 
omvat, te ger ing om deugdelijk gemotiveerd te 
worden. De beh andeli ng van d it wetsontwerp 
(Voor l. Verslag zitting 1931- 1932, 323. n° . 4, 
Mem. v . A ntw . 11°. 5 - ) en in het b ijwnder 
de openbare besprekingen in de T weede K amer 
(Handelingen, 1931- 1932 II, b lz. 2839-2858) 
zijn zeer leerzaam voo,· d it onderwerp , maar 
ten slotte is het ontwerp van wet gevallen, en 
van de wettelijke gel ijkstelling tusschen tand
heel kund igen en tandartsen, is niets gekomen. 
De zaak bleef zooa ls zij was - de verschill en 
dus ook, m.a. w. handelingen welke de tand
heel kundigen bevoegd zijn te verr ichten bij 
toepass ing van tandprothese, mogen zij n iet 
doen a ls op zich zelf staande verr ich t ingen. 

Doen zij dit l aa tste toch dan, en daarmede 
keer ik tot het eerste m iddel terug, overschr ij
den zij de grenzen van hun bevoegdheid niet , 
maar verr ichten een handeling waar toe zij 
onbevoegd zijn. 

Volgens de wettelijke regelingen en deze 
beschouwd in het I icht van het arrest van 
1920, meen ik te mo.gen begr ijpen dat deze 
personen bevoegd zijn een kies te t rekken -
zij worden er ook in geëxamineerd -, wa n
neer d it noodzakelij k is bij de toepass ing der 
tandprothese, doch dat zij niet bevoegd zijn een 
kies te t rekken bij iema nd die deze kwij t wi l, 
om welke reden ook, doch d ie er niet over 
denkt een plaatsve rvanger daarvoor te nemen. 

Deze niet fraaie regeling heeft m . i. dan 
ook gele id tot het h ie rboven besproken wets
ontwerp van 1932, doch zonder re ul taat. 

Uit mijn opvatting vloeit voort , dat ik !:\et 
eerste middel onju ist acht, en meen dat de 
R echtbank terech t het eerste lid van a r t . 436 
Sr. heeft toegepast. 

N a hetgeen ik gezegd heb over de ve rschil 
lende wettelijke bepalingen, acht ik een ui t
voeri ge bespreking van het tweede m iddel niet 
noodig . Deze bepal ingen ontstonden nà het 
a rrest van 1920, maar brach ten, rooals ik 
meen hierboven voldoende betoogd te hebben 
niet verander ing in de bevoegdheid van de 
tandheelkund igen. Wat d it aangaat, kan de in 
het a rrest gegeven begr ipsomschrijving van 
1920 dus nog gelden, en lever t het bewezen 
verkl aa rde - het t rekken van de kies ronder 
meer, als p ijn lijke kies - een handeling op, 
n iet vall ende onder tandprothese, dus een han
deling, waartoe req uirant niet bevoegd was . 
R equi rant trok niet, daarvan bl ijkt n iets en 
het wordt ook niet beweerd , om een pl aatsver
vanger, een valsche kies aan te brengen. 

Van oordeel dat de m iddelen niet tot cas
sa t ie kunnen leiden, concl udeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

T averne· 
Gelet ~p de mi ddelen van ca sati e, namens 

den requi rant voorgesteld bij ple idooi : (zie 
conclusie) ; 

T en aanzien van de middelen va n cassa ti e : 
0 . dat bij het bestreden vonnis, overeenkom

sti g de dagvaard ing, ten laste van requ irant 
is bewezenverkl aa rd , met qual ificatie en straf
oplegging a ls voormeld: (zie conclus ie); 

0. dat de Rechtbank, naar aanleid ing van 
het namens requi rant gevoerd verweer , da t 
verdach te, ook zonder over het aanscha ffen 
van kunsttanden o f van een kunstgebi t met 
den door hem beha ndelden pat iënt te spreken, 
waar hij bevoegd was tot het ui toefenen va n 
de voll ed ige tandprothese, bevoegd was een 
zieke kies ronder meer te trekken, en dat, wa n
neer zulks onjuist mocht zijn, verdachte in 
ieder geval slech ts zij n bevoegdheid zou hebben 
oversch reden, in welk geval hij rou begaan 
hebben de overtreding van a rt . 43 6, 2e l id Sr., 
het begaan van welke overt red ing aan ver
dach te ech ter n iet is ten laste gelegd , heeft 
overwogen : 

" dat di t betoog in zijne beide onderdeelen 
faa lt; dat de R echtbank toch onder het uit
oefenen der voll edige tandprothese niet anders 
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vermag te verstaan dan het uitoe fenen der 
tandprothese, hetgeen beteekent: het verleenen 
van tandheelkundigen raad of bijstand ten 
einde zieke of niet meer aanwezige tanden te 
vervangen door kunstta nden of kunstgebitten, 
wo noodig na het daartoe geschikt maken van 
den mond der patiënten; 

dat hieruit volgt, dat verdachte in het on
derhavige geval slechts dan de kies mocht 
trekken indien en voor zoover daarbij vast
stond, dat hij zulks deed om den mond ge
schikt te maken voor voormelde vervanging, 
waaromtrent voorafgaand overleg met en toe
stemming van den patiënt noodzakelijk is; 

dat ook hier niet gesproken kan worden van 
overschrijding der bevoegdheid door verdachte, 
daar deze, gelijk uit het vooroverwogene volgt, 
in het geheel niet bevoegd was om ronder zoo
danig overleg met of toestemming van den 
patiënt, kiezen te trekken; 

0. dat de namens requirant voor de Recht
bank gevoerde weren , zij het in omgekeerde 
volgorde, bij de toelichting tot de cassatiemid
delen zijn herhaald; 

0. dienaangaande: 
dat de dagvaarding aan requirant ten l aste 

legt, dat hij buiten noodzaak de tandheelkunst, 
tot uitoefening waarvan de wet eene toelating 
vordert, als bedrijf heeft uitgeoefend, hoewel 
hij daartoe niet bevoegd was , waardoor dus 
duidelijk iian requirant wordt verweten, dat 
hij heeft gepleegd eene handeling, omschreven 
in art. 436, eerste lid Sr., en niet eene han
deling, als waartegen in art. 436 tweede lid 
eene voorziening is getroffen; 

dat hiertegen niet afdoet de omstandigheid, 
dat de tandprothese als onderdeel van de tand
heel kunst kan gerekend worden te behooren 
tot de tandheelkunst en in ruimen zin tot de 
geneeskunst - in welk verband dan namens 
requirant is betoogd, dat deze, indien hij al 
verder zou zijn gegaan dan waartoe hij be
voegd was, de grenzen van zijne gedeeltelijke 
bevoegdheid tot uitoefening der tandheel kunst 
en geneeskunst, immers der tandprothese, 
wude hebben overschreden (art. 436, tweede 
lid) - daar immers in de t elastlegging duide
lijk tot uitdrukking komt, dat requi rant, in de 
uitoefening van zijn beroep, eene handeling 
heeft verricht, waartoe a ll een een tandarts en 
een arts bevoegd waren (art. 436, eers"te lid ), 
al moge dan ook daarin liggen opgesloten, dat 
requirant eene handeling heeft verricht, welke, 
volgens de telastlegging valt buiten de vol
ledige tandprothese, tot uitoefening waarvan 
requirant bevoegd was. op welke " overschrij 
ding", de telastlegging nu eenmaal niet 
steunt; 

0. dat middel A derhalve ongegrond is; 
0. dat ook middel B niet tot cassatie kan 

leiden; 
0. immers, dat onder tandprothese of vol

ledige tandprothese nimmer kan vallen iets, 
dat met kunsttanden of een kunstgebit niets 
heeft uit te staan, gelijk hier is ten I aste ge
legd en bewezenverklaard, nu requirant een 
kies gedeeltelijk heeft getrokken, zonder dat 
door den patiënt over het aanschaffen van 
kunsttanden of kunstgebitten is gesproken, 
waarmede voldoende duidelijk tot uitdrukking 
is gekomen, dat requirant niets anders heeft 

gedaan dan eene pijnlijke kies in behandeling 
nemen, zonder eenig verband met tandpro
these; dat dus niet nader behoeft te worden 
ingegaan op de overweging van het bestreden 
vonnis betreffende het voorafgaand overleg 
en de toestemming van den patiënt, welke 
overweging bij de toelichting van het middel 
namens requirant is bestreden; 

0. dat namens requirant nog is aangevoerd, 
dat het voor de in deze zaak te geven bes! is
sing niet aankomt op de vraag, wat is te 
verstaan onder tandprothese, maar wat onder 
volledige tandprothese moet worden verstaan; 

0. dat uit de geschiedenis van de totstand
koming der desbetreffende wetsbepalingen niet 
blijkt, dat de begrippen "tandprothese" en 
,, volledige tandprothese", respectievelijk voor
komend in art. 7, eerste lid der wet van 24 
Juni 1876, woals dit luidt na de wet van 28 
April 1913, S. 167, en in art. 10, tweede lid, 
woals dit luidt na de wet van 29 Juni 1925, 
S. 282, eene verschillende beteekenis hebben, 
integendeel daaruit eerder het tegenoverge
stel de valt af te leiden, doch, wat daarvan zij, 
in elk geval niet is in te zien, dat onder " vol
ledige" tandprothese iets wude vallen, dat 
geheel buiten het begrip tandprothese valt, im
mers buiten een voorgenomen prothese staat; 

0. dat namens requirant ten slotte nog is 
betoog d, dat, volgens de in het bestreden von
nis neergelegde opvatting, de zeer wnderlinge 
toestand wude bestaan, dat de tandtechnicus 
wel eene kies of een tand zoude mogen trek
ken , wanneer dit geschiedt om den mond van 
de patiënten voor het plaatsen van kunsttan
den of een kunstgebit geschikt te maken, doch 
dat hij volkomen dezelfde verrichting niet 
zoude mogen doen, wanneer dat trekken op 
zichzelf staat, en niet is aan te nemen, dat de 
wet, die zich de r egeling van de bevoegdheden 
van bedoelde tandtechnici heeft aangetrokken, 
een dergelijken wnderlingen toestand wude 
willen; 

0 . dat voorschreven toestand uit een oog
punt van wrg voor de volksgezondheid zeker 
minder verklaarbaar is, doch dan ook moet 
worden bedacht, dat uit de geschiedenis van 
de totstandkoming van de verschillende wetten, 
in deze aangelegenheid gemaakt, zeer duide
lijk blijkt, dat hier - uitteraard binnen de 
grenzen der volksgezondhe id - zwaar heeft 
gewogen de broodwinning van een groep per
sonen, welke lange jaren ongestoord zich met 
de uitoefening der tandprothese had bezig
gehouden, hoewel zij onbevoegd de tandheel
kunde , te weten een onderdeel daarvan, h ad 
uitgeoefend; dat derhalve, uit dit laatste oog
punt beschouwd, het niet zoo vreemd is , dat 
bepaalde verrichtingen, bijvoorbeeld het op 
zich zelf staande trekken van een tand of k ies, 
behoorende tot de uitoefening der tandheel
kunst, aan de bevoegdheid der wogenaamde 
tandtechnici zijn onttrokken, ook a l is het doen 
dier verrichtingen hun, uit voorschreven mo
tief, in een ander verband toegestaan; 

0. dat derhalve geen der middelen tot cas
satie kan I ei den; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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2 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Kampeer
verordening van Oostvoorne art. 3; Sv. 
art. 350.) 

D aar de Rechtb. van oordeel was, dat 
de geheele Kampeerverordening van Oost
voorne verbindende kracht miste en dus 
ook de artt. 3 en 14 daarvan niet konden 
worden toegepast, heeft zij wel degelij k 
ook in verband met die artikelen beraad
slaagd over de vraag of het bewezen ver
klaarde een strafbaar feit opleverde. [An
ders Adv.-Gen. Wijnveldt]. 

De door a rt. 3 der K ampeerverordening 
van Oostvoorne verboden handelingen 
[zonder toestemming van B. en W. een 
kampeerterrein aanleggen, hebben of ex
ploiteeren, tenten plaatsen, laten plaatsen 
of toestaan dat op zoodanig terrein tenten 
worden geplaatst of wordt gekampeerd] 
kunnen de openbare orde, zedel ijkheid en 
gezondheid raken, ook al vinden zij plaats 
op niet voor een ieder openstaand terre in. 
De wet e ischt niet, dat de considerans dAr 
verordening hare beweegreden vermeldt. 

De bepalingen van art. 1 [waaruit zou 
volgen, dat het ook een eigenaar van een 
particulier tenein niet vrij zou staan 
daarop zelf te kampeeren], van art. 5 
onder i [ waaruit het verbod van nachtver
blijf van een moeder met een zeer jong 
kind van het mannelijk geslacht zou voort
vloeien] en van art. 11 , sub d, [ verbod om 
redevoeringen of toespraken te houden] 
staan niet in onverbrekelijk verband met 
art. 3 voornoemd, terwijl , voorzoover dit 
met art. 4 [waarbij de R aad zich het recht 
geeft het kampeeren of het toe! aten dat 
er gekampeerd wordt, vrijelijk toe te 
staan of te verbieden] wel het geval mocht 
zijn, deze bepaling niets inhoudt, hetgeen 
met eenig wettelijk voorschr ift in strijd is 
of de grens, welke den gemeentelijken 
wetgever door de wet is gesteld , over
schrijdt. [De Adv.-Gen. verklaart in het 
a lgemeen bezwaren te hebben tegen deze 
kampeerverordening]. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de R echt
bank te Rotterdam, requirant van cas atie 
tegen een vonnis van die Rechtbank van 5 
Nov. 1935, waarbij , met verbetering van gron
den, is bevestigd een vonnis van het Kanton
gerecht te Brielle van 13 Juni 1935, waarbij 
het aan H . v. d. B . te Oostvoorne, ten laste 
gelegde bewezen, doch niet strafbaar is ver
kl aard en hij van rechtsvervolging is ont
slagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Evenals de K antonrechter te Brielle bij 
mondeling vonnis van 13 Juni 1935, achtte 
in hooger beroep de Rechtbank te Rotterdam 
blijkens haar uitspraak van 5 December 1935 
bewezen, dat gerequireerde te Oostvoorne op 
21 Mei 1935 als beheerder van een terre in 
gelegen langs den Duinoordschen weg, ronder 
vergunn ing van B. en W. d ier gemeente, 
daarop een kampeerterrein heeft geëxplo iteerd 
en toegestaan, dat toen in een aldaar geplaat
ste tent werd gekampeerd. 

Zoowel K antonrechter als R echtbank oor
deel den echter verdachte ter zake van het 
gepleegde en bewezen verklaarde fe it niet 
strafbaar en spraken een ontslag van rechts
vervolging uit. 

Wanneer het feit strafbaar zou zijn, moest 
het vallen onder de zg. Kampeerverordening 
der gemeente Oostvoorne, doch de Kantonrech
ter verklaarde deze geheele verordening on
verbindend, daar de Gemeenteraad met deze 
verorden ing, welke, volgens zijn oordeel, veel 
verder reikt dan een gemeentelijke wetgev ing 
in het belang van openbare orde en zedelij k
heid, de grenzen der huishoudmg van de ge
meente schromelijk heeft overschreden. 

De Rechtbank bevestigde d it vonnis met 
verbetering der gronden. Zij overwoog ten 
aanzien dezer Kampeerverordening, dat er 
van een cons iderans, welke kenbaar maakt, 
dat deze verordening enkel ten doel heeft, te 
waken voor de openbare orde, gezondheid en 
zedelijkheid in de betrokken gemeente, geen 
sprake is, en voorts de inhoud dezer verorde
ning in talrijke opzichten de waarborgen m ist, 
dat niet buiten die den gemeentelijken wet
gever gestelde grenzen zal worden getreden, 
ja zelfs ten duidelijkste aantoont, dat die gren
zen n iet worden in acht genomen; 

dat b.v. al dadelijk art. 1 roover gaat, dat 
het den e igenaar van eenig pa1·ticul ier terrein 
niet vrij staat, daarop zelf te kampeeren, wat, 
blijkens art. 2 in den zin der verordening 
zeggen wil: in een tent verblijf te houden, -
voorschrift, dat geheel buiten dr, openbare 
belangenspheer staat en een zware beperking 
van den e igendom vormt ; 

dat voorts de Raad zich in art. 4 het recht 
heeft aangematigd, het kampeeren of het toe
laten, dat er gekampeerd wordt, vrijel ijk toe 
te staan of te verbieden, ronder dat daarbij 
eenig.i richtlijnen gel!'even zijn, die waarbor
gen, dat de niet-aanwijzing als kampeerterrein 
enkel uit overwegingen, ontleend aan de 
e ischen, welke door het a lgemeen belang 
worden gesteld, zal plaats vinden; dat dien
tengevolge voor de meest willekeurige, het 
gemeentebelang in geen enkel opzicht dienende 
beslissingen, de mogelij khe id is geopend; 

dat wijders het voorschrift, vervat in art. 5i 
het gezamenlijk nachtverblijf van een moeder 
met een zeer jong kind van het mannelij k 
geslacht verbiedt, hetgeen niet slechts door 
geenerle i gemeentebelang wordt gevorderd, 
maar zelfs voor zulk een kind uiterst schadelijk 
kan zijn; 

dat verder de bepaling in art. 7, dat ver
gunningen, om te kampeeren enkel worden 
uitgereikt aan personen, àie te goeder naam 
en faam bekend staan, feite lijk neerkomt op 
een voorloopige verblijfsontzegging aan vrij
wel iedereen en een duurzame aan allen, op 
wie er iets aan te merken valt, ook al vormen 
zij volstrekt geen bezwaar uit het oogpunt der 
openbare orde, gezondheid en zedelijkheid ; 

dat eindelijk het in art. l l sub d vervatte 
verbod, redevoeringen of toespraken te hou
den, ook dus voorzoover dat op particulier 
terrein gebeurt en n iet van opruienden aard 
is, de grondwettige rechten op het vrije woord 
aantast; 

dat zeer zeker deze voorschriften door den 
Raad, Burgemeester en Wethouders en de hun 
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ten dienste staande organen met eenigen tact 
kunnen worden toegepast of - beter gezegd 
- <ter wille van den tact buiten toepassing 
gelaten, maar zulks er niet toe kan leiden, 
deze verordening verbindend t.e achten; 

dat immers, wo de verordening verbindend 
ware, overtreding er van - en wo ook het 
aan verdachte telastegelegde - zou kunnen 
worden gestraft ook dan, wanneer bij die over
treding enkel het bijzonder belang van inge
zetenen in het gedrang komt en het openbaar 
belang daarbij in geen enkel opzicht is betrok
ken. 

De 0. v. J. teekende tijdig beroep in cas
satie aan, en droeg bij schtiftuur a ls middelen 
voor: 

1 °. S. van art. 350 Sv., door te beslissen, 
dat de Kampeerverordening van de Gemeente 
Oostvoorne onverbindend is, instede van de 
betrokken strafbepalingen, artt.. 3 en 14 dier 
Kampeerverordening, al dan niet toe te paa
sen; aldus is niet op den grondslag der 
telastelegging en naar aanle iding van het 
onderwek op de terechtzitting beraadslaagd, 
welk strafbaar feit het bewezen verklaarde 
volgens de wet opleverde. 

2°. door niet toepassing van de artt. 3 en 
14 der Kampeerverordening van de gemeente 
Oostvoorne, schending van deze artikelen en 
tevens schending van art. 168 der Gemeente
wet; art. 3 der Kampeerverordening van de 
Gemeente Oostvoorne regelt een onderwerp, 
dat wel degelijk valt binnen de den gemeente
wetgever gestelde grenzen; bovendien levert 
een enkel artikel der verordening reeds een 
verordening op, wodat wanneer andere arti
kelen dier Kampeerverordening niet verb in
dend zouden zijn, art. 3 der Kampeerveror
dening wel degelijk verbindend kan zijn. 

3°. S. van art. 11 der Wet Alg. Bep. , door
dien de R echtbank over de innerlijke waarde 
en/of de billijkheid der wet, in casu de K am
peerverordening van de gemeente Oostvoorne, 
oordeel de met de woorden: ,,en voorts de 
inhoud dezer verordening in talrijke opzichten 
de waarborgen mist, dat niet buiten die den 
gemeentelijken wetgever gestel de grenzen zal 
worden getreden, ja zelfs ten duidelijkste aan
toont, dat die grenzen niet worden in acht 
genomen", na welk laatste woord dan de uit
legging daarvan volgt; dat toch ook door 
Uwen Raad meermalen is bes] ist, zoo onder 
meer bij Uw arrest van 4 Juni 1928, N. J . 
1928 blz. 1351, dat de vraag of de gemeente
raad op juiste en doeltreffende wijze van zijn 
bevoegdheid gebruik gemaakt heeft niet staat 
ter beoordeeling van den rechter. 

Deze gemeentelijke verordening telt een 
vijftiental artikelen, waarvan de eerste drie 
luiden: 

Art. 1. H et is verboden, zonder schrifte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders en ronder inachtneming van de nader 
door hen te stellen voorwaarden, hetzij alleen, 
hetzij in gezelschap van anderen te kampeeren 
op het strand, in de duinen of op eenig andP.r 
terrein in deze gemeente. 

Art. 2. Onder kampeeren wordt verstaan 
het verblijf houden in de open lucht in een 
tent, onverschillig of deze al dan niet tot 
nachtverblijf bestemd is en of de kampeerende 

persoon al dan niet in of bij de tent zijne maal
tijden gebruikt. 

Art. 3. Het is den eigenaar, beheerder of 
1·echthebbende van eenig terrein verboden, 
zonder vergunning van Burgemeester en ~Vet
houders, en zonder inachtneming van rle nader 
door hen te steil en voorwaarden: 

a. een kampeerterrein aan te leggen, te heb
ben of te explo i teeren ; 

b. tenten te plaatsen of te laten plaatsen 
of toe te staan dat op wodanig terrein tenten 
worden geplaatst of wordt gekampeerd". 

Verder bevat de verordening bepalingen 
welke zeer uitvoerig regelen op welke wijze 
men een vergunning kan krijgen te kampee
ren , aan welke voorwaarden men daarbij 
voldoen moet en welke eischen te stellen zijn 
bij het exploiteeren van een kampeerterre in. 

Art. 14 bevat de strafbepaling en bedreigt 
overtreding met een geldboete van ten hoog
ste f 100, of een hechtenis van ten hoogste 
14 dagen. 

Ik merk op, dat het bewezen verklaarde 
twee overtredingen bevat, n .l. wowel een uit 
art. 3 aanhef en sub a, als een uit art. 3 
aanhef en sub b voortvloeiende, en voorts nog 
dat uit de telastelegging en bewezen verklaring 
niet duidelijk volgt, dat hier sprake is van 
het verblij f houden in rle open lucht in een 
tent. Kennelijk vatte echtet· ieder, die zich 
tot heden met de zaak heeft beziggehouden, 
het begrip "terrein" aldus op, dat daaronder 
niets anders te verstaan kan zijn dan een in 
de open lucht gelegen stuk grond, grond zon
der bebouwing. 

H et eerste middel acht ik juist. Zoowel 
Kantonrechter als Rechtbank zijn van rnee
ning dat de geheele verordening onverbindend 
is, zooals blijkt uit hetgeen hierboven uit de 
vonnissen is overgenomen, zonder op den 
grondslag der telastelegging na te gaan of 
art. 3 der Verordening al dan niet verbindend 
is . Het is mogelijk, dat eenige bepalingen 
onverbindend zijn, doch dit is hier niet de 
vraag. De Rechtbank stelt echter aan de ver
ordening eischen, welke niet van invloed zijn 
op de a l of niet verbindbaarheid van art. 3. 
door te wijzen op het ontbreken eener consi
derans, welke a ls richtsnoer zou kunnen die
nen bij de beantwoording der vraag, waarom 
de gemeente-wetgever deze verordening ge
maakt heeft. Verder heeft de Rechtbank be
zwaren tegen de artt. 1 , 2, 4, 5i, 7 en lld, 
welke zeer gewichtig zijn, maar naar mijn 
oordeel art. 3 niet onverbindend maken. 

Enkele soortgelijke bezwaren heb ik destijd, 
vermeld in mijn conclusie bij Uw arrest van 
9 April 1934 (W. 12760 ; N. J. 1934, 111~) 
bij een bespreking van het kampeerverbod in 
de gemeente Huizen. De H. R. is deze toen 
voorbijgegaan en heeft ten opzichte van het 
geschil waar het daar over I iep, bes] ist, dat 
voldoende duidelijk bleek tegen wie de ver
bodsbepaling gericht was. 

In deze zaak is dit niet de m0eilijkheid, 
maar gaat het, gezien de vonnissen, alleen 
over de al of niet verbindbaarheid der ge
heele verordening. 

H et tweede en derde middel zijn m. i. meer 
te beschouwen a ls onderdeelen van het eerste 
middel. Zij hangen er ten nauwste mee samen, 



89 2 MAART 1936 

en wijzen in andere bewoordingen op clezelfcle 
onjuistheid, begaan door Kantonrechter en 
Rechtbank, en ik ben clan ook van meening, 
dat de rechter in deze zaak in een beoorclee-
1 ing is getreden van vragen, welke niet aan 
zijn oordeel onderworpen zijn . 

\Vel heb ik bezwaren tegen deze kampeer
verordening evenals destijds tegen art. 109a 
der Alg. Politieverordening van Huizen, maar 
lettencl op Uw arrest daarover meen ik deze 
niet nader te moeten uiteenzetten. 

Dit leidt mij er toe te conoludeeren, dat 
inderdaad niet beslist is op den grondslag der 
telastelegging en dat dus het bestreden vonnis 
en het vonnis des Kantonrechters voorzoover 
dit daarbij bevestigd is, moet worden vernie
tigd, voor roover het daarbij bewezen ver
klaarde niet strafbaar is geoordeeld, en ge
requireercle te di er zake van alle rechtsver
volging is ontslagen. 

Ik concludeer voorts, dat de H. R. ten prin
cipale rechtdoencle krachtens art. 105 R. 0. 
het bewezen verklaarde de benaming zal geven 
van: a. te Oostvoorne als beheerder van eenig 
terrein, zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders een kampeerterrein aanleggen; 

b. te Oostvoorne als beheerder van eenig 
terrein, zonder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders een kampeerterrein exploi tee
rencle, toestaan dat aldaar tenten worden ge
plaatst, overtredingen strafbaar gesteld krach
tens artt. 3 en 14 der Kampeerverordening 
voor de gemeente Oostvoorne en daar gerequi
reercle strafbaar is, nu niet is gebleken van 
gronden, waarom hij dit niet zon zijn, dat 
de H. R. , gezien artt. 23, 62, 91 Sr. gerequi
reerde, gelet op de beteekenis der feiten, ver
oordeele tot twee geldboeten cl k van f 1 bij 
niet betaling of verhaal te vervangen telkens 
door één dag hechtenis. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat ten la te van gerequireerde bewezen 
is verklaard, dat hij te Oostvoorne op 21 Mei 
1935 als beheerder van een terrein gelegen 
langs den Duinoordschen weg, zonder vergun
ning van B. en W. dier gemeente, daarop een 
kampeerterrein heeft geëxploiteerd en toege
staan dat toen in een aldaar geplaatste tent 
werd gekampeerd; 

0. dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar 
heeft geacht en gerequireerde ontslagen heeft 
van rechtsvervolging, daar volgens haar -
evenals volgens den Kantonrechter - de Kam
peerverordening der gemeente Oostvoorne van 
8 Maart 1934 onverbindend is; 
. 0. dat dit oordeel der Rechtbank rust op 

de volgende gronden: 
dat er immers van een considerans, enz. (zie 

conclusie) ; 
0. betreffende het eerste middel van cas

satie: 
dat dit middel feitelijken grondslag mist, 

daar de R echtbank van oordeel was, dat de 
geheele Kampeerverordening van Oostvoorne 
verbindende kracht miste en dus ook de artt. 

3 en 14 daarvan niet konden worden toege
past, rooclat zij wel degelijk ook in verband 
met die artikelen heeft beraadslaagd over de 
vraag of het bewezen verklaarde een strafbaar 
feit opleverde; 

0. betreffende het tweede en hel derde 
middel: 

dat de bewezen verklaarde feiten uitmaken 
overtreding van art. 3 der Kampeel"\'erorcle
ning van Oostvoorne; 

dat dit artikel luidt: (zie conclusie); 
terwijl art. 14 op overtreding daarvan straf 

stelt; 
dat de door art. 3 verboden handelin;Zen 

kunnen raken de openbare orde, zedelijkheid 
en gezondheid, ook al vinden zij plaats op 
niet voor een ieder openstaand terre in. roorlat 
de Gemeenteraad bevoegd is daaromtrent in 
het huishoudelijk belang der gemeente veror
deningen te maken, waarbij de wet niet eischt .. 
dat de considerans der verordening bare be
weegredenen Yermelclt; 

dat de Rechtbank, tot steun harer daaraan 
tegenovergestelde meening, een beroep doet 
op enkele andere voorschriften der verorde
ning, doch dat die bepalingen àf - zooals de 
artt. 1, 5 onder i , 7 en 11 onder d - niet in 
onverbrekelijk verband staan met do verbocls
bepal ing, waarom het hier gaat, óf, voorroo
verre dat - zooals art. 4 - wel het geval 
mocht zijn, niets inhouden, hetgeen met eenig 
wettelijk voorschrift in strijd is of de grens, 
welke den gemeentelijken wetgever door de 
wet is gesteld, overschrijdt; 

dat dus het bestreden vonnis, voorzoover het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is geacht 
en de gerequireerde van rechtsvervolging is 
ontslagen, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt dut vonnis in rooverre; 
En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Vernietigt in zooverre ook het vonnis van 

den Kantonrech ter te Brielle in deze zaak 
gewezen; 

Qua] ifioeert het bewezen verklaarde als: 
1 °. te Oostvoorne als beheerder van eenig 

terrein daarop ronder vergunning van Burge
mee ter en Wethouders een kamp erterrein 
exploiteeren; 

2°. te Oostvoorne als beheerder van eenig 
terrein ronder vergunning van Burgemeester 
en Wethouders toestaan dat daarop wordt ge
kampeerd; 

overtredingen strafbaar krachtens de artt. 
3 en 14 der Kampeerverordening van Oost
voorne; 

0. da.t gerequireerde te dezer zake is straf
baar, daar niet is gebleken waarom hij dat 
niet zoude zijn; 

Gezien mede de a r tt. 23, 62 en 91 Sr.: 
Veroordeelt gerequireerde in twee geldboe

ten van een gulden elk, bij niet betaling of 
verhaal te vervangen elk door een dag hech
tenis, zijnde deze straffen evenredig aan den 
ernst der feiten. 

(N. J.) 
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2 Maan-t 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Reg!. van politie voor rivie
ren en Rijkskanalen art. 46.) 

Het bepaalde bij art. 46 van het Al
gem. R eg!. van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen, dat een ieder, a ls loods aan 
boord van een schip dienstdoende, steeds 
voorzien moet zijn van een exemplaar van 
de daarbedoelde reglementen, kan niet 
anders beteekenen dan dat de loods die 
reglementen zelf bij zich of onder zich 
moet hebben, aan welken eisch niet reeds 
is voldaan, wanneer de reglementen aan 
boord (lanwezig zijn en daarom te zijner 
beschikking staan. Dit klemt te meer, nu, 
volgens art. 4 van genoemd Reglement, 
die verpl ichting ook geldt voor den schip
per. 

De vrijspraak steunt op een onjuiste op
vatting van het "voorzien zijn van", voor
komend in a rt. 46 v.n. en in de dagv. en 
is derhalve niet gegeven op den grond
slag der t.1.1 . ; zij is niet een vrijspraak 
in den zin van art. 430 Sv. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij het Kantongerecht te Middelburg, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van gemeld 
Kantongerecht van 27 Nov. 1935, waarbij de 
gerequireerde P. 0., loods te Terneuzen bij 
verstek van het hem ten laste gelegde is vrij
gesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

T averne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: S., al
thans v. t. der artt. 350, 351, 352 Sv. jis. artt. 
4, 6, 46 en 97 van het Algemeen Reglement 
van Politie voor Rivieren en Rijkskanalen, 
doordien de heer Kantonrechter verdachte 
heeft vrijgesproken in stede van hem te ver
oordeelen; 

0. dat aan den gerequireerde bij oproeping, 
aangevuld bij de nadere opgave ter terecht
zitting, is ten laste gelegd, dat hij op 20 Nov. 
1935 des voormiddags omstreeks 10.45 uur, 
te Hansweert, als loods dienst doende aan 
boord van een schip, waarmede werd gevaren 
in het Rijkskanaal , het kanaal door Zuid
Beveland, niet voorzien was van een exem
plaar van het Algemeen Regl ement van Po
li tie voor Rivieren en Rijkskanalen, noch van 
het Bijwnder Reglement van Politie voor het 
kanaal door Zuid-Beveland, noch van het 
Binnenaanvaringsreglement; 

0. dat, blijkens de aanteekening van het 
mondeling vonnis , de gegeven vrijspraak 
steunt op de navolgende overweging: 

het voorschrift, dat een loods moet voorzien 
zijn van de omschreven reglementen wordt in 
dien zin verstaan, dat de loods, die dienst
doende de verantwoordelijke persoon wordt, 
de reglementen ter beschikking moet hebben. 
Zijn de reglementen niet aan boord, zoo wordt 
de loods deswege strafbaar gesteld. Wanneer 
de reglementen, gelijk in casu, wel aan boord 
zijn , zoo zijn zij , voor wover uit bijzondere -
hier niet gebleken - omstandigheden het 
tegendeeel niet volgt, ter beschikking en is 
de loods, op het vaartuig dienst doende, van 

die reglementen voorzien. H et telastegelegde 
wordt dus niet bewezen geacht; 

0. dat bij de dagvaarding kennelijk is be
doeld aan den gerequireerde ten laste te leg
gen overtreding van art. 46 van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanal en, waarbij is bepaald, dat een ieder, 
als loods aan boord van een schip dienstdoen
de, steeds voorzien moet zijn van een exem
plaar van de bij dagvaarding nader omschre
ven reglementen; 

dat dit niet anders kan beteekenen dan dat 
de loods die reglementen zelf bij of onder 
zich moet· hebben, aan welken e isch niet reeds 
is voldaan, wanneer de reglementen aan boord 
aanwezig zijn en daarom te zijner beschikking 
staan; dat dit te meer klemt, nu, blijkens 
art. 4 van genoemd Reglement zulk een ver
plichting ook geldt voor den schipper; 

0. dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
vrijspraak, welke steunt op eene onjuiste op
vatting van het "voorzien zijn van", woals 
dit begrip voorkomt in genoemd art. 46 en in 
de dagvaarding, niet is gegeven op den grond
slag der telastlegging, zoodat de vrijspraak 
niet kan gelden als eene vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. en het beroep ontvankelijk is; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
middel , waarbij blijkens de toelichting ken
nelijk is bedoeld te stellen, dat de uitspraak 
niet op den grondslag der telastlegging is ge
geven, gegrond is; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te Middelburg ter berechting en afdoening 
op de bestaande dagvaarding. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

3 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228 c.) 

Nu de onderhavige perceelen volgens het 
goedgekeurd uitbreidingsplan voor bebou
wing zijn bestemd, kan aan voornemens 
en plannen bij de ingenieurs van den 
waterstaat omtrent een andere bestemming 
dezer perceelen niet zoodanige beteekenis 
worden toegekend, dat feitelijk op de per
ceelen een bouwverbod zou komen te lig
gen met alle nadeelen, daaraan voor de 
eigenares, gemeente verbonden. Ged. Sta
ten hebben derhalve ten onrechte aan een 
besluit tot verkoop op grond van zooda
nige voornemens en plannen goedkeuring 
onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Franeker tegen het be
sluit van Ged. Staten van Friesland van 20 
Maart 1935, n°. 118, 2° afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
raad voornoemd van 7 Maart 1935, tot verkoop 
van bouwterrein ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 November 1935, n°. 461; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 25 Februari 1936, n°. 1326 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Franeker bij 
besluit van 7 Maart 1935, behoudens de ver
eischte goedkeuring, heeft verkocht a. aan 
Y. de Boer, te Franeker, voor zich en/of nader 
te noemen lastgever, een perceel bouwterrein, 
deel uitmakende van het kadastrale perceel, 
Sectie C. n° . 1513, groot 251 m 2, gelegen aan 
eene nieuw aan te leggen straat achter de 
Christelijke Lagere Landbouwschool, op de 
bij dit besluit behoorende situatieteekening 
aangeduid met A., voor de som van f 2.75 per 
m 2 of in totaal voor f 690.25 ; b. aan H. Kuipers, 
te Franeker, voor zich en/of nader te noemen 
lastgever twee perceeltjes bouwterrein, deel 
uitmakende van het kadastrale perceel, Sectie 
C. n°. 1513, groot 234 en 231 m 2, gelegen aan 
eene nieuw aan te leggen straat achter de Chris
t elijke Lagere Landbouwschool op de bij dit 
besluit behoorende situatieteekening aangeduid 
onderscheidenlijk met B. en C., voor rle som 
van f 2.75 ~~ m 2 of in totaal voor f 1278.75; 

dat Ged. Staten van ·Friesland bij besluit van 
20 Maart 1935, n°. 118, 2• afdeeling, aan voren
genoemd raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat blijkens 
het door den hoofdingenieur van den provin
cialen waterstaat uitgebracht advies de be
doelde perceelen vallen in het tracé, dat voor 
het te verbeteren kanaal Fonejacht-Harlingen 
is ontworpen ; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Franeker bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij een plan van uitbreiding heeft 
vastgesteld, dat bij besluit van Ged. Staten 
van 5 April 1933 werd goedgekeurd, dat dit 
plan aangeeft het tracé voor den verkeersweg 
Harlingen-Leemvarden en bovendien dat voor 
de verbetering van het kanaal; dat het in het 
plan opgenomen tracé van kanaalverbetering 
geheel overeenstemt met het rapport van den 
hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat en de 
hoofdingenieurs van den provincialen water
staat der provinciën Groningen en Friesland ; 
dat hij meende, dat hiermede de aangelegenheid 
op de juiste wijze geregeld was; dat echter de 
hoofdingenieur van den provincialen waterstaat 
in Friesland onlangs aan den burgemeester 
meedeelde, dat hij eene andere oplossing van 
het kanaaltracé in gedachten had ; dat eene 
nadere uitwerking dezer gedachte nog niet 
bekend was ; dat het nog enkel een voornemen 
van den hoofdingenieur was; dat hij, appel
lant, enkel rekening heeft te houden met het 
goedgekeurde plan van uitbreiding ; dat, aan
gezien de verkoop van de bouwperceeltjes, daar
mede niet in strijd is, zijns inziens geen bezwaren 
aan de goedkeuring van het onderhavige raads
beshiit in den weg kunnen staan; dat zjjns 
inzien P. de wetgever niet heeft gewild, dat de 
goedkeuring wordt onthouden op den in het 
bestreden besluit aangevoerden grond ; dat bij 
twijfel de uitleg, die voor de gemeentelijke 
vrijheid het gunstigst is, het meest in den geest 
der wet is te achten ; dat de functie van Ged. 
Staten zich ten deze beperkt tot het waken tegen 
aantasting van het vermogen ; dat Ged. Staten 
hunne goedkeuring niet mogen onthouden op 
grond, dat zij eene andere voorstelling van 
het gemeentebelang hebben dan de raad had ; 

0. dat de onderhavige perceelen krachtens 
het uitbreidingsplan der gemeente Franeker, 
dat door Ged. Staten in 1933 werd goedgekeurd, 
zijn bestemd voor bouwterrein en bepaaldelijk 
niet behooren tot het mede op het uitbreidings
plan geprojecteerde tracé der kanaalverbetering 
ter plaatse, welk tracé overeenstemt met dat 
van het door de Staten van Friesland in 1931 
aanvaard desbetreffend rapport der daarbij 
betrokken hoofdingenieurs ; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
van een ander tracé, dat voor deze kanaalver
betering zou zijn ontworpen over de evenbe
doelde perceelen, slechts sprake is in zooverre, 
dat bij de hoofdingenieurs, die met deze aan
gelegenheid bemoeienis hebben, nog andere 
oplossingen dan de destijds vastgestelde in 
onderzoek zijn, waarvan er ééne de onderhavige 
perceelen zou treffen ; 

dat aan voornemens en plannen als de hier
bedoelde, welke zelfs nog geenerlei vasten vorm 
hebben aangenomen, niet zoodanige beteekenis 
kan worden toegekend, dat daardoor op de 
voormelde perceelen, welke volgens het goed
gekeurde uitbreidingsplan voor bebouwing zijn 
bestemd, niettemin feitelijk een bouwverbod 
zoude komen te liggen, met alle nadeelen, daar
aan voor -de eigenares-gemeente verbonden; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte op 
den hierbedoelden grond goedkeuring aan het 
raadsbesluit hebben onthouden; 

dat ook overigens van bezwaren tegen dit 
besluit niet is gebleken; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Friesland, het besluit 
van den raad der gemeente Franeker van 
7 Maart 1935 tot verkoop van eenige perceelen 
bouwterrein alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. (A.B.) 

3 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 7.) 

Nu de zi tting, in dit art. bedoeld, heeft 
plaats gevonden op den elfden dag na de 
openbarn kennisgeving, is het door B. en 
W. genomen besluit tot het verleenen der 
vergunning onwettig. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

K. Nieland, te Groningen, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 11 Mei 1935, n°. 9676, waarbij aan de firma 
J. Bronda aldaar en hare rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
oprichten van eene inrichting voor het f abri
ceeren van rijwielen met moffelinrichting in 
het gebouw, gemerkt nummers 2, 4 en 6 en 
staande aan de Schoolstraat, hoek Poelestraat, 
op de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Groningen, sectie G, nummers 5070 en 5071 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1936, n°. 74; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 25 Februari 1936, n°. 140 H, 
afd. Arbeid; 
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0 . dat artikel 7, lid 1, der Hinderwet bepaalt, 
dat op den veertienden dag na de openbare 
kennisgeving, bedoeld in artikel 6, lid 2, ge
legenheid wordt gegeven tot het inbrengen van 
bezwaren tegen het oprichten eener inrichting 
ten overstaan van het gemeentebestuur; 

dat, blijkens de stukken de vorenbedoelde 
openbare kennisgeving feitelijk heeft plaats 
gevonden op 8 Maart 1935, terwijl de zitting, 
bedoeld in artikel 7, heeft plaats gevonden op 
19 Maart 1935, derhalve op den elfden dag na 
de openbare kennisgeving ; · 

dat mitsdien burgemeester en wethouders 
van Groningen hunne beslissing hebben ge
nomen zonder het voorschrift van artikel 7, 
lid l, in acht te nemen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 

enz. (A.B.) 

3 Maa,·t 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 20.) 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi
ging van het reglement op het burgerl ijk 
armbestuur, beoogend de schrapping van 
de bepaling, dat aan den burgemeester of 
de raadsleden de toegang tot de vergade
r ingen kan worden ontzegd, nu deze be
paling destijds is opgenomen omdat een 
raadslid in de vergaderingen onbehoorlijke 
taal bezigde en in bladen mededeeling 
omtrent het verhandelde deed, en de re
denen, die tot de opneming aanleiding 
waren, nog onverzwakt van kracht zijn 
en bij de huidige samenstelling van den 
raad zelfs meer beteekenis hebben ge
kregen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Finsterwolde tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
7 November 1935, lett. 0, l• afd., waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van ge
noemden raad van 14 October 1935, tot w~jzi
ging van het reglement voor het burgerlijk 
armbestuur; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Februari 1936, n°. 62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1936, 
n°. 1698, Afd. Armwezen; 

0 . dat de raad van Finsterwolde in zijne 
vergadering van 14 October 1935 heeft besloten 
het vierde lid van artikel 7 van het Reglement 
voor het Burgerlijk Armbestuur, luidende: ,,Op 
voorstel van den Voorzitter kan aan een of 
meer der in het tweede lid bedoelde personen 
de toegang tot de vergaderingen worden ont
zegd", in te trekken; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun be
sluit van 7 November 1935, letter 0, 1° Afd., 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat in artikel 7 
van het genoemde reglement, zooals het vóór 
1932 jaren lang luidde, bepaald was, dat de 
burgemeester en leden van den raad de ver-

gaderingen van het armbestuur konden bij 
wonen en daarin, indien Z\Ï geen lid van dat 
bestuur waren, een raadgevende stem hadden; 
dat daaraan bij raadsbeslui t van 22 Februari 
1932, n°. 8, is toegevoegd, dat op voorstel van 
den voorzitter aan den burgemeester of een of 
meer der raadsleden de toegang tot de ver
gaderingen kan worden ontzegd, zulks omdat 
een der leden van den raad zich sedert eenigen 
t ijd 11iet ontzag in de vergaderingen van het 
burgerlijk armbestuur onbehoorlijke taal te 
bezigen en in de bladen mededeelingen te doen 
omtrent de gevallen, die in deze vergaderingen 
behandeld waren en daarbij te vermelden, welk 
standpunt door de leden van het armbestuur 
te. dien aanzien was ingenomen ; dat het thans 
ter goedkeuring ingezonden raadsbesluit de 
laatstbedoelde aanvulling weder uit het regle
ment wil doen vervallen ; dat men de vraag 
kan stellen of het wel juist gezien is aan den 
voorzitter en de leden van den gemeenteraad 
toegang tot de vergaderingen van het armbe
stuur te verleenen, doch dat zulks in elk geval 
alleen toelaatbaar is, indien ook dan een rustige 
en onbevooroordeelde behandeling van zaken 
door het armbestuur gewaarborgd is; dat dit 
gedurende tal van jaren het geval is geweest, 
totdat het bovengeschetste optreden van een 
der raadsleden aanleiding tot moeilijkheden 
heeft, gegeven, waaraan de in 1932 in het regle
ment voor het burgerlijk armbestuur opge
nomen aanvulling een einde heeft gemaakt; 
dat de redenen, welke tot die aanvulling aan
leiding hebben gegeven, nog onverzwakt van 
kracht zijn en bij de huidige samenstelling van 
den gemeenteraad van Finsterwolde zelfs meer 
beteekenis hebben gekregen; dat hun college, 
hetwelk zich, _ letten de op de toestanden in de 
gemeente en de verhoudingen in den raad, des
tijds met het toekennen van de boven weerge
geven bevoegdheid aan het armbestuur ver
eenigd heeft, er uit dien hoofde bezwaar tegen 
koestert, dat deze bevoegdheid thans weder 
zou komen te vervallen ; dat het het daarom 
noodzakelijk acht zijn goedkeuring aan het 
daartoe strekkende raadsbesluit van 14 Oc
tober 1935 te onthouden; 

dat van deze beslissing de raad van Finster
wolde bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat naar zijne meerring de voormelde 
wijziging bevorderlijk zou zijn voor een goede 
behartiging der armbestuurszaken ; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het be
streden besluit aangegeven gronden aan het 
bovengemelde raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

4 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstpl ichtwet Art. 12.) 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
de appellant geen vrijstelling wegens broe
derdienst kon verkrijgen omdat zijn ouders 
eerst in 1933 zijn gehuwd, en de ouders 
met hun kinderen steeds in gezinsverband 
bebben geleefd, en als zedelijk en oppas
send bekend staan. 
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Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Rinze van Manen, dienstplichtige der lichting 
1929 uit Smallingerland, thans wonende te 
Zwijndrecht, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie, a.i., 
van 4 October 1935, VII• Afdeeling, no. 233 
V, waarbij hem vrijstelling van den dienst
plicht wegens aanwezigheid van een bijzonder 
geval is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Januari 1936, n°. 495 (1935); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a.i., van 18 Fe
bruari 1936, VII• afdeeling, n°. 387 V. ; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister steunt 
op de overweging, dat, zooals aan den dienst
plichtige bekend is, hem geen vrijstelling wegens 
broederdienst meer kan worden verleend, om
dat volgens artikel 24, tweede lid, laatsten vol
zin, van het Dienstplichtbesluit, om te worden 
vrijgesteld op grond van het geval, vermeld 
in artikel 13, tweede lid, onder c, der Dietist
plichtwet, het geval moet hebben bestaan, 
vóórdat de belanghebbende de eerste oefening 
heeft aangevangen ; dat, wanneer den dienst
plichtige thans vrijstelling van den dienst
plicht wegens aanwezigheid van een bijzonder 
geval werd verleend, deze feitelijk in de plaats 
zou treden voor vrijstelling wegens broeder
dienst; dat in verband met het vorenstaande 
Onze Minister, nu R. van Manen als dienst
plichtige der lichting van 1929 de eerste oefe
ning reed s volbracht heeft, geen vrijheid kan 
vinden hem de verlangde vrijstelling te ver-
1eenen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
aanvankeEjk geen recht had op vrijstelling 
wegens broederdienst, omdat zijne ouders n iet 
getrouwd waren: dat zijne ouders thans wel 
gehuwd zijn, zoodat hij meent thans wel recht 
te hebben or vrijstelling wegens broederdienst; 
dat hij en ziJn broeder bij één aannemer werken 
en het zeer lastig is, dat de één en dan "cder 
de ander onder de wapenen moet komen; dat 
dan de reden daarvoor gevraagd wordt, waarop 
met schaamte moet worden geantwoord ; dat 
hij om die reden zich gaarne zag vrijgesteld ; 

0. dat, blijkens de stukken, de appellant en 
zijn broeder Boele bij het door hunne ouders 
op 24 Maart 1933 gesloten huwelijk zijn ge
wettigd; 

dat dit, krachtens artikel 332 van het Burger
lijk Wetboek, ten gevolge heeft, dat op hen 
dezelfde wetsbepalingen toepasselijk zijn, alsof 
zij sedert het huwelijk waren geboren; dat hieruit 
volgt, dat de wettiging eerst werkt van het 
huwelijk af ; 

dat daarom door den appellant aan de be
palingen der Dienstplichtwet, in verband met 
het Dienstplichtbesluit, geen aanspraak op 
vrijstelling wegens dienst door zijn voormelden 
broeder kon worden ontleend, vermits vóór 
den aanvang van des appellants eerste oefening 
geen wettige broeder in het geval verkeerde, 
als bedoeld in artikel 13, 2• lid, c, dezer wet; 

dat intusschen, daar volgens het stelsel van 
de Dienstplichtwet per gezin slechts één zoon 
behoeft te dienen en de overige zonen op grond 
van broederdienst kunnen worden vrijgesteld, 
welk recht den appellant ten gevolge van het 

late huwelijk zijner ouders is ontgaan, er termen 
aanwezig zijn hem met toepassing van artikel 12, 
eerste lid, onder f, der Dienstplichtwet vrij
stelling van den dienstplicht wegens aanwezig
heid van een bijzonder geval te verleenen, nu, 
blijkens op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
nader ingewonnen ambtsberichten, des appel
lants ouders met hunne kinderen steeds in ge
zinsverband hebben geleefd, en als zedelijk en 
oppassend bekend staan ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Defensie a.i., van 4 October 1935, VII• Afdee • 
ling, n°. 233 V, aan Rinze van Manen, dienst
plichtige der lichting 1929 uit Smallingerland, 
alsnog voorgoed vrijstelling van den dienst
plicht te verleenen, met bepaling, dat deze vrij
stelling niet geldt in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie is belast, enz. 
(A.B.) 

5 Maart 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Artt. 58, le lid, 47, 48; Algemeen 
Rijksambtenarenreglement Art. 6.) 

Op gedaagde, hoofdassistent ( onderwij s
vak zoölogie) aan een rijksuniversiteit, is 
art. 6 van het Alg. R.A.regl. van toepas
sing, aangezien hij niet behoort tot het 
onderwijzend of doceerend personeel , be
doeld in art. 2 lid 2 van dat reglement. 

Daar geen der in voornoemd art. 6 ge
noemde gevallen, waarin aanstelling van 
een ambtenaar in tijdelijken dienst kan 
plaats hebben, in casu aanwezig is, had 
gedaagde niet opnieuw voor het tijdvak 
1 Oot. 1935 -30 Sept. 1936 mogen wor
den benoemd. Dit besluit is derhalve te
recht door het ambtenarengerecht vernie
tigd. Ten onrechte echter heeft het ge
recht tevens verstaan, dat aan gedaagde 
met ingang van 1 Oot. 1935 een vaste aan
ste il ing moet worden gegeven, aangezien 
geenerlei wetsbepaling, noch ander alge
meen verbindend voorschrift, de verplich
ting oplegt juist gedaagde te benoemen. 
De C. R. v. B. verklaart de nietigheid 
van dit besluit voor gedekt. 

Uitspraak in zake : 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, eischer in hooger beroep, voor 
wien ter open bare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden: Jhr. Mr. G. W. van der Does, 
plaatsvervangend landsadvocaat te 's-Graven
hage, 

teuen: 
Dr. J. P. Otto, hoofdassistent aan de Rijks
universiteit te Groningen, wonende te Haren 
gedaagde in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. K. J. van Nieukerken, ad
vocaat te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
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Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 

én Wetenschappen, gelet op art . 97 van de 
hooger-onderwijswet en gezien de berichten van 
curatoren van de Rijksuniversiteit te Groningen 
van 8 Augustus 1935, bij besluit van 26 Augustus 
1935, n° . 3308, Afdeeling H . 0., heeft goed
gevonden voor het t ijdvak van 1 October 1935 
tot en met 30 September 1936 opnieuw te be
noemen tot hoofdassistent aan de Rijksuniversi
teit te Groningen, onderwijsvak Zoölogie, 
Dr. J. P. Otto, op een jaarwedde van f 3060; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Groningen 
bij uitspraak van 16 December 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
voormelde besluit van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen heeft ver
nietigd en heeft verstaan, dat genoemde Mi
nister aan Dr. J. P. Otto met ingang van 1 
October 1935 een vaste aanstelling zal geven 1 

tot hoofdassistent aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen tijdig van voormelde uit
spraak is gekomen in hooger beroep en bij 
beroepschrift dezen Raad heeft verzocht die 
uitspraak te willen vernietigen en de bezwaren 
-van Dr. Otto alsnog ongegrond te verklaren; 

0. dat gedaagde in hooger beroep bij contra
memorie heeft geconcludeerd tot bekrachtiging 
van de voormelde uitspraak ; 

In rechte: 
0. dat de hoofdvraag, welke ten deze moet 

worden beslist, is, of het bestreden besluit 
kan worden aangevochten op dezen grond, dat 
het feitelijk of rechtens met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften strijdt of 
dat bij het nemen daarvan het administratief 
orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat, ter beantwoording van die vraag, van 
belang is het antwoord op deze andere vraag, 
of gedaagde in hooger beroep moet geacht 
worden te vallen onder lid 2 van art. 2 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, waar is 
bepaald, dat voor de toepassing van de Hoofd
stukken I, II, en IV tot en met XII van dat 
reglement niet als ambtenaar wordt beschouwd 
het onderwijzend of doceerend personeel bij 
het lager-, het middelbaar-, het hooger-, het 
hooger landbouw- en het nijverheidsonderwijs; 

0. dat deze Raad die vraag ontkennend be
antwoordt, omdat hij aanneemt, gelet op het 
bepaalde in § 4 van Hoofdstuk III der wet van 
28 April 1876, S. 102, tot regeling van het 
hooger-onderwijs en op het bepaalde in § 4 van 
Hoofdstuk III der hooger-onderwijswet, zooals 
zij luidt na de sedert daarin aangebrachte wijzi
gingen, dat in genoemde wet onder de docenten 
worden verstáan de hoogleeraren, de lectoren en 
de privaatdocenten en daarentegen o. a. de 
hoofdassistenten onder de beambten vallen 
- een zienswijze, welke ook door eischer in 
hooger beroep wordt gehuldigd blijkens het 
ieit, dat hij in het bestreden besluit verwijst naar 
art. 97 der hooger-onderwijswet - en omdat 
hem niet gebleken is van het bestaan van eenige 
omstandigheid, welke zoude rechtvaardigen 
aan te nemen, dat in lid 2 van voormeld art. 2 
het begrip "doceerend personeel bij het hooger 
onderwijs" een ruimere beteekenis heeft dan 

door den Raad blijkens het zoo even overwogene 
aan het woord "docenten" in de hooger-onder
w~jswet wordt toegekend ; 

0 . dat derhalve op gedaagde in hooger beroep 
ook van toepassing is art . 6 van voormeld regle
ment, waarin o.m. zijn opgesomd de gevallen, 
waarin aanstelling van een ambtenaar in tijde
lijken dienst kan plaats vinden ; 

0. dat geen der aldaar opgesomde gevallen 
in casu aanwezig is, waaruit volgt, dat de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen bij het bestreden besluit van 26 Au
gustus 1935 niet voor het tijdvak van 1 October 
1935 tot en met 30 September 1936 Dr. J. P. 
Otto opnieuw had mogen benoemen tot hoofd
assistent aan de Rijksuniversiteit te Groningen ; 

0. dat weliswaar Dr. J. P. Otto kennelijk 
prijs stelde op die benoeming, hoewel de ter 
zake toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften haar verboden - immers bij brief 
van 16 October 1934 hebben Curatoren der 
Rijks-Universiteit te Groningen hem doen 
weten, dat overeenkomstig hun betreffend 
advies de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen hun had bericht bereid te zijn 
hem te vergunnen als H oofdassistent bij de 
Zoölogie in tijdelijken Rijksdienst te blijven tot 
1 October 1936 - maar de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen niet bevoegd 
is aan zulk een wensch tegemoet te komen, 
indien hij, aldus handelende, in strijd komt met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften, zooals in casu met art . 6 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

0. dat het bestreden besluit derhalve terecht 
bij de uitspraak, waarvan hooger beroep, is 
vernietigd ; 

0 . dat thans nog moet worden beslist, of 
bij die uitspraak terecht is verstaan, dat de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen aan Dr. J. P. Otto met ingang van 
1 October 1935 een vaste aanstelling zal geven 
tot hoofdassistent aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen; 

0. dat art. 47, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 
uidt: 

,,Het gerecht kan enkel de aangevallen be
sluiten, handelingen en weigeringen nietig 
verklaren en, voor zooveel noodig, bepalen dat 
het administratief orgaan zal doen of besluiten, 
hetgeen het ingevolge wet of algemeen ver
bindend voorschrift doen of besluiten moet" ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Groningen 
aan deze bepaling evenwel niet het recht kon 
ontleenen, te verstaan, dat de voornoemde 
Minister aan Dr. J. P. Otto met ingang van 
1 October 1935 een vaste aanstelling zal geven 
tot hoofdassistent aan de Rijksuniversiteit t e 
Groningen, aangezien toch geenerlei wetsbepa
ling, noch eenig ander algemeen verbindend 
voorschrift aan dien Minister de verplichting 
oplegt juist Dr. J. P. Otto te benoemen; 

0 . dat de uitspraak, waarvan hooger beroep, 
dus in zoover moet worden vernietigd ; 

0. dat krachtens art. 48 der Ambtenarenwet 
1929 het gerecht om redenen van algemeen 
belang de nietigheid van een nietig verklaard 
besluit voor gedekt kan verklaren en deze 
Raad in het onderhavige geval van die bevoegd
heid meent gebruik te moeten maken met het 
oog op de belangen der studeerenden in de 
Zoölogie aan de Rijksuniversiteit te Groningen ; 



95 6 MAART 1936 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, voor 

zoover daarbij het bestreden besluit van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 26 Augustus 1935 is vernietigd; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige; 
Verklaart de nietigheid van het voormelde 

besluit van 26 Augustus 1935 voor gedeKt. 
(A.B.) 

6 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 611a- 611b; Octrooiwet 
art. 30.) 

Van inbreuk op eischers octrooi ( n°. 
28213 betreffende eene machine voor het 
lijmen van een wand van een papieren of 
kartonnen doos) door handelingen van 
verweerders kan geen sprake zijn, voor
zoover die handelingen plaats hadden nog 
vóórdat de aanvrage om het octrooi open
baar gemaakt was. 

De stelling, dat dit den rechter nog niet 
behoefde te beletten om de gevraagde ver
klaring uit te spreken voor handelingen 
van verweerders ten aanzien van andere, 
soortgelijke machines, stuit hierop af, dat, 
naar het Hof feitelijk heeft vastgesteld, 
daarop de vordering niet steunt. 

De grief tegen de ontzegging van de 
veroordeeling van verweerders tot betaling 
van schadevergoeding voor nog te plegen 
inbreuken kan reeds daarom niet tot cas
satie leiden, omdat zij wil klagen over 
schending van art. 611 a Rv., echter zon
der dit artikel aan te h alen. 

Het H of heeft op juiste gronden aange
nomen, dat een voortbrengsel of stof in 
den zin van art. 30, tweede lid, Octrooi
wet, rechtmatig in het verkeer is gebracht, 
indien door dit in het verkeer brengen 
geen inbreuk op het uitsluitend recht van 
den octrooihouder gemaakt is, zoodat deze 
bepaling ook dekt het gebruik dat de eer
ste verweerder maakt van de machine, die 
de tweede verweerder haar, no·g voordat 
de aanvrage van eischer openbaar was 
gemaakt, heeft geleverd. . 

Dit brengt tevens mede de onjuistheid 
van eischers stelling, dat al maakte dan 
de tweede verw. door de machine aan den 
eerste verw. af te leveren geen inbreuk op 
octrooirecht, die aflevering toch onrecht
matig is in den zin van art. 30, tweede 
lid, omdat de tweede verw. door die af
levering tegenover eischer heeft gehandeld 
in strijd met voorschriften van maatschap
pelijke betamelijkheid en met eene con
tractueele verplichting. 

Terecht heeft het Hof de algemeene 
steil ing, dat het onderhouden en reparee
ren van deelen eener machine, die speciaal 
vallen onder het kenmerk van het octrooi , 
octrooirechtelijk gelijk staat met het tel
kenmale opnieuw vervaardigen van die 
machine, verworpen. 

E. Mendels, cartonnagefabrikant, wonende 
te Tilburg, eischer tot cassatie van de op 18 
December 1934 (W. 12897 N. J . 1935, 1022 
Red.) en 25 Juni 1935 door het Gerechtshof 
te 's-Hertogenhosch tusschen partij en gewezen 

arresten, advocaat Mr. Ir. J. van H ettinga 
Tromp; 

tegen: 
1. de Handelsvennootschap onder de fi rma 
J. B. van Gorp en Zonen, gevestigd te Til
burg, en 2. P. A. de Jongh, weduwe van A . 
G. van Arendonk, wonende te Tilburg, ver
weersters in cassatie, advocaat Mr. J. van 
Raalte , (niet gepleit). 

Conclusie van den Proc.-Gen. B esier. 

P ost alia: 
Mendels heeft tegen de twee arresten be

roep in cassatie ingesteld en de volgende mid
delen aangevoerd: 

,,I. S. of v. t. der artt. 1, 5, 48 en 59 Rv., 
1401, 1402 en 1403 B. W., 30, 32, 43 en 44 
Octrooiwet 1910, S . 313; 

,,doordat het Hof, in het eindarrest volhar
dende hij zijne overwegingen in het interlo
cutoir arrest en aldaar o. m. overwegende, dat 
geïntimeerden de levering erkenden van een 
machine "als hij dagvaarding bedoeld" ( dus 
naar luid van sub 2 der dagvaarding: een 
machine "met de kenmerken der l ste con
clusie van het octrooi, althans waarbij de uit
vindingsgedachte van het octrooi was toege
past"), niettemin het eindvonnis der Recht
bank van 30 Januari 1934 - waarbij de vor
dering, behoudens de sub I a gevraagde 
rechtsverklaring, werd ontzegd - heeft beves
tigd met herstel van een aangenomen vergis
sing, op grond dat uit den inhoud der in
leidende dagvaarding, al wordt daarin ge
sproken van "machines, althans machine", 
duidelijk blijkt, dat appell ants vordering steunt 
op handelingen van de geïntimeerden, ver
richt ten aanzien van één bepaalde machine, 
geleverd vóór de openbaarmaking der octrooi
aanvrage; en dat de handelingen in art. 30 
der Octrooiwet genoemd niet octrooi-schendend 
en mitsdien niet onrechtmatig zijn, indien 
zij vóór die openbaarmaking werden verricht; 

,, ten onrechte, 
"omdat een machine met de kenmerken van 

het octrooi objectief in strijd met het uitslui
tend recht van den octrooihouder is vervaar
digd en eischer alzoo, juist steunende op de 
reeds plaats gevonden vervaardiging en leve
ring, resp . het gebrui k van zulk een machine 
door verweerders, die geen voorgehruiksrecht 
noch I icentie bezaten, tegenover hen recht en 
belang had 1. op de sub I h gevraagde in al
gemeenen zin, dat deze h andelingen ten aan
zien van machines als de geleverde zijn on
rechtmatig - zij het dan ook, dat daarvan de 
ééne toevallig vóór de openbaarmaking ge
leverde werd uitgezonderd, althans de sub II 
gevraagde sch adevergoed ing deswege werd 
ontzegd - 2. op de sub III gevraagde ver
oordeeling tot betaling van een schadevergoe
ding, immers dwangsom volgens de nieuwe 
wetgeving, voor elke zoodanige verder nog 
vervaardigde, resp. gebruikte machine; zulks 
te meer, waar hierdoor een bevestiging ten 
principale zou zijn verkregen van de in voor
melden zin gegeven Presidiale voorziening bij 
voorraad in kort geding, waarnaar in de dag
vaarding werd verwezen. 

"Il. S. of v. t . van de sub I genoemde 
artikelen; 
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doordat het Hof de tot afwijzing der ge
heele vordering leidende beslissing der Recht
bank, dat het gebruik door van Gorp van de 
machine, die de weduwe van Arendonk hem 
vóór de openbaarmaking der octrooiaanvrage 
had geleverd, werd gedekt door de bepal ing 
van art. 30 lid 2 der Octrooiwet, bevestigde; 

,,ten onrechte, 
"1. omdat het tweede lid van art. 30 slech ts 

een beperking inhoudt van het eerste lid van 
dat artikel en den gebruiker van een overeen
komstig een octrooi vervaardigd voortbrengsel 
alleen beschermt tegen een actie van den 
octrooihouder, indien dat voortbrengsel door 
dezen zelven of door iemand, die daartoe van 
hem bevoegdheid heeft verkregen, in het ver
keer gebracht is; 

"2. omdat, indien aan voornoemd tweede 
lid, dat in elk geval een exceptief karakter 
draagt, een ruimere uitlegging dan slechts 
een uitzondering op het eerste lid kan worden 
gegeven, dan geen reden bestaat om de recht
matigheid van het in verkeer brengen van 
het voortbrengsel aan te nemen door slechts 
te overwegen, dat dit geschiedde zonder in
breuk te maken op toen reeds bestaande oc
trooirechten, doch alsdan de rechtmatigheid 
in algemeenen zin zal moeten worden beoor
deeld en het Hof dus de door de Rechtbank 
krachtens art. 48 Rv. toegepaste - immers 
door gedaagden niet voorgedragen - in voor
noemd lid vervatte exceptie niet had mogen 
bevestigen, a lthans niet zonder te hebben 
onderzocht en onjuist bevonden e ischer's in het 
arrest gerelateerde stelling, dat de ééne ge
leverde machine ook daarom nimmer als 
rechtmatig in het verkeer gebracht zou mogen 
worden beschouwd, wijl de Weduwe van 
Arendonk bij het vervaardigen ervan heeft 
gebruik gemaakt van aan eischer ontleende 
wetenschap omtrent diens , later onder n°. 
28213 geoctrooieerde, uitvinding, dat zij heeft 
geschonden het door eischer aan haar over
! eden echtgenoot medegedeelde geheim en 
heeft gehandeld tegen met dezen gemaakte 
a fspraken en dat zij , met medewerking, al
thans met medeweten van van Gorp, op on
geoorloofde wijze zich heeft gesteld in het 
bezit van de nadere, voor het vervaardigen 
dier machine noodige, gegevens; 

welke feiten , als betrekking hebbende op 
een eventueel door gedaagden aan te voeren 
doch in feite niet aangevoerd exceptief ver
weer , door e ischer niet aan zijne vordering 
hadden behoeven te worden ten grondslag ge-
legd. ' 

"III. S. of v. t. der sub I en II genoemde 
artikelen; 

,,doordat het Hof de beslissing der Recht
banli, waarbij o. m. werd verwaarloosd 
eischer's stelling, dat de weduwe van Aren
donk ook inbreuk op het octrooi heeft gemaakt 
door na de openbaarmaking der aanvrage en 
later dan 30 dagen na de beteekening van het 
desbewustheidsexploit de geleverde machine 
met de deelen ervan, die speci aal vallen onder 
het kenmerk van het octrooi, te onderhouden 
en te repareeren, heeft bevestigd, wijl dat 
onderhouden en 1·epareeren van een voorwerp, 
dat rechtmatig in het verkeer is, niet zonder 
meer oplevert inbreuk op het octrooi , zooals 
ook blijkt uit het niet vermeld zijn van die 

h andelingen in art. 30 der Octrooiwet; 
,,ten onrechte, 
" 1. omdat deze handelingen in het eerste 

lid van art. 30 niet vermeld behoefden te 
worden juist omdat zij gelijkgesteld kunnen 
worden met en dus reeds vallen onder het 
daar wèl genoemde vervaardigen van een ge
octrooieerd voortbrengsel; 

"2. omdat, zelfs al zou overeenkomstig 
's Hofs interpretatie van het tweede lid van 
art. 30 exceptioneel moeten worden aangeno
men, dat de ééne vóór de openbaarmaking 
der octrooiaanvrage geleverde machine recht
matig in het verkeer gebracht was, dit toch 
alleen aan den eersten verweerder het recht 
kon geven deze machine te gebruiken - ge
lijk het Hof dan ook later zelf ter zake van 
het ombouwen overweegt - zoolang die blijft 
in den oorspronkelijken vorm en toestand, 
doch verweerders niet het recht bezaten deze 
machine, door het gebruik eenmaal geraakt 
zijnde in anderen toestand welke voortzetting 
van dat gebruik verhinderde of dreigde te 
verhinderen, na de openbaarmaking en na het 
desbewustheidsexploit weer opnieuw in den 
oorspronkelijken toestand te brengen resp. in 
dien vernieuwden toestand verder te gebrui
ken." 

Het eerste middel, dat tegen de rechtsover
wegingen 1-6 is gericht, komt in zijn eerste 
onderdeel vergeefs op tegen de van feitel ijken 
aard en dus in cassatie onaantastbaar zijnde 
uitlegging, welke het Hof in overweging 1 
aan de dagvaarding heeft gegeven, terwijl in 
het tweede onderdeel, dat op de bepaling van 
art. 43 , lid 3, der Octrooiwet schijnt te be
rusten, over het hoofd wordt gezien, dat de 
daar bedoelde vergoeding alleen kan worden 
toegekend voor het geval van herhaling van 
inbreuk op het octrooi, terwijl het Hof van 
oordeel is geweest - waarop het tweede mid
del betrekking heeft - dat de verweersters 
zoodanige inbreuk niet hebben gepleegd, zoo
dat van herhaling geen sprake kan zijn. 

Het middel is dus in zijn geheel ongegrond. 
Het tweede middel is in zijn eerste onder

deel gericht tegen de rechtsoverwegingen 7-
12 en schijnt mij ongegrond, daar ik mij ge
heel kan vereenigen met de gronden in deze 
overwegingen vervat, waaraan ik niets heb 
toe te voegen. 

H et tweede onderdeel is gericht tegen de 
rechtsoverwegingen 13-16. Ook hiermede kan 
ik mij niet vereenigen. Terecht m. i. heeft het 
Hof geweigerd een onderzoek in te stell en 
naar feiten, welke niet bij de dagvaarding. 
doch eerst bij het slot der repliek in eersten 
aanleg zijn gesteld als een nieuwe grondslag 
voor den e isch, waardoor verandering zou zijn 
gebracht in het onderwerp daarvan - d. i. in 
zijn grondslag in verband met de bij dagvaar
ding gestelde feiten, waarop het ter beoordee
ling der gehoudenheid van de verweersters om 
aan de vordering gevolg te geven in het wezen 
der zaak aankwam. 

Bij pleidooi in cassatie namens den eischer 
is deze nu wel overstag gegaan en heeft deze 
de stelling opgeworpen, dat reeds bij dag
vaarding was gesteld, dat de weduwe van 
Arendonk middellijk een octrooibreuk had 
gepleegd, die niet alleen onder art. 43 Oc
trooiwet zou vallen doch ook onder a1·t. 1401 
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B. W., in zooverre, dat zij de haar betamende 
zorgvuldigheid tegenover zijn persoon en goed 
niet zou hebben in acht genomen, doch dit 
kan hem niet baten. Immers noch in de door 
mij reeds vermelde verkorte weergeving der 
dagvaarding bij het bestreden interlocutoire 
arrest, noch in de volledige weergeving daar
van, waarnaar dit arrest verwijst, heb ik hier. 
voor een voldoenden grondslag kunnen vin
den. Wel wordt in de dagvaarding (lid 6) ter 
loops gesteld , dat de tweede gedaagde (wed. 
van Arendonk) mede aansprakelijk is voor de 
inbreuk op het octrooi, door de eerste ge
daagde (van Gorp) gepleegd, doch dit is :iiet 
het stell en van een door haar middellijk ge
p leegd zijn van die inbreuk, doch ten hoogste 
het stellen van een .rechtsgevolg van zoodanige 
middellijke deelneming hieraan. Met name 
mis ik hier het stellen van eenig causaal ver
band tusschen het wel gestelde afleveren der 
machine aan van Gorp en het gebruik maken 
door deze van de machine, waardoor de in
breuk zou zijn gepleegd. 

Ook dit middel is dus in zijn geheel onge
grond. 

Niet anders oordeel ik over het derde mid
del, dat tegen de rechtsoverwegingen 17 en 18 
is gericht. 

H et eerste onderdeel daarvan is ongegrond, 
omdat onderhouden en repareeren van een 
machine iets anders is dan het vervaardigen 
daarvan. 

H et tweede onderdeel is mij niet geheel dui
delijk geworden, doch is in ieder geval m. i. 
ook ongegrond. 

Indien daarmede bedoeld mocht zijn, dat het 
verbouwen der machine, het gebruiken waar
van gezegd werd inbreuk te maken op Men
deis octrooi, tot een machine, die dit karakter 
niet heeft en het gebruiken der verbouwde 
machine verboden zouden zijn, is dit natuurlijk 
onjuist. 

Ind ien -wat aannemelijker schijnt - be
doeld is, dat een rechtmatig in het verkeer 
gebrachte machine na het desbewustheids
exploit niet zou mogen worden gerepareerd en 
dan verder gebruikt, is dit in strijd met art. 
30 Octrooiwet, zoo als ik dit wetsvoorschrift 
blijkens mijn naar aanleiding van het tweede 
middel gevoerd betoog met het Hof meen te 
moeten opvatten. 

All e middelen tot cassatie ong<'grond be
v indende, concludeer ik ten slotte tot verwer
ping van het beroep en tot veroordeeling van 
den eischer in de kosten in cassatie geva:len. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit de bestreden arresten, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de eischer tot cassat ie - Mendels - bij 

inleidende dagvaarding heeft gesteld : 
dat hem onder dai:rteekening van 5 October 

1932 het ederlandsch Octrooi 0
• 28213 be

treffende een machine voor het lijm<cJ n van een 
wand van een papieren of ka rtonnen doo is 
verleend; dat de verweersters in cassatie 111-

breuk hebben gemaakt op dat octrooi, althans 
op de daarmede overeenkomende, op 15 Oot. 
1931 openbaar gemaakte aanvrage, de eerste 
- van Gorp - door machines, althans een 
machine met de kenmerken der eerste conclu
s ie van het octrooi , althans waarbij de uit-

L. 1936. 

vindingsgedachte van het octrooi werd toe
gepast, in of voor haar bedrijf te gebruiken, 
de tweede - van Arendonk - door die ma
chine (s) in of voor haar bedrijf te vervaardigen 
en aan van Gorp af te leveren, almede deze 
voor haar te onderhouden, al thans te repa
reeren en om te bouwen; 

dat Mendels onder meer op deze gronden bij 
dagvaarding verschillende vorderingen heeft 
gedaan, waaronder: I. verklaring voor recht: 
a. dat hij rechthebbende, althans rechtmatig 
houder is van voormeld octrooi; b. dat voor
schreven handelingen van verweersters on
rechtmatig zijn ; 

II. veroordeel i ng van de verweersters tot 
vergoeding van de door deze handelingen 
reeds veroorzaakte schade, en 

III. veroordeeling van verweersters onder
scheidenlijk tot betaling van een bepaalde 
schadevergoed ing voor elke machine vervaar
digd en voor eiken werkdag, waarop die 
machine in strijd met het octrooi wu worden 
gebruikt, binnen een jaar, nadat het te wijzen 
vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan; 

dat de Arr .-Rechtbank te Breda bij vonnis 
van 30 J anuari 1934 voor recht heeft ver
klaard, dat Mendels houder is van voormeld 
octrooi, doch voor het overige de vordering 
heeft ontzegd; 

dat op het door Mendels ingestelde hooger 
beroep het Hof bij zijn arrest van 18 Dec. 
19 34 heeft overwogen: 

1. * ,,dat uit den inhoud der inl eidende 
dagvaarding, al wordt daarin gesproken van 
,,mach ines, althans machine", duidelijk blijkt, 
dat appellants vordering steun t op handelin
gen van de geïntimeerden, verricht ten aan
zien van één bepaalde machine, die de geïn
timeerde weduwe van Arendonk aan den mede
geïntimeerde van Gorp heeft geleverd en 
daarna voor hem zou hebben onderhouden, 
althans gerepareerd en omgebouwd, en welke 
van Gorp in haar bedrijf heeft gebrui kt ; 

2. ,,dat tusschen partijen vaststaat: 
,,dat die machine aanvankelijk had de ken

merken van het octrooi N ° . 28213, waarvan 
houder is de appellant ; 

3. ,.dat de R echtbank, behoudens voor wat 
betreft de sub a gevorderde rechtsverklaring, 
den appellant zijne vorderingen heeft ontzegd, 
op grond, dat de weduwe van Arendonk de 
mach ine in kwestie aan van Gorp heeft ge
leverd vóór 15 October 1931, datum, waarop 
de aanvraag tot het onderhavige octrooi is . 
openbaar gemaakt, en dus daarrloor niet han
delde in strijd met het later verleend octrooi, 
waaruit tevens volgt, dat die machine recht
matig is in het verkeer gebracht en dat, vol
gens ar t. 30 lid 2, der Octrooiwet, van Gorp 
niet in strijd handelde met het octrooi door 
deze rechtmatig in het verkeer gebrachte 
machine in haar bedrijf te gebruiken ; 

4. ,,dat de Rechtbank in een der over
wegingen, die tot deze beslissing leiden, vast
stelt, dat de handelingen, in art. 30 der Oc
trooiwet genoemd, niet octrooischendend zijn, 
indien zij werden verricht, vóór de dagteeke
ning der aanvrage", doch uit den overigen 

* De nummering is dezerzijds bijgevoegd met 
het oog op de conclusie van den Proc.-Gen. 
(Red.). 

7 
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inhoud van het vonnis duidel ijk blijkt, dat 
hier van een vergissing sprake is, en dat de 
Rechtbank bedoeld heeft te overwegen, dat 
die handelingen "niet octrooischendend zijn, 
indien zij weráen verricht vóór de openbaar
making der aanvrage; 

"dat bij verbetering van deze verg1ssmg 
wegvalt de tegenstrijdigheid in het vonnis, 
waarover appellant zich beklaagt; 

5. ,,dat appellant de stelling, die - vol
gens het Hof bij vergissing - is neergelegd 
in de aangehaalde overweging, zooals zij in 
het vonnis voorkomt, als juist aanvaardt en 
verdedigt, zulks met betoog dat een handeling 
in strijd met een later verleend octrooi vol
gens de octrooiwet reeds objectief onrecht
matig is, indien zij gepleegd wordt na de aan
vrage, doch vóór de openbaarmaking daarvan, 
al is voor het recht op schadevergoeding het 
t ijdstip der openbaarmaking beslissend ; 

6. ,,dat echter dit betoog onjuist is en geen 
steun vindt in de Wet ; 

7. ,,dat de appellant zich voorts gegriefd 
acht door de beslissing der Rechtbank, dat 
het gebruik, dat van Gorp maakte van de 
machine, die de weduwe van Arendonk hem 
vóór de openbaarmaking der octrooiaa nvrage 
had geleverd, werd gedekt door de bepaling 
van art. 30 1 id 2, der Octrooiwet, en daar
tegen aanvoert, dat deze bepaling slechts een 
beperking inhoudt van het eerste lid van dat 
artikel en den gebruiker alleen beschermt 
tegen een actie van den Octrooihouder ten 
aanzien van voorwerpen, door dezen zelf in 
het verkeer gebracht; 

8. ,,dat de stell ing, waarvan appell ant bij 
deze grief uitgaat dus deze is, dat art. 30, 
l id 2, met "rechtmatig in het verkeer ge
brachte voorwerpen of stoffen" slechts op het 
oog heeft goederen, in het verkeer gebracht 
door den octrooihouder of door iemand, die 
daartoe van dezen bevoegdheid heeft gekre
gen, en derhalve niet als, in den zin dier 
bepaling, rechtmatig in het verkeer gebracht 
kunnen worden beschouwd goederen, die door 
een ander in het verkeer zijn gebracht vóór 
de openbaarmaking der octrooiaanvrage; 

9. ,, dat deze stelling in de bewoordingen 
van de genoemde bepaling geen steun vindt 
en in strijd is met de a lgemeene strekking van 
die bepal ing; 

"dat toch, indien men in het oog houdt den 
samenhang tusschen de beide leden van art. 
.30 der Octrooiwet, de uitdrukking "rechtmatig 
in het verkeer gebracht" in het tweede lid 
moet beteekenen : in het verkeer gebrach t ron
der dat daarbij inbreuk werd gemaakt op de 
in het eerste lid bedoelde rechten van den 
octrooihouder; 

,,dat daaronder dus ook vallen voorwerpen, 
die in het verkeer zijn gebracht vóórdat de 
octrooihouder aan zijn octrooi of aan zijn 
octrooiaanvrage eenig recht kon ontl eenen, 
daar door het in het verkeer brengen van die 
voorwerpen geen inbreuk gemaakt werd op 
eenig toen reeds bestaand recht van den oc
trooihouder; 

"dat art. 30 der Octrooiwet ten doel heeft 
te beschermen het uitsluitend recht van den 
octrooihouder tot toepass ing der geoctrooieerde 
ui tvind ing; 

"dat daartoe dien octrooihouder naast het 

primaire recht tot het in of voor zij n bedrijf 
vervaardigen van het geoctrooieerde voorwerp 
of volgen van de geoctrooieerde werkwij ze 
(waarbij om practische redenen ook behoort 
het in het verkeer brengen), secundaire rech
ten worden gegeven - de overige rechten in 
art. 30 genoemd -, dienende om de bescher
ming van het primaire recht effectief te 
maken; 

,,dat nu voor de hand ligt, dat den octrooi
houder ten aanzien van goederen, d ie vallen 
buiten het bereik van zijn primair recht, niet 
behooren toe te komen de secundaire rechten, 
bovenbedoeld, en het daarmede volkomen in 
overeenstemming is, dat de uitzondering van 
art. 30, lid 2, ook van toepassing is voor voor
werpen, die zijn in het verkeer gebracht vóór
dat de octrooiaanvrage werd openbaar ge
maakt; 

10. ,,dat voorts appellants opvatting om
trent de beteekenis van de woorden "recht
m atig in het verkeer gebracht" in de bespro
ken wetsbepaling er toe zou moeten leiden , 
dat I atere houders van een door een voorge
bruiker krachtens art. 32 der Octrooiwet 
rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, 
in strijd wuden handelen met het octrooi door 
die goederen in of voor hun bedrijf te gebrui 
ken enz., wat onaannemelijk wu zij n, immers 
in strijd met de duidelijke bedoeling van ge
noemd art. 32; 

ll. ,,dat de appellant nog een beroep heeft 
gedaan op de gesch iedenis der besproken be
paling en heeft betoogd, dat daaruit blijkt, 
dat de wetgever door de uitzondering ten 
aanzien van "rechtmatig in het verkeer ge
brachte" goederen enkel wilde uitzonderen de 
goederen, door den octrooihouder of krachtens 
diens machtiging in het verkeer gebracht; 

"dat inderdaad enkele gedeel ten uit de 
memorie van toelichting op het oorspronkelijk 
ontwerp en uit de toelichting op de wijziging 
van de aanvankelijke redactie van art. 30 er 
van blijk geven, dat den ontwerper van de 
W et bij de bespreking van dit onderwerp heeft 
voor oogen gestaan het meestvoorkomende ge
val van rechtmatig in het verkeer brengen , 
namelijk door den octrooihouder of den l icen
tiehouder, wo bijvoorbeeld waar hij uiteenzet, 
dat de wet ter bescherming van het uitsluitend 
recht van den octrooihouder ook moet ver
bieden het gebruiken van "namaaksels", dit 
wel zeggen voorwerpen of stoffen, voor welke 
of voor welker voortbrengingswijzen een 
octrooi bestaat, maar die niet door den houder 
van h et octrooi of met diens machtiging zij n 
voor tgebracht" (blz. 18); 

"dat echter daartegenover verschi ll ende 
a ndere plaatsen uit de memorie van toelich
t ing (bl z. 17 e. v .) duidelijk uitwijzen, dat de 
wetgever de rechten van den octrooihouder 
heeft wi llen beperken tot hetgeen na het ont
staan van zijne rechten is vervaard igd of in 
het verkeer gebracht, wat trouwens voor de 
hand ligt, nu de wet aa_n die rechten, behou
dens dan door de bepalmg van art. 44, geen 
werking voor het verleden toekent; 

"dat zoo bijvoorbeeld in de memorie van 
toelichting ten aanzien van de "namaaksels" 
in de bovenaangehaalde zinsnede bedoeld, ver
der gezegd wordt: ,,Aan die voorwerpen of 
stoffen kleeft van den aanvang af een onrecht-
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matigheid en het is wenschelijk den octroo i
houder het recht te geven, wanneer hij hunne 
vervaardiging niet heeft kunnen tegengaan, 
ze in elk stadium te treffen, waarin ze in het 
bedrijf tot eenig voordeel voor andere aanlei
ding geven", waaruit duidelijk blijkt, dat het 
geenszins de bedoeling was van den ontwerper 
der Wet, dat de i:ech ten van den octrooihouder 
zich zouden ui tstrekken over voorwerpen ver
vaardigd en in het verkeer gebracht vóór het 
ontstaan van zijn recht; 

,,dat dit ook nog hieruit kan worden a fge
leid, dat waar gemotiveerd wordt het toeken
nen van rechten aan den voorgebruiker, gezegd 
wordt (M. v. T. blz. 33), dat dezen het recht 
moet worden toegekend niettegenstaande het 
octrooi de toepassing zijner uitvinding "voort 
te zetten", waarbij er dus kennelijk van wordt 
uitgegaan, dat bescherming ten aanzien van 
in het verleden vervaardigde en in het ver
keer gebrachte goederen niet noodig was; 

,,dat uit een en ander volgt, dat ook de ge
schiedenis van de totstandkoming der Octrooi
wet aan appellants uitlegging van art. 30 
1 id 2, dier wet geen steun verleent; 

12 . ,,dat dan ook, naar ' s Hofs oordeel , de 
Rechtbank terecht heeft beslist, dat, nu de 
machine, waarvan in dit geding sprake is, 
vóór de openbaarmaking van de octrooiaan
vrage, dus rechtmatig, is in het verkeer ge
bracht, van Gorp ook nadien, ingevolge het 
bij art. 30 lid 2, der Octrooiwet bepaal de, 
vrijelijk die machine in haar bedrijf mocht 
gebruiken en door dat te doen niet handelde 
in strijd met appellants octrooi; 

13. ,,dat appellant voorts tegen het beroe
pen vonnis als grief aanvoert, dat de R echt
bank ten onrechte zijne vordering tot schade
vergoeding heeft afgewezen omdat die vor
dering in de desbetreffende artikelen der oc
trooiwet geen steun vond, in stede van, over
eenkomstig het bepaalde bij art. 48 Rv. te 
onderzoeken of de gestelde feiten niet krach
tens a rt. 1401 B. W. toewijzing dier vordering 
rechtvaardigden; 

14. ,, dat echter de "bij dagvaarding aan de 
geïntimeerden verweten handelingen enkel 
neerkomen op beweerde inbreuk op een oc
trooi , waarvan appellant de houder is, en 
derhalve, indien die handelingen dergelijke 
inbreuk niet opleveren, terecht de vordering 
tot vergoeding der daardoor veroorzaakte 
schade is ontzegd ; 

15. ,,dat het Hof in de gestelde handel in
gen niets onrechtmatigs zien kan, wanneer 
daardoor niet inbreuk gemaakt wordt op ap
pel! ants octrooi ; 

16. ,,dat nu wel de appellant in den loop 
van het geding heeft medegedeeld, dat de 
weduwe van Arendonk bij het vervaardigen 
der onderhavige machine heeft gebruik ge
maakt van aan den appell ant ontleende weten
schap omtrent diens, later onder N°. 28213 
geoctrooieerde, uitvinding, dat zij heeft ge
schonden het door appellant aan haar over
leden echtgenoot medegedeelde geheim en 
heeft gehandeld tegen met dezen gemaakte 
afspraken en dat zij,met medewerking, a lthans 
medeweten van van Gorp, op ongeoorloofde 
wijze zich heeft gesteld in het bezit van de 
nadere, voor het vervaardigen dier machine 
noodige, gegevens, doch dit alles in dit geding 

niet tot toewijzing der ingestelde vordering tot 
schadevergoeding kan leiden, omdat de appel
lant die fe iten niet aan zijne vordering heeft 
ten grondslag gelegd; 

17. ,,dat de appellant zich ook nog door 
het beroepen vonnis bezwaard acht, omdat de 
R echtbank heeft verwaarloosd zijne steil ing, 
dat de weduwe van Arendonk ook inbreuk op 
het octrooi heeft gemaakt, door na de open
baarmaking der aanvrage en later dan 30 
dagen na de beteekening van het desbewust
heidsexploit de geleverde machine te onder
houden, te repareeren en om te bouwen, omdat 
het onderhouden en repareeren van deelen 
eener machine, die speciaal vallen onder het 
kenmerk van het octrooi, octrooirechtelijk 
gelijkstaat met het telken male weer opnieuw 
vervaardigen van een inbreuk makende ma
chine, anderdeels omdat het ombouwen eener 
machine natuurlijk wel dusdanig kan zijn, 
dat zij de kenmerken van het octrooi verkrijgt 
of in gewijzigden vorm behoudt ; 

18. ,,dat onderhouden en repareeren van 
een geoctrooieerd voorwerp, dat rechtmatig 
in het verkeer is, niet ronder meer oplevert 
inbreuk op het octrooi, woals ook blijkt uit 
het niet vermeld zijn van die handelingen in 
art. 30 der Octrooiwet; 

dat het Hof ter beantwoording van de 
vraag, of de door Mendels mede gestelde 
ombouw der machine inbreuk op zijn octrooi 
oplevert, advies heeft gevraagd aan den Oc
trooiraad · 

dat ook deze vraag door het Hof bij zijn 
arrest van 25 Juni 1935 ontkennend is beant
woord, weshalve het Hof het vonnis der Recht
bank heeft bevestigd ; 

0. dat Mendels tegen 's Hofs arresten de 
volgende middelen van cassatie heeft aange
voerd: zie concl. Proc.-Gen. ; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat van inbreuk op het octrooi van Mendels 

door handelingen, hetzij door van Arendonk, 
hetzij door van Gorp verricht, ten aanzien 
van de, als voormeld, door van Arendonk aan 
van Gorp geleverde machine geen sprake kan 
zijn, voorzoover die h a ndelingen plaats hadden 
nog vóórdat de aanvrage om het octrooi open
baar gemaakt was, zoodat die handelingen in 
geen geval als in strijd met het octrooi on
rechtmatig konden worden verklaard; 

dat de eerste grief van het middel, die 
schijnt te steunen op de stelling, dat dit den 
rechter nog niet behoefde te beletten om de 
gevraagde verklaring uit te spreken voor han
delingen van verweersters ten aanzien van 
andere, soortgelijke machines, reeds hierop 
afstuit, dat, naar het Hof feitelijk heeft vast
gesteld, de vordering tot onrechtmatig verkla
ring van handelingen van verweersters is be
perkt tot haar handelingen ten aanzien van 
de eene, nog vóór de openbaarmaking van de 
octrooiaanvrage afgeleverde machine, waar
mede de voorstelling van het middel , dat hier 
gevraagd was een verklaring in meer alge
meenen zin in strijd komt; 

dat de tweede grief, gericht tegen de ont
zegging van de door Mendels onder III gevor
derde veroordeeling tot betaling van schade
vergoeding voor nog te plegen inbreuken op 
zijn octrooi, reeds daarom niet tot cassatie kan 
leiden, omdat ook blijkens de toelichting, die 
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grief wil klagen over schending van artikel 
611 a Rv., doch dit wetsartikel in het middel 
niet is aangehaald; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de eerste grief van dit middel weder

legging vindt in de boven weergegeven, juiste 
overwegingen van 's Hofs eerste arrest, op 
grond waarvan het Hof terecht aanneemt, dat 
een voortbrengsel of stof in den zin van art. 
30, tweede lid, der Octrooiwet rechtmatig in 
het verkeer is gebracht, indien door dit in het 
verkeer brengen geen inbreuk op het uitslui
tend recht van den octrooihouder gemaakt is, 
zoodat deze bepaling ook dekt het gebruik, 
dat van Gorp maakt van de machine, die van 
Arendonk haar geleverd heeft nog voordat de 
aanvrage van ~Iendels om octrooi openbaar 
was gemaakt; 

dat de juistheid van 's Hofs opvatting van 
de strekking van meergemelde wetsbepaling 
tevens medebrengt, dat ook ongegrond is de 
tweede grief, die gebouwd is op de stell ing, 
dat, a l maakte van Arendonk door de ma
ch ine af te leveren aan van Gorp geen in
breuk op octrooirecht, die aflevering toch on
rechtmatig in den zin van art. 30, tweede lid, 
was, omdat van Arendonk door de machine af 
te leveren tegenover Mendels gehandeld heeft 
in strijd met voorschriften van maatschappe
lijke betamelijkheid en met een contractueele 
verplichting; 

0. omtrent het derde middel: 
dat in hooger beroep de stelling van Men

deis slechts was, dat het onderhouden en 
repareeren van deelen eener machine, die 
speciaal vallen onder het kenmerk van het 
octrooi, octrooirechtelijk gelijk staat met het 
telken male opnieuw vervaardigen van die 
machine; 

dat het Hof terecht deze algemeene stelling 
heeft verworpen, omdat het onderhouden en 
repareeren ook van zoodanige è:leelen zeker 
niet steeds gelijk is te stellen met het ver
vaardigen van machine of deel en; 

dat mitsdien de grief van het middel, voor
zoover gebouwd op deze a lgemeene stelling, 
onjuist is, terwijl het middel voorzoover het 
zijn grondslag mocht willen ontleenen aan bij
zonderen aard of omvang van de werkzaam
heden door van Arendonk verricht tot onder
houd of reparatie van de machine, dien grond
slag in de aangevallen arresten niet vindt; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 300 Red.). 
(N. J .) 

7 Maart 1936. BESCHIKKING van den 
Voorz. van den Raad van Ministers, n°. 
86 K ab. M. R., betr. het dragen door 
ambtenaren in dienst of bij gekleed gaan 
in uniform van insignes of onderschei
dingsteekenen. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den Raad van M inisters, 

Gelet op art. 50, derde lid , van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement ; 

Verklaart : 
l e. in te trekken zijne beschikking van 12 

April 1935, n°. 169, K ab inet M. R. 
2e. vergunning te verleenen, dat door amb-

tenaren in dienst of bij gekleed gaan in 
uniform, behalve het oranje of de nationale 
kleuren, de na te noemen insignes of onder
scheidingsteekenen, voor zoover betrokkenen 
overigens daartoe gerechtigd zijn, worden ge
dragen: 

a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en 
de medaille "Bene Merenti", verleend door 
Z. H. den Paus; 

b. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Vereeniging het Nederlandsche Roode 
Kruis, de ordeteekenen van de buitenl andsche 
Vereenigingen van het Ro_ode Kruis en die 
van het Comité International de la Croix 
Rouge; 

c. de insignes van den Koninklijken Na
tionalen Bond voor Reddingswezen en Eerste 
Hulp bij Ongelukken; 

d. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging "Eerste Hulp bij Ongelukken"; 

e. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Nederlandsche Centrale Reddingsbri
gade ; 

/. het insigne van den Nederlandschen Bond 
tot het redden van drenkelingen; 

g. de onderscheidingsteekenen, medailles en 
kruisen der Koninklijke Nederlandsche Brand
wee~vereeniging; 

h. de kenteekenen en insignes, verleend 
door het Verbond van Vereenig ingen voor 
vei lig verkeer; 

i. de gouden medaille der Koninklijke Ne
derlandsche Vereeniging voor de Luchtvaart; 

j. de medaille van het Nederlandsch Olym
pisch Comité; 

k. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationale af
standsmarschen ; 

l. het kruis van verdienste en de medaille 
voor bijzondere toewijding van den Nederland
schen Bond van Vrijwillige Burgerwachten; 

,n. de medailles van den 24-uurs oefenrit, 
uitgeschreven door de Vrijwillige Burgerwacht 
te Amsterdam ; 

n. het mobilisatie-herinneringskruis; 
o. de groene Esperanto-ster; 
p. speldj es, kunstbloemen, vlagjes, enz., 

welke dienen a ls bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte of 
inzameling, doch slechts op den dag, waarop 
deze collecte of inzameling wordt gehouden. 

De Minister van Staat, 
Voorzitter van den raad van Ministers, 

H. Co I ij n. 
(B.) 

9 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet art. 168 ; Winkel 
sluitingswet artt. 3 en 8.) 

Art. 5, lid 2 van de Verordening op het 
venten enz. in de gemeente Enschede, be
palende, dat een [door B. en W. verleen
de] ventvergunning wordt geacht te zijn 
ingetrokken, indien de daaraan verbonden 
voorwaarden niet worden in acht genomen 
of nageleefd, heeft kennelijk de strekking 
om de h andeling waardoor de aan de ver
gunning verbonden voorwaarde wordt over
treden - i. c. het venten op Zate,,dagavond 
na tien uur - te beschouwen als te zijn 
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geschied zonder dat een ventvergunning 
was verleend. 

H et venten - als in deze verordening 
omschreven - betreft op zichzelf be
schouwd een onderwerp, waaromtrent de 
Raad, krachtens art. 168 Gemeentewet, 
verordeningen mag maken, daar dit de 
openbare orde kan betreffen, hetgeen dus 
ook het geval is met voorwaarden, welke 
de dagen en uren van uitoefening van het 
ventbedrijf regelen. 

Uit een vergelijking van de bepalingen 
van de artt. 8 en 9 der Winkelsluitings
wet met de aan de onderhavige ventver
gunning gestelde voorwaarden, blijkt, dat 
hier geen sprake kan zijn van bepalingen 
van winkelsluiting. 

Art. 3 lid 3 der Winkelsluitingswet, het 
verbod van art. 8 opheffende, schept daar
mede niet een onaantastbaar recht om op 
de uren, in art. 8 genoemd, met consump
tie-ijs te venten. 

Op het beroep van M . G. P., banketbakker, 
te Enschede, requirant van cass,itie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Almelo van 26 Nov. 1935, waarbij, 
in hooger beroep, met vernietiging van eene 
door het Kantongerecht te Enschede op 5 Juni 
1935 gedane uitspraak, requirant, ter zake 
van "in de ll"emeente Enschede venten zonder 
voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van 
vergunning daartoe, afgegeven door B. en 
W.", met aanhaling van de artt. 2 en 5 der 
Ventverorden ing van de gemeente Enschede, 
vastgesteld 26 November 1934, laatstelijk ge
wijzigd 17 December 1934, 23, 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van een gulden 
en een dag vervangende hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Bergei·. 

Bij het bestreden vonnis is overeenkomstig 
de dagvaarding ten laste van requirant be
wezen verklaard: ,.dat hij in de gemeente 
Enschede op Zaterdag 27 April 1935 des na
middags omstreeks 10.35 uur op den openbaren 
weg, Hengeloschestraat, gelegen tusschen 
Marktstraat en Molenstraat, consumptieijs, 
door hem medegevoerd op een bakfiets, aan 
een persoon heeft verkocht zonder voorzien i,e 
zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning 
daartoe afgegeven door B. en W. der gemeente 
Enschede, wordende de hem door B. en W. 
van genoemde gemeente verleende vergunning 
tot het venten met consumptieijs geacht te zijn 
ingetrokken, daar verdachte alstoen de daar
aan verbonden voorwaarde, te weten dat van 
die vergunning geen gebru ik mocht worden 
gemaakt op Zaterdag na 10 uur des namià
dags, niet in acht nam of naleefde". 

Requirant draagt bij schriftuur de navolgen
de middelen van cassatie voor: 

1. S. of v. t. van art. 5 der verordening op 
het venten en het opvragen van huishoude
lijke en andere voorwerpen ter reparatie in de 
Gemeente Enschede, vastgesteld door den 
Raad der Gemeente op 26 Nov. 1934 zooals 
deze is gewijzigd bij raadsbesluit van 17 Dec. 
1934, 

door te overwegen, ,,dat krachtens art. 5 
lid 2 der Ventverordening van Enschede de 
aan verdachte verleende vergunning door de 

niet-inachtneming van de bovenvermelde daar
aan verbonden voorwaarde geacht wordt op 
het tijdstip der niet- inachtneming te zijn inge
trokken en verdachte geacht wordt gehandeld 
te hebben zonder vergunning van B. en W.". 

2. .,S. of v. t. van de artt. 3 en 8 der 
Winkelsluitingswet van 29 N ov. 1930, S. 460 
en van de artt. 168 en 169 der Gemeentewet 
door te besli ssen, dat de bewuste vergunning 
was ingetrokken op grond van de bewezen 
geachte niet-naleving van de daarin gestelde 
voorwaarde sub 1, zulks ten onrechte, wijl de 
bedoelde voorwaarde in strijd was met de be
palingen der Winkelsluitingswet en derhalve 
rechtskracht miste en onverbindend was". 

Aan de door requirant verkregen vergun
ning was o. m. in verband met het derde lid 
van art. 2 der Ventverordening, door B . en 
W. de voorwaarde verbonden, dat daarvan 
geen gebruik mocht worden gemaakt op Maan
da!fen , Dinsdagen, Woensdagen, Donderdagen, 
Vrijdagen van 8 uur des namiddags tot 5 uur 
voorm iddags en op Zaterdagen en Zondagen 
van 10 uur namiddags tot 5 uur voormiddags. 
Art. 5 der Enschedesche Ventverordening, zoo
als dit bij besluit van den Gemeenteraad van 
17 Dec. 1934 is gewijzigd, bepaalt in zijn 
tweede lid, dat eene vergunning wordt geacht 
te zijn ingetrokken indien de daaraan verbon
den voorwaarden niet worden inachtgenomen 
of nageleefd. 

Namens den verdachte werd nu, gelijk uit 
het bestreden vonnjg blijkt, het verweer ge
voerd, dat de hem verleende vergunning eer.st 
als ingetrokken kan worden beschouwd, nadat 
bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de 
overtreding van de aan die vergunning ver
bonden voorwaarde is komen vast te staan en 
die intrekking dus slechts voor het toekomen
de kan werken. De l{echtbank verwerpt dit 
verweer op grond, dat volgens haar "de strek
king van art. 5 lid 2 der Ventverordening 
van Enschede is: dat wie een voorwaarde 
eener vergunning overtreedt geacht wordt 
ronder vergunning gehandeld te hebben, dat 
de dusgenoemde intrekking der vergunning 
d. w. z. het niet van kracht zijn der vergun
ning tengevolge van een overtredi ng der voor
waarde dier vergunning uitsluitend geldt voor 
het geval van die overtreding en niet voor het 
toekomende en dat de rechter dit niet van 
kracht zijn der vergunning ambtshalve kan 
vaststellen door de overtreding der voorwaar
de bewezen te achten." H et wil mij voor
komen, dat de opvatting, welke de Rechtbank 
in voormelde overweging blijkt te bezitten 
omtrent den zin van het tweede lid van art. 
5 der onderhav ige Ventverordening juist is 
en dat de toelichting tot het eeri,te middPl die 
ten onrechte be trijdt. R equirant wijst er op, 
dat volgens deze opvatting de vergunning
houder, die voor eene overtreding zou zijn 
geverbaliseerd, zonder bezwaar onmiddellijk 
verder zoude kunnen gaan werken, hetgeen 
volgens hem zeer zeker niet do strekking van 
het artikel is. M. i. ziet requirant hier voorbij, 
dat in de bewuste bepaling geen sprake is 
van eene werkelijke intrekking van de ver
leende vergunning, maar, blijkens het door 
de R echtbank onderstreepte woordje "ge
acht", slechts van eene fictie , krachtens welke 
degene, die eene aan de vergunning verbon-
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den voorwaarde overtreedt, daardoor en op 
dat oogenblik op ééne lijn wordt gesteld met 
hem, die handelt ronder vergunning, hetgeen 
dus niet wegneemt, dat de houder der ver
gunning, daarna hiervan op regelmatige wijze 
gebruikmakend, zich verder niet aan eenige 
overtreding schuldig maakt. De bepaling van 
art. 5, tweede lid, maakt, voor het geval van 
niet inachtneming of niet naleving der voor
waarden de vergunning niet krachteloos, !loch 
voor de toekomst, noch voor het verleden, 
doch ontneemt haar slechts voor het oogen
blik de kracht om de gewraakte handeling, 
bestaande in schending der voorwaarden, te 
dekken. Aldus hoeft de R echtbank kennelijk 
de bepaling opgevat en, naar het mij voor
komt, terecht, wodat het eerste middel m. i. 
moet worden verworpen. 

H et tweede middel zal naar het mij voor
komt, evenmin kunnen slagen. Het antwoord 
op de daarbij opgeworpen vraag, of de aan de 
ventverordening in dezen verbonden voor
waarde, dat daarvan op bepaalde dagen en 
uren geen gebruik zal worden gemaakt in 
strijd is met art. 3 lid 3 onder a der Winkel
sluitingswet, houdende, dat onder meer het 
bepaalde in art. 8 dier wet, verbod van ven
ten gedurende den Zondag en op bepaalde 
uren in de week niet van toepassing is op het 
venten met consumptieijs, hangt immers hier
van af, of bedoelde voorwaarde moet worden 
aangemerkt als een voorschrift in verband met 
winkelsluiting (vg. H . R. 13 Febr. 1933 
W. 12575, N. J . 1933, 610; 9 J anuar i 1933 
W. 12582, N . J. 1933, 389; 27 Febr. 1933 
W. 12606, N. J. 1933, 733, 10 April 1933 
W. 12608, N. J. 1933, 1177 ; 18 Dec. 1933 
W. 12738, N. J. 1934, 300, 15 J an. 1934 W. 
12738, N. J. 1934, 1131). 

Uit den inhoud der onderwerpelijke voor
waarde blijkt, naar het mij voorkomt, niet, 
dat zij in eenig verband staat met het doel 
van de Winkelsluitingswet. Die wet toch be
oogt regeling der winkelsluiting door regle
menteering van verkoopsgelegenheid. De voor
waarde, in dezen door Burgemeester en Wet
houders krachtens verordening gesteld, heeft 
zoodanig oogmerk kennelijk niet. Dit volgt 
m. i. reeds hieruit, dat daarbij op bepaalde 
dagen en uren a lleen verboden wordt het ven
ten, waaronder volgens de verordening is to 
verstaan het te koop aanbieden of het ver
koopen, hetzij aan de huizen, hetzij op den 
weg, van medegevoerd consumptieijs, van 
welke waar dan ook de verkoop en de afl eve
ring op andere wijze, bepaaldelijk in winkels 
in den zin van art. 1 der Winkelslui t ingswet 
geheel ongemoeid wordt gelaten, evenals dit 
krachtens art. 3 lid 2 onder d bij genoemde 
wet het geval is. Van reglementeering der 
verkoopsgelegenheid ten behoeve van eene 
doelmatige regeling der winkelsluiting, im
mers van een verbod van venten op tijden, 
gedurende welke ook de winkels voor den 
verkoop en de aflevering van consumptieijs 
gesloten zouden moeten zijn, kan dan ook 
m. i. daarom bij het onderwerpelijke voor
schrift geen sprake zijn, zoodat slechts over
blijft daarin te zien eene bepaling, welke 
haren grond vindt in de zorg voor de openbare 
orde of veiligheid, waartoe zij volgens de 
Rechtbank noodig geacht kan worden, aange-

zien, gelijk het bestreden vonnis overweegt, 
het venten met consumptieijs aanleiding kan 
geven tot verkeersstoornis en dikwijl s gepaard 
gaat met het maken van hardklinkende gelui
den met bellen of metalen schalen, hetgeen 
in het bijzonder in de avonduren hinderlijk 
kan zijn. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

T averne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
conclusie); 

Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging a ls voormeld, da t hij enz. 
(zie conclusie); 

0. dat art. 2, eerste lid , van de Verorden;ng 
op het venten en het opvragen van huishon
delijke en andere voorwerpen ter reparatie 
in de gemeente Enschede luidt: ,,Het is ver
boden te venten - uitgezonderd voor zooveel 
betreft gedrukte stukken - of de reparatie 
van huishoudel ijke of andere voorwerpen te 
vragen of aan te bieden, zonder voorzien te 
zijn van een schr iftelijk bewijs van vergun
ning daartoe, afgegeven door of namens Bur
gemeester en Wethouders," terwijl bij art. 5 
lid 2 is bepaald, dat een vergunning wordt 
geacht te zijn ingetrokken, indien de daaraan 
verbonden voorwaarden niet worden in ach t 
genomen of nageleefd; 

0. dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat 
requirant in het bezit was van een vergun
ning van B. en ·w. van Enschede tot het ven
ten met consumptie-iJS, aan welke vergunning 
de voorwaarde was verbonden, dat van haar 
geen gebru ik mocht gemaakt worden op Maan
dagen, Dinsdagen, Woensdagen, Donderdagen, 
Vrijdagen van 8 uur namiddags tot 5 nnr 
voormiddags en op Zaterdagen en Zondagen 
van 10 uur namiddags tot 5 uur voormiddags; 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis heeft overwogen: 

,,dat onjuist is het namens verdachte ge
voerd verweer, dat de verleende vergunning 
eerst als ingetrokken kan worden beschouwd 
nadat bij in kracht van gewij~de gegaan von
nis de overtreding van de aan die vergunning 
verbonden voorwaarde is komen vast te staan 
en die intrekking dan slechts voor het toe
komende kan werken ; 

dat toch de strekking van art. 5 lid 2 der 
Ventverordening van Enschede is: dat wie 
een voorwaarde eener vergunning overtreedt 
geacht wordt zonder vergunning gehandeld 
te hebben, dat de dusgenaamde intrekking 
der vergunning, dat wil zeggen het niet van 
kracht zijn der vergunning tengevolge van 
een overtreding eener voorwaarde dier ver
gunning, uitsluitend geldt voor het geval van 
die overtreding en niet voor het toekomewlo, 
en dat de rechter dit niet van kracht zijn der 
vergunning achterna kan vaststellen door de 
ovejtreding der voorwaarde bewezen te ach
terL, 
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dat evenmin juist is het namens verdachte 
gevoerd verweer, dat de bovenvermel<le aan 
zijn vergunning verbonden voorwaarde onver
bindend is; 

dat toch Burgemeester en Wethouders krach
tens art. 2 lid 3 van genoemde verordening 
bevoegd waren deze voorwaarde op te leggen; 

dat deze voorwaarde immers in het belang 
der openbare orde of veiligheid noodig gea~ht 
kan worden, aangezien het venten met con
sumptie-ijs aanleiding kan geven tot verkeers
stoornis en dikwijls gepaard gaat met het 
maken van hardklinkende geluiden met bel
len of metalen schalen, hetgeen in het bijzon
der in de avonduren hinderlijk kan zijn; 

dat de rechter niet heeft te beoordeelen of 
Burgemeester en Wethouders deze voorwaarde 
terecht noodig hebben geacht" ; 

0. dat bij de toe! ichting van het eerste 
middel uitvoerig is betoogd, dat genoemd 
art. 5 1 id 2 geene andere beteekenis kan 
hebben, dan deze, dat eerst na de overtreding 
van eenige aan de vergunning verbonden 
voorwaarde de toestand kan intreden, waarin 
de vergunning geacht wordt te zijn ini,etrok
ken - welke intrekking dan verder voor het 
toekomende wude blijven doorwerken - en 
zelfs, dat de intrekking eerst zou ingaan 
nadat de overtreding dezer voorwaarde bij in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis zoude zijn 
vastgesteld; 

0. dat die opvatting volkomen onaanneme
lijk is en genoemde bepaling, hoewel niet 
onberispelijk geredigeerd, kennelijk de strek
king heeft om de handeling waardoor de aan 
de vergunning verbonden voorwaarde wordt 
overtreden - dus hier het venten op Zater
dagavond na 10 uur des namiddags - te he
schouwen als te zijn geschied 1,0nder dat eene 
ventvergunning was verleend; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat bij de toelichting van het tweede 
cassatiemiddel onder meer is aangevoerd, dat 
de hiervoren vermelde aan de ventvergun
ning verbonden voorwaarde niet geldig is, 
omdat zij, geenszins betrekking hebbende op 
de openbare orde of veiligheid, uitsluitend 
bepalingen van winkelsluiting bevat, hetgeen 
echter in strijd is met art. 3 der Winkelslui
tingswet (Staatsblad 1930, n°. 460), zooals 
deze bij de wet van 27 Juli 1934, S. 450, is 
gewijzigd; 

0. dienaangaande: 
dat het venten - waaronder volgens art. 

1 van voormelde verordening wordt verstaan 
het te koop aanbieden of het verkoopen, 
hetzij aan de huizen, hetzij op den weg van 
medegevoerde voorwerpen of waren, van wel
ken aard ook - op zichzelf beschouwd onge
twijfeld betreft een onderwerp, waaromtrent 
de gemeenteraad, krachtens art. 168 der ge
meentewet, verordeningen mag maken, daar 
dit de openbare orde kan betreffen, hetgeen 
dus ook het geval is met voorwaarden, welke 
de dagen en uren regelen, waarop het vent
bedrijf mag worden uitgeoefend; 

dat dus slechts te beantwoorden overblijft 
de vraag of de Winkeisluitingswet S. 1930, 
n °. 460 t~n deze aan den gemeentelijken wet
gever beperkingen heeft opgelegd, in het bij
wnder wat betreft het venten met consump
tie-ijs; 

0. dat genoemde wet, na voormelde wijzi
ging, dienaangaande inhoudt, dat het be
paalde in de artt. 8 en 9 niet van toepassing 
is op het venten met en het verkoopen en te 
koop aanbieden van: a. consumptieijs en voo1· 
den verkoop benoodigde hulpmiddell'n, op of 
aan voor het openbaar verkeer openstaandA 
land- en waterwegen, terwijl voorts tal rijke 
bepalingen, met verschillende regeling betref
fende de verkoopgelegenheid, in de wet zijn 
opgenomen, welke handelen over den ver
koop van consumptie-ijs in winkels; 

0. dat uit eene vergelijking van boven
bedoelde bepalingen met de aan de onder
havige ventvergunning gestel de voorwaarden 
blijkt, dat hier geen sprake kan zijn van be
palingen van winkelsluiting, gelijk bij de 
toelichting van het middel is betoogd, zoodat 
deze grief feitelijken grondslag mist; 

dat bij de toelichting van het middel nog 
wel is betoogd, dat, tengevolge van de niet
toepasselijkheid van art. 8 van genoemde wet, 
de gemeentelijke wetgever de bevoegdheid 
mist om beperkende bepalingen te maken ten 
aanzien van het venten met consumptie-ijs, 
doch daarbij over het hoofd wordt gezien, dat 
art. 3, derde lid, het verbod van art. 8 op
heffende, daarmede niet een onaantastbaar 
recht schept om op de uren, in art. 8 genoemd, 
met consumptie-ijs te venten: 

0. dat het middel mitsdien ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

9 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverd. Binnenscheep
vaart artt. 1 en 7.) 

Het Holl andsch Diep behoort tot de 
"embouchures" van den Rijn in den zin 
van art. 1 van de Herziene Rijnvaartakte. 

Terecht heeft de Rechtb. de Wet van 5 
Mei 1933 S. 251 hier niet van toepassing 
geacht. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Dordrecht, requira'lt 
van cassatie tegen een bij verstek gewezen 
vonnis van deze Rechtbank van den 8sten No
vember 1935, waarbij in hooger beroep is ver
nietigd een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Oud-Beijerland van 6 September 
1935 en de gerequireerde P. B., schipper, wo
nende te Puttershoek, ter zake van het bewe
zen verklaarde feit is ontslagen van alle rechts
volging. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Aan den gerequireerde werd bij inleidende 
dagvaarding telastegelegd: ,,dat hij op 2 Juli 
jongstleden, te ongeveer 5 uur, des voormid
dags in de Noordelijk van de rivier het Hol
landsch Diep gelegen rietgorzen onder de ge
meente Numansdorp binnen het district van 
de Bevrachtingscommissie te Dordrecht, als 
schipper in het motorschip "Zie op U zelven" 
heeft ingeladen, althans in lading heeft ge
nomen, voor vervoer naar Puttershoek, althans 
naar een binnen het Rijk gelegen plaats, een 
hoeveelheid biezen, terwijl dit inladen, althans 
in lading nemen, niet geschiedde en het voor-
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genomen vervoer niet zon geschieden krach
tens een overeenkomst ten aanzien waarvan 
door een Bevrachtingscommissie tusschenkomst 
of goedkeuring was verleend, zulks terwijl dit 
verboden inladen, althans in lading nemen, 
niet geschiedde en het voorgenomen vervoer 
niet wu geschieden, anders dan krachtens 
overeenkomst - zijnde althans daarvan niet 
door bedoelde Bevrachtingscommissie een ver
klaring afgegeven - terwijl evenmin daarvoor 
ingevolge art. 4 onder C der Wet van 5 Mei 
1933 S. 251 een ontheffing was verleend." 

Met vernietiging van het vonnis van eersten 
aanleg, waarbij de gerequireerde van rechts
vervolging werd ontslagen, verklaarde het 
thans bestreden, in hooger beroep bij verstek 
gewezen, vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Dordrecht voormeld telastegelegde bewezen 
met dien verstande dat verdachte de bij dag
vaarding bedoelde hoeveelheid biezen heeft 
ingeladen voor vervoer naar Puttershoek. De 
Rechtbank achtte dit bewezenverklaarde feit 
echter niet strafbaar en ontsloeg mitsdien den 
gerequireerde eveneens te dier zake van alle 
rechtsvervolging, zulks op de navolgende 
gronden: 

"dat aan verdachte kennelijk ten laste wordt 
gelegd eene overtreding van art. 7 j O • art. 11 
der Wet van 5 Mei 1933 S . 251, houdende 
tijdelijke maatregelen ter bevordering van een 
zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart; 

dat verdachte in eersten aanl·eg heeft betwist 
de,,e overtreding te hebben gepleegd, aanvoe
rende, dat het bij dagvaarding bedoelde inla
den door hem is geschied op het Hooge zand 
in het Hollandsch Diep, welk water een mon
ding van den Rijn is en waarvoor mitsdien de 
herziene Rijnvaart-akte van 1868, opgenomen 
in het Staatsblad 75 van 1869, geldt en waar
op meergenoemde wet niet van toepassing is; 

dat de Rechtbank dit verweer juist acht; 
dat toch in gemelde Rijnvaart-akte in art. 

1 wordt bepaald, dat de scheepvaart op den 
Rijn en zijne uitwateringen van Bazel tot aan 
de open zee, wowel opvarend als afvarend, vrij 
zal zijn voor alle naties voor het vervoer van 
goederen en personen met inachtneming van 
de in die akte vervatte bepalingen en van de 
voor de handhaving der algemeene veiligheid 
gegeven politie-reglementen, en dat behalve 
die bepalingen en die reglementen geen .be
lemme1·ing, welke ook, aan die vrije scheep
vaart in den weg gelegd mag worden ; 

dat hieruit volgt, dat meergenoemde wet 
geen toepassing zal kunnen vinden op die 
wateren, waarvoor genoemde akte geldt; 

"dat nu uit meergemeld art. 1, waa rin nog 
uitdrukkelijk wordt verklaard, dat de Lek en 
de Waal als tot den Rijn behoorend worden 
beschouwd, zonder dit artikel geweld aan te 
doen slechts kan worden opgemaakt, dat be: 
doelde akte geldt voor a l die open wateren, 
geen kanalen zijnde, welke de verbinding vor
men tusschen Rijn, c. q, Lek of Waal, en de 
Open Zee, m. a. w. al die open wateren, welke 
door een schip komende van den Rijn bevaren 
worden totdat het de open zee heeft bereikt; 

dat onder deze wateren ook het Holi andsch 
Diep gerekend moet worden, door welk vaar
water het door de Waal aangevoerde water 
gedeeltelijk afstroomt naar de open zee, en 

derhalve ook voor het Holl andsch Diep meer
gemelde akte geldt en diensvolgens meerbe
doelde wet daarop niet toepasselijk is." 

De heer requirant heeft tegen dit vonnis het 
navolgende cassatiemiddel voorgesteld: ,,S., 
althans v. t. van artt. 7 en 11 der Wet van 
5 Mei 1933 S. 251 (Vrachtverdeeling in de 
Binnenscheepvaart) en van de bepalingen van 
de Herziene Acte omtrent de Rijnvaart op 1 7 
October 1868 te Mannheim gesloten, goedge
keurd bij de wet van 4 April 1869, S. 37, jis. 
artt. 3n0, 351 en 352 Sv., doordat de Recht
bank, hoewel zij de overtuiging bekomen heeft 
en bewezen acht, dat de verdachte het hem bij 
inleidende dagvaarding telastegelegde heeft 
begaan, desniettemin dezen van alle rechtsver
volging ontslaat op grond, dat het bewezen 
verklaarde niet strafbaar is". 

Blijkens de toelichting is de heer requirant 
van oordeel, dat de Rechtbank ten onrechte 
het Hollandsch Diep rekent tot de wateren, 
bedoeld in art. 1 van voormelde Rijnvaartacte, 
en er alwo van uitgaat, dat genoemd water 
behoort tot de "Rijnvaart mondingen", bedoeld 
in dat artikel. Onder opmerking, dat de Her
ziene Rijnvaartacte zelve zich niet er over uit 
laat, of alle takken van den Rijn voor de 
scheepvaart moeten openstaan, wordt vervol
gens aan de hand der geschiedenis als volgt 
betoogd: 

"De acte van Mainz kent in art. 3 een vrijen 
uitgang naar zee toe aan schepen, die van den 
Rijn komen. Daar wowel de Lek als de Waal 
onder den Rijn worden begrepen, noemde die 
Acte twee afwnderlijke wegen n.l. één langs 
Rotterdam en Brielle en één langs Dordrecht 
en Hellevoetsluis via het Hollandsch Diep. 
Niet langs alle uitwegen werd vrije vaart toe
gestaan, vgl. art. 3 lid 2e par les voies les 
plus fréquentées. Als verbindingsweg kent men 
het kanaal door Voorne. De H erziene Rijn
vaartacte van Mannheim is vager en spreekt 
slechts van "embouchures". Dit is te verklaren 
uit het feit, dat zij tot stand kwam in een pe
riode, waarin men bezig was de uitgangen 
naar zee te verleggen. Klaarblijkelijk ging 
men, evenals in 1831, uit van de theorie, dat 
niet langs alle mondingen van een internatio
nale rivier vrije vaart behoeft te worden toe
gestaan, maar slechts langs die mondingen, 
die te zamen den diepsten en meest bevaren 
uitgang naar zee vormen. Het tegendeel blijkt 
ten minste uit niets. Iedere Rijntak kreeg in 
1831 één monding. In 1868 kon men niets 
definitiefs zeggen omtrent den uitgang naar 
zee, doch slechts met dezelfde mogelijkheden 
rekening houden als in 1831 (art. 2 lid 2). Uit 
den brief van den Gezant te Berlijn dd. 19 
Augustus 1868 n°. 321, gericht aan den Minis
ter van Buitenlandsche Zaken, blijkt in elk 
geval, dat .de "één-uitgang-theorie" ook toen 
leefde. De Gezant zegt daarin: ,,Il est naturel 
cependant qu'elle (Duitschland) désire pou
voir choisi parmi les nombreuses bifurcations 
que Ie Rhin forme sur notre territoire, la voie 
qui parait l a meilleure et la plus avantageuse 
pour la navigation, c'est à d ire, la plus large, 
la plus profonde et la plus courte jusqu'à la 
mer, si ces trois conditions se trouvent réunies 
dans une même voie, mais toujours une seule 
voie ." 

"Daarna kwam de Rotterdamsche Waterweg 
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tot stand en thans kan men, evengenoem de 
theorie volgend, zeggen, dat de Lek en de 
Waal - de laatste via Boven en B eneden
Merwede en de oord - in dien waterweg 
hun gezamenlijken uitgang naar zee hebben. 
Dat in 1831 de Lek en de Waal elk één uit
gang naar zee kregen en niet een gezamen
lijken uitgang over Rotterdam, is wellicht te 
verklaren uit het· feit, dat de Noord a ls Zee
scheepswaterweg niet gebruikt werd. Vgl. 
Backx - De Haven van Rotterdam - blz. 6. 
De circulaire van den Minister van Justitie 
dd. 30 Augustus 1936, 2e Afdeeling An°. 849, 
betreffende de wet van 5 Mei 1933 S. 251 in 
verband met de Rijnvaartacte gaat dan ook 
van bovengenoemde opsomming uit. Zij valt 
eveneens af te leiden uit "50 J ahre Rhein
Verkehrs Politik", ,,Rhein" Verlags gesell
schaft Duisburg 1927, blz. 100 vlg. Als "Hol
landische Strecke" van den Rijn wordt daar 
aangegeven Boven-Rijn, W aal, Boven-Mer
wede, Beneden-Merwede, Noord, Nieuwe Maas, 
P annerdenschekanaal , Neder Rijn Lek, ter
wijl de Nieuwe Merwede alleen af s "Wasser
lauf" wordt beschreven". 

Maar ook afgescheiden van de historische 
interpretatie, wil het den heer requirant voor
komen, dat men bij het bepalen van zijn stand
punt van eene enge interpretatie moet uit
gaan: immers door het slui ten van voormeld 
tractaat gedoogt de Staat een aantasting zijner 
souvereine rechten en deze rechten moeten niet 
meer worden beperkt, dan voor het vrije Rijn
vaartverkeer noodzakelijk is en wo zouden 
voor Lek en Waal als mondingen alleen in 
aanmerking komen die waterwegen, die den 
diepsten en tevens kortsten uitgang naar de 
open zee vormen, welke voor de Waal niet het 
Hollandsch Diep, maar hetzij de Merwede, 
Noord en Nieuwe Maas, hetzij de Merwede en 
de Oude Maas zijn. 

Op bovenstaande gronden meent de heer 
requirant, dat het bestreden vonnis niet in 
stand zal kunnen blijven. Overgelegd is bij de 
schriftuur eene nota van het Departement van 
Handel, Nijverhe id en Scheepvaart, op deze 
aangelegenheid betrekking hebhende, van wel
ker inhoud de heer requirant het aldaar sub 
I vermelde, hetgeen hij onderschrijft, in de 
schriftuur heeft ingelascht, als boven weerge
geven. 

Met het voorgedragen middel en het tot toe-
1 ichting daarvan aangevoerde kan ik mij niet 
vereenigen. Art. 1 van de herz iene Rijnvaart
akte bepaalt, volgens de Nederlandsche ver
taling, opgenomen in Staatsblad 1869 n°. 75, 
dat de scheepvaart op den Rijn en zijne uit
mondingen van Bazel tot in de open zee, hetzij 
naar beneden hetzij naar boven, vrij is voor 
de schepen van alle natiën, voor het vervoer 
van goederen en van personen, onder voor
waarde van zich te gedragen volgens de bepa
lingen vervat in het tegenwoordig verdrag en 
volgens de maatregelen voorgeschreven in het 
belang van de a lgerneene veiligheid, en dat 
behoudens deze voorschriften geen verhinde
ring hoegenaamd (,,aucun ob tacle") aan de 
vrije scheepvaart in den weg mag worden ge
legd, terwijl de Lek en de Waal worden be
schouwd als een gedeelte van den Rijn uit te 
maken. Bij arrest van 17 December 1934 W. 
12849 . J. 1935, 6 besliste Uw H. R., dat 

bij dit artikel van voormelde Rijnvaart-akte 
op het daarin aangegeven watergebied der
halve het recht van vrije vaart wordt gegeven 
en wel, gelijk reeds uit de algemeen gestelde 
woorden van het artikel volgt, aan alle schip
pers of scheepsbestuurders zonder onderscheid, 
dus ook aan hen, die uitsluitend binnen het 
grondgebied van het Rijk de vaart op den 
Rijn en zijne uitmondingen - waartoe de Lek 
en de Waal met derzelver uitmondingen be
hooren - uitoefenen, a lsmede, dat de Wet 
van 5 Mei 1933 S. 251 ter bevordering van 
eene zooveel mogelijk evenredige vrachtver
deeling in de binnenscheepvaart, welke bij toe
passing op voormeld watergebied belemmerin
gen wude opwerpen in strijd met de bij de 
Rijnvaart-akte toegekende rechten, die rechten 
in geenen deele heeft willen aantasten en dus 
hare toepasselijkheid op dat gebied behoort te 
worden uitgesloten. 

De een ige vraag dus, waaraan het bestreden 
vonnis ten aanzien van zijne al of niet juist
heid valt te toetsen is deze, of de Rechtbank 
het Hollandsch Diep heeft mogen rekenen on
der " den Rijn en zijne uitmondingen" naar de 
bewoordingen der herziene Rijnvaartakte. H et 
wil mij voorkomen, dat deze vraag bevestigend 
moet worden beantwoord en dat het bestreden 
vonn is mitsdien met juistheid is gewezen. 

B ekend is het aanvankelijk na het congres 
van Weenen door de Nederlandsche regeering 
ingenomen standpunt, waarvan men èn in de 
Koninklijke Besluiten van 14 September 1826 
S. 61 en 1 Maart 1827 S. 9 (Rijnva:trtdocu
menten 's-Gravenhage M. ijhoff 1918, I bi. 
187 en bi. 193) èn in den aanhef der oor
spronkelijke Rijnvaartacte van Mainz van 31 
Maart 1831 den weerklank vindt, dat alleen 
de Lek als voortzetting van den Rijn zoude 
worden beschouwd, a lsmede dat de bij de Wee
ner akte bedoelde vrijheid van vaart op den 
Rijn " jusqu'à la mer" niet beteekende " jusque 
dans la mer", maar a lleen "tot zoover a ls de 
zee haren invloed doet gevoelen, m. a . w. tot 
waar eb en vloed merkbaar zijn" (vg. de Ra
nitz. De Rijnvaart-Akte, Ac. pr. Leiden 1889). 
Blijkens de akte van Mainz (art. 2) stemde 
Zijne Majesteit de Koning der ederlanden 
echter ten slotte toe, vooreerst dat "de Lek en 
de zijtak, Waal genaamd, beiden worden .:ie
schouwd als de verlenging van den Rijn in het 
Koningrijk der ederlanden", zoodat dien
tengevolge, naar luid van het tweede lid van 
voormeld artikel der Mainzer akte, ,,de bepa
lingen van het tegenwoordige reglement voor 
de Rijnvaart op deze twee stroomen, als ver
lenging van den Rijn beschouwd, worden toe
gepast." 

Eene verdere praktische concessie van onze 
Regeering namelijk ten aanzien van haar ove
rigens in theorie kennelijk gehandhaafde 
tweede voormelde standpunt betreffende de 
opvatting van den term "jusqu'à la mer" 
kan, naar het mij voorkomt, worden gezien in 
a rt. 3 der akte van Mainz, waarvan de beide 
in dezen m. i. hier hoofdzakelijk van belaug 
zijnde eerste leden, naar de Nederlandsche ver
taling, luiden: 

,,De schepen aan de onderdanen der Oever
staten toebehoorende en een deel uitmakende 
van de Rijnvaart, zullen niet verplicht zijn 
over te laden of last te breken, varende uit 
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de wateren des Rijns, door het Koningrijk der 
Nederlanden m de open zee, en omgekeerd. 

De gemeenschap met de open zee zal, in 
geval van regtstreeksche doorvaart door de 
Nederlanden zonder lastbreking voor de wo
even gemelde schepen, zoowel bij derzelver 
uitloopen door de Lek of de Waal, a ls hij 
derzelver binnenkomen uit de zee, in die zij
takken plaats hebben langs de meest gebruikte 
vaarwateren, namelijk de schepen, welke van 
de Lek zullen gebruik maken, langs Dordrecht 
en H ellevoetslu is, door het Hollandsch Diep 
en het Haringvliet; a lles onder de bedingen 
en voorwaarden, in het tegenwoord ig regle
ment vervat, voor woverre die daarop van toe
passing wuden zijn". 

Uit deze bepalingen, waarin ik mij enkele 
onderstreepingen veroorloofde, blijkt m. i. dui
delijk de strekking van eenerzijds ontzien van 
het voormelde standpunt van het Nederland
sche gouvernement - beperking van den con
ventioneelen Rijn tot de grens van het getij , -
ànderzijds tegemoetkomen aan de praktische 
behoefte der internationale Rijnscheepvaart aan 
ongehinderde doorvaart uit den eigenlijken 
(conventioneelen) Rijn tot in de open zee, 
waarvoor twee verschillende wegen, in over
eenstemming met de beide takken, Lek en 
Waal, worden aangewezen, zij het dan hier 
met beperking tot de schepen, aan de onder
danen der Oeverstaten toebehoorende. 

Deze laatste beperking valt nu weg in art. 
1 der Herziene Rijnvaartacte van Mannheim, 
hetwelk immers de vaart op den Rijn en zijne 
uitmondingen van Bazel tot in de open zee 
naar beide richtingen vrij verklaart voor de 
schepen van alle natiën, zonder dat aan die 
vrije scheepvaal't eenige verhindering hoege
naamd mag worden in den weg gelegd. De 
L ek en de W aal blijven beschouwd a ls een 
gedeelte van den Rijn uitmakend; dus ook 
hunne "uitmondingen" zullen openstaan voor 
bedoelde vrije scheepvaart, waaraan geen ver
hindering hoegenaamd in den weg mag wor
den gelegd. 

Welke zullen nu die hier niet nader omschre
ven "uitmondingen" zijn ? Naar het m. i. voor 
de hand liggende antwoord, dezelfde, welke 
in de woeven besproken Mainzer Akte a ls de 
beide uitwegen uit den Rijn door het Neder
landsche gebied aan de Rijnscheepvaart wer
den aangewezen, dus eenerzijds die uit de Lek 
vanaf Krimpen langs Rotterdam en den Briel , 
en anderzijds die uit de Waal vanaf Gorinchem 
langs Dordrecht en Hellevoetsluis door Hol
landsch Diep en Haringvliet. Dat deze beide 
wegen nog steeds dienen te worden beschouwd 
a ls de ,,uitmondingen' ' van den Rijn , waarvan 
art. 1 der Akte van Mannheim gewaagt, valt, 
naar het mij wil voorkomen, ook af te leiden 
uit het tweede lid van art. 2 dier akte, waarin 
immers sprake is van de vaarwaters, welke 
de open zee met den R ijn verbinden, over 
Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis en 
Brielle, waaronder o. m. het Hollandsch Diep 
valt. Indien, wo bepaal t dit tweede lid, een 
dier vaarwaters, tengevolge van natuurlijke 
gebeurtenissen of van kunstwerken, voor de 
scheepvaart onbruikbaar mocht worden, zal 
de waterweg, aan de Nederlandsche scheep
vaart aan te wijzen, ter vervanging van het 
afgesloten vaarwater, evenzeer worden open-

gesteld voor de scheepvaart van de andere 
oeverstaten". Niettegenstaande laatstgemelde 
toevoeging "van de andere oeverstaten" , 
schijnt het mij met de Ranitz (t.a.p. bi. 58) 
nauwelijks twijfelachtig, dat in dit lid toch -
nog afgezien van art. 356 van het Vredesver
drag van Versailles (wet van 2 Juli 1923 S . 
332) - moet worden gedacht aan de schepen 
"van alle natiën", als in art. 1 bedoeld, daar 
eene andere opvatting tot de onaannemelijke 
gevolgtrekking wude moeten leiden, dat de 
vrije vaart, in art. 1 gewaarborgd, bij eene 
gebeurlijkheid als ten dezen bedoeld, voor de 
schepen van onderdanen der niet-oeverstaten 
geheel illusoir wude worden . 

Ik ben dan ook van oordeel, dat er tusschen 
het eerste en het tweede lid van art. 2 der 
M annheimer Akte - daargelaten de uitbrei
ding, door evengemelde bepaling van het Ver
drag van Versailles ook aan het eerste lid 
gegeven, - dit onderscheid behoort te worden 
gemaakt, dat de Wateren, in het eerste l id 
bedoeld, voor zoover zij niet samenvallen met 
een der in het tweede lid aangeduide vaar
waters, als niet tot den Rijn en zijne uitmon
dingen behoorend zijn te beschouwen, -doch 
dat zulks wel het geval moet zijn - a lthans 
voor wat bet.reft de vrije vaart, in art. 1 om
schreven, - met die in het tweede lid aange
duide waterwegen, onder welke het Holl andsch 
Diep zonder twijfel is begrepen. Het wi l mij 
dan ook voorkomen, dat de Rechtbank in het 
bestreden vonnis te dien aanzien eene juiste 
beslissing heeft gegeven en het betoog van den 
heer requirant nopens hetgeen uit de tot stand
koming van den Rotterdamschen waterweg in 
dezen zoude moeten worden afgele id kan mij 
niet tot andere gedachte brengen, hoewel ik 
daarvan overigens met belangstelling kennis 
nam. V an de dusgenaamde "één-uitgang-theo
rie" - zij moge dan al omstreeks den tijd, 
waarop de Herziene Rijnvaartakte tot stand 
kwam, tot uiting zijn gekomen - valt, voor 
wover ik zie, in die, thans nog - behoudens 
de veranderingen daarin bij meergenoemd ver
drag van Versailles aangebracht - de Rijn
vaart beheerschende, akte geen spoor te be
kennen, terwijl ik veeleer uit de bepal ing van 
het meergemelde tweede lid van art. 2 dier 
acte wude meenen te moeten besluiten, dat de 
Rotterdamsche Waterweg thans geacht moet 
worden, voor zoover noodig, mede open te 
staan voor de vrije Rijnvar.rt, in art. 1 be
doeld. Ik concludeer mitsdien tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raad~heer 

Kirberger; 
Gel et op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: zie concl. Adv.-Gen. ; 

0. dat overeenkomstig de telastelegging is 
bewezen verklaard, dat, enz. zie a lsvoren; 

0. dat de Rechtbank den gerequireerde heeft 
ontslagen van alle rechtsvervolging op grond, 
dat het bewezen verklaarde niet strafbaar is 
en daarbij heeft overwogen: zie a ls voren; 

0 . dat ter toel ichting van het m iddel in 
hoofdzaak wordt aangevoerd: zie alsvoren; 

0. omtrent het middel : 
dat de eenige vraag, welke thans beantwoor-



107 12 MAART 1936 

ding eischt deze is, of de Rechtbank à l dan 
niet terecht het Hollandsch Diep heeft gere
kend tot de "embouchures" van den Rijn -
onder den laatste te begrijpen de Lek en de 
Waal - in den zin van art. 1 der herziene 
acte tot cle Rijnvaart, op 17 0ctober 1868 te 
Mannheim gesloten en goedgekeurd bij de wet 
van 4 April 1869 S. 37; 

dat vóór de inwerkingtred ing van gemeld 
tractaat krachtens art. 1 van de Rijnvaartacte 
van Mainz van 31 Maart 1831 de vrije vaart 
op den Rijn (Lek en Waal) slechts gold 
"jusqu'à la mer" , hetgeen, althans volgens de 
N ederlandsche opvattingen, beteekende tot 
Krimpen aan de Lek en Gorinchem, terwijl 
tot zoover de invloed van eb en vloed merk
baar was ; 

dat in verband daarmede art. 3 lid 1 der 
acte van Mainz bepaalde: ,,Les navires appar
tenant aux sujets des Etats riverains et fai
sant partie de la navigation rhénane, ne 
seront point obligés de transborder ou à rom
pre charge, en passant des eaux du Rhin dans 
la pleine mer et vice-versa par Ie royaume des 
Pays-Bas", terwijl vervolgens lid 2 als door 
de schepen in dat geval te volgen wegen 
voorschreef " les voies les pi us fréquentées" 
"savoir: les navires qui se serviront du Leek 
devant Rotterdam et la Brielle, et ceux, qu, 
se serviront du Waal , <levant Dordrecht et 
Hellevoetsluis par Ie Hollandsch diep et Ie 
Haringvl iet" , waarna lid 4 inhield, dat inge
val door natuurevenementen of kunstwerken 
de directe verbinding over den Briel of over 
Hellevoetsluis "avec la pleine mer" onbruik
baar zoude ,vorden, de Nederlandsche regee
ring in plaats daarvan een anderen vaarweg 
zou aanwijzen ter vervanging van de onbruik
bare; 

dat bij de herziene acte tot de Rijnvaart de 
vrije Rijnvaart is uitgebreid tot de "embou
chures" van den Rijn (Lek en Waal ), bepa
lende immers art. 1 dier acte: ,,La navigation 
du Rhin et de ses embouchures, depuis Bale 
jusqu' à la pleine mer ...... sera I ibre", enz. ; 

dat de acte echter niet met zoovele woorden 
heeft bepaald, welke wateren tot de "embou
chures" behooren ; 

dat intusschen naar aanleid ing van het bo
venstaande moet worden aangenomen, dat men 
in 1868 met "embouchures" het oog had op 
dezelfde wateren als art. 3 van de acte van 
Mainz noemt, met dien verstande, dat men, in 
verband met te verwachten wijzigingen, met 
"embouchures" bedoelde het gehéél van de 
reeds bestaande en nader aan te leggen ver
bindingswegen van Krimpen en Gorinchem 
over Rotterdam , Dordrecht, Brielle en H elle
voetsluis naar zee, weshalve men dan ook de 
wateren niet bepaaldelijk overeenkomstig ge
meld art. 3 heeft aangeduid; 

dat dit een en ander wordt bevestigd door 
Jid 2 van art. 2 van de herziene acte, waarin 
wordt gesproken van "voies navigables reliant 
Ja pleine mer au Rhin par Dordrecht, Rotter
dam, H ellevoetsluis et Brielle" ; 

dat het betoog van den requirant, dat men 
slechts één uitgang naar " la pleine mer" als 
,,embouchure" wilde beschouwen, hoewel wel
licht door de Nederlandsche regeering voorge
staan, geen weerklank vindt in de bepalingen 
der acte en zelfs strijdt met den gebru ikten 

meervoudsvorm van het woord "embouchure" ; 
dat de omstandigheid, dat de herziene acte 

omtrent de Rijnvaart de souvereine rechten 
van den Nederland chen Staat aantast, gem 
reden mag zijn de door dien Staat op zich ge
nomen verplichtingen in strijd met het trachat 
te beperken; 

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat het 
middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

12 Maart 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 1 j 0

• artt. 47, 48, 58, le lid.) 
Klager, penningmeester van het Burger. 

lijk Armbestuur te Schaesberg, was amb
tenaar in den zin van art. 1 der Ambte
narenwet 1929, alsmede in den zin van 
art. 1 van het Ambtenarenreglement van 
de gemeente Schaesberg. 

Het ontslag is ten onrechte verleend, 
daar niet · is gebleken, dat hij de hem in 
voornoemde hoedanigheid opgelegde ver
plichtingen niet of niet behoorlijk is nage
komen, of zich aan plichtsverzuim zou 
hebben schuldig gemaakt. 

Hij is niet-ontvankelijk in zijn vordering 
tot schadevergoeding, daar zich noch het 
geval , bedoeld in art. 47, lid 3, noch het 
geval , bedoeld in art. 48 der Ambtenaren
wet 1929, voordoet. 

Uitspraak in zake : 
D. A. J. H .M. V., wonende te EindhoveIJ, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. R. Höppener, advocaat te Roermond, 

tegen: 
het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Schaesberg, verweerder, vertegenwoordigd door 
zijn Voorzitter W. Wetzels, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: Mr. A.P. J. M. Lempers, Burgemeester 
van Schaesberg, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gez ien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat het Burgerlijk Armbestuur der ge

meente Schaesberg d.d. 25 September 1935 
aan klager schriftelijk heeft bericht : 

"In aansluiting op en in verband met de U 
door Burgemeester en Wethouders van Schaes
berg bij brief d.d. 24 September 1935 gedane 
kennisgeving van voorgenomen ontslag als 
Klerk ter Secretarie heeft het Burgerlijk Arm
bestuur in zijn vergadering van heden besloten 
U ontslag te verleenen als P enningmeester dier 
Instelling zulks met ingang van den dag waarop 
het door Burgemeester en Wethouders voor
genomen ontsla" zal ingaan. 

In afwachting daarvan verwijderen wij U 
voorloopig uit den dienst met behoud van 
bezoldiging" ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der gemeente Schaesberg bij 
uitspraak van 16 0ctober 1935 klager in zijn 
beroep tegen voormeld be lui t niet-ontvanke
lijk heeft verklaard, op dezen grond, dat art. 1 
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van het Ambtenarenreglement voor de ge- 1 

meente Schaesberg bepaalt, wie voor de toe
passing van dat reglement onder ambtenaren 
verstaan worden en dat de penningmeester 
van het Burgerlijk Armbestuur niet valt onder 
het bepaalde vaµ art. 1, zijnde toch het Burger
lijk Armbestuur een instelling, aan welke open
baar gezag niet toekomt en die derhalve het 
vermogen mist ambtenaren in den zin van 
voormeld reglement aan te tellen ; 

0. dat klager van deze uitspraak bij dezen 
Raad in beroep is gekomen bij klaagschrift, 
hetwelk 15 November 1935 ter griffie inkwam 
en bij verbeterd klaagschrift heeft verzocht, 
met vernietiging van die uitspraak, hem ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep tegen de 
beslissing van hetBurgerlijk Armbestuur der 
gemeente Schaesberg en, doende wat het 
Scheidsgerecht had behooren te doen, de be
slissing van dat Burgerlijk Armbestuur te ver
nietigen en te verstaan, dat hij niet als penning
meester van het Burgerlijk Armbestuur be
hoort te worden ontslagen, met veroordeeling 
van dat Armbestuur om hem als schade
vergoeding te betalen de som van f 1500 of 
zooveel minder als deze Raad in goede justitie 
zal vermeenen te behooren ; 

0. dat de Voorzitter van het Burgerlijk 
Armbestuur te Schaesberg bij contra-memorie 
heeft verzocht klager met zijn klaagschrift niet
ontvankelijk te verklaren, althans de vordering, 
in zijn klaagschrift vervat, als niet-gegrond af 
te wijzen; 

In rechte: 
O. dat in voormelde contra-memorie wordt 

betoogd, dat klager als penningmeester van het 
Burgerlijk Armbestuur der gemeente Schaes
berg niet is ambtenaar in den zin van art. 1 
der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat ingevolge het bepaalde in art . 1, lid 1, 
dier wet ambtenaar in den zin dier wet is hij, 
die is aangesteld in openbaren dienst om hier 
te lande werkzaam te zijn; 

0. dat klager, die door het Burgerlijk Arm
bestuur der gemeente Schaesberg als penning
meester dier instelling was benoemd, als zoo
danig was aangesteld in openbaren dienst om 
hier te lande, immers in de gemeente Schaes
berg, werkzaam te zijn en derhalve ambtenaar 
was in den zin van art. 1 der Ambtenarenwet 
1929; 

O. dat het bepaalde in art . 1 dier wet dus 
geen grond oplevert klager in zijn bij dezen 
Raad ingesteld beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren en dezen Raad ook niet is gebleken 
van het bestaan van eenig ander voorschrift, 
hetwelk in casu tot niet-ontvankelijk-verklaring 
van het beroep zou kunnen leiden ; 

O. dat klager derhalve in zijn beroep moet 
worden verklaard ontvankelijk; 

0. dat thans allereerst moet worden onder
zocht, of het Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der gemeente Schaesberg klager 
bij de bestreden uitspraak terecht niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn beroep tegen 
het bovengenoemde besluit van het Burgerlijk 
Armbestuur dier gemeente; 

0. dat art. 1, lid 1, van het Ambtenaren
reglement voor de gemeente Schaesberg luidt: 

,,Onder ambtenaren worden voor de toe
passing van dit reglement verstaan zij, die 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 

II door of vanwege de gemeente zijn aangesteld 
om in openbaren dienst werkzaam te zijn."; 

0. dat klager, die als penningmeester van 
het Burgerlijk Armbestuur door dat Arm
bestuur was aangesteld, voor de toepassing van 
genoemd reglement dus onder ambtenaar 
moet worden verstaan, wijl hij toch in genoemde 
hoedanigheid vanwege de gemeente was aan
gesteld om in openbaren dienst werkzaam te 
wezen, waaruit volgt, dat het Scheidsgerecht 
hem bij de bestreden uitspraak niet in zijn 
beroep niet-ontvankelijk mocht verklaren, op 
dezen grond, dat hij niet zoude zijn ambtenaar 
in den zin van art. 1 van voormeld reglement ; 

0. dat, nu evenmin is gebleken van het 
bestaan van eenigen anderen grond, welke het 
Scheidsgerecht tot niet-ontvankelijk-verklaring 
van klagers beroep mocht leiden, de bestreden 
uitspraak moet worden vernietigd ; 

0. dat alsnu moet worden beslist, of het 
voormelde besluit van -het Burgerlijk Arm
bestuur der gemeente Schaesberg kan worden 
aangevochten op een der gronden, genoemd in 
art. 58 der Ambtenarenwet 1929 ; 

0. dat derhalve allereerst moet worden onder
zocht, of dat besluit feitelijk of rechtens strijdt 
met de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat bij het bestreden besluit klager is 
gestraft met ontslag als penningmeester van 
het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Schaesberg; 

0 . dat, blijkens art. 62 van het Ambtenaren
reglement voor de gemeente Schaesberg, de 
ambtenaar, die de hem opgelegde verplich
tingen niet of niet behoorlijk nakomt of zich 
overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt, 
kan worden gestraft met ontslag ; · 

0. dat uit het ontslagbesluit van 25 Septem
ber 1935 niet valt af te leiden en dezen Raad 
ook overigens niet is gebleken , dat klager de 
hem als penningmeester van het Burgerlijk 
Armbe_stuur der gemeente Schaesberg opgelegde 
verplichtingen niet of niet behoorlijk is nage
komen of dat hij zich in die hoedanigheid overi
gens aan plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt; 

0 . dat derhalve voormeld besluit moet worden 
nietig verklaard; 

0. dat weliswaar door den Voorzitter van het 
Burgerlijk Armbestuur bij de contra-memorie 
is betoogd, dat, vóórdat sollicitanten voor de 
betrekking van ambtenaar ter secretarie, be
last met de uitvoering van de steunregeling 
incl. controle werden opgeroepen, d.i. om
streeks 1 November 1934, door Burgemeester 
en Wethouders eenerzijds en het Burgerlijk 
Armbestuur anderzijds de uitdrukkelijke af
spraak werd gemaakt, dat de functies van 
ambtenaar der steunverleening, van agent der 
arbeidsbemiddeling en van penningmeester van 
het Burgerlijk Armbestuur zouden worden 
samengevoegd en in één persoon vereenigd en 
dat dus de door Burgemeester en Wethouders 
te benoemen ambtenaar der steunverleening 
- uitsluitend op grond van die benoeming -
door het Burgerlijk Armbestuur als zijn penning
meester zou worden aangewezen en dat het 
uit dien hoofde geen zin had ten aanzien van 
het ontslag van klager als penningmeester van 
het Burgerlijk Armbestuur een afzonderlijke 
en bijzondere procedure in acht te nemen, 
doch dit betoog ten deze niet van belang is, 
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omdat het Burgerlijk Armbestuur door het 
maken van zoodanige afspraak wel zijn eigen 
vrijheid bij de benoeming van een penning
meester, maar niet de rechten van dien pen
ningmeester als ambtenaar, mocht verkorten : 

0. met betrekking tot klagers vordering, hem 
een schadevergoeding ad f 1500 toe te wijzen, 
dat hij in die vordering niet-ontvankelijk moet 
worden verklaard, omdat in casu noch een 
geval, als bedoeld in art. 47, lid 3, der Ambte
narenwet 1929, aanwezig is, zijnde immers hier 
geen sprake van een handeling, welke vernietigd 
wordt, noch een geval, als bedoeld in art . 48 
dier wet, zijnde immers door dezen Raad niet 
bepaald, dat de nietig-verklaring van het 
bestreden besluit eerst zal werken van een bij de 
uitspraak bepaalden dag en evenmin de nietig
heid voor gedekt verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart klager ontvankelijk in zijn beroep 

tegen de uitspraak van het Scheidsgerecht voor 
de ambtenaren in dienst der gemeente Schaes
berg d.d. 16 October 1935, waarbij hij niet
ontvankelijk is verklaard in zijn beroep tegen 
het besluit, vorengenoemd, van het Burgerlijk 
.Armbestuur dier gemeente d.d. 25 September 
1935; 

Vernietigt die uitspraak; 
Vernietigt voormeld besluit van het Burger

lijk Arm bestuur der gemeente Schaesberg 
-d .d. 25 September 1935; 

Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 
vordering tot toewijzing van een schade
vergoeding ad f 1500. 

(A.B.) 

-13 Maart 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0 art. 37 . ) 

Onder "plan van uitbreiding" verstaat 
art. 37 niet slechts het plan van uitbrei
ding in engeren zin, zooals dit in het l e 
lid en in den len en 2en zin van het 3e 
lid van art. 36 is aangedu id, met de daar
bij behoorende bebouwingsvoorschriften, 
bedoeld in art. 39, doch mede de bevoegd
heid van B. en W., in den laatsten zin 
van art. 36, 3e lid omschreven. Derhalve 
is ook die bevoegdheid onderworpen aan 
de goedkeuring van Ged. Staten. 

Een aan B. en W. ingevolge art. 36 3e 
lid toegekende bevoegdheid mag niet zijn 
van zoodanigen omvang dat dit college 
het uitbreidingsplan in onderdeelen aan
merkelijk zou kunnen wijzigen buiten sa
menhang met zijn verderen inhoud, ten
gevolge waarvan het plan geheel van ka
rakter zou kunnen veranderen, zonder dat 
aan belanghebbenden de gelegenheid zou 
openstaan, daartegen bezwaar te maken, 
eventueel daarvan bij de Kroon in beroep 
te komen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Tilburg tegen het besluit van Ged-
taten van Noord-Brabant van 27 November 

1935 G, n°. 441, l • Afd., tot het onthouden van 
_goedkeuring aan eene wijziging van een uit
breidingsplan ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Februari 1936, n°. 93; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 10 Maart 1936, n°. 1830 
M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid ; 

0. dat de raad van Tilburg in zijne vergade
ring van 12 April 1935 heeft besloten: A. vast 
te stellen eene wijziging in het partieel uit
breidingsplan "de Hoeven", B. aan burge
meester en wethouders de bevoegdheid te ver
leenen: 1°. de grens of de richting van een 
straat of plein op eenig onderdeel nader vast 
te stellen en dienovereenkomsti~ den vorm 
der bouwblokken eenigszins te wiJzigen, hetzij 
wanneer bij definitieve uitmeting blijkt, dat 
eenige afwijking noodzakelijk is, hetzij wanneer 
ter uitvoering van een door of met mede
werking van den belanghebbende ten behoeve 
van de bebouwing van zijn grond ontworpen 
bouwplan, zoodanige afwijking in het belang 
van een juiste of behoorlijke bebouwing noodig 
blijkt te zijn ; 2°. ter uitvoering van een door of 
met medewerking van den belanghebbende ten 
behoeve van de bebouwing van zijn grond ont
worpen bouwplan één of meer der geprojecteer
de straten te verplaatsen of te doen vervallen of 
nieuwe straten in te Vl)egen en dientengevolge 
den vorm van enkele bouwblokken te wijzigen 
of eenige bouwblokken samen te voegen of te 
splitsen; 3°. de soort der bebouwing op eenig 
onderdeel nader vast te stellen of in een bepaald 
geval wijziging te brengen in de bestemming 
van de in het plan begrepen gronden of in 
hetgeen ter aanduiding dier bestemming is 
bepaald; 4°. de op eenig onderdeel in het plan 
opgenomen voortuinen te doen vervallen of 
op eenig onderdeel van het plan voortuinen op 
te nemen; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij hun 
besluit van 27 November 1935, G. n° . 441, 
1° afd., aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat naar 
de meening van hun college de voormelde aan 
burgemeester en wethouders verleende be
voegdheid ruimer is dan met de wet strookt ; 
dat immers art. 36, lid 3, laatste zin, spreekt 
van daarbij te bepalen grenzen, terwijl de om
schrijving der bevoegdheid in het onderhavige 
besluit zulke grenzen niet bevat; dat met name 
de bevoegdheid, bedoeld onder 2°. en 3°., zoo 
ruim is, dat burgemeester en wethouders het 
uitbreidingsplan belangrijk kunnen wijzigen ; 
dat hierdoor zoowel het goedkeuringsrecht van 
hun college, alsook het recht van belanghebben
den om bezwaren in te dienen, krachteloos 
wordt gemaakt ; dat nu weliswaar de bewoor
dingen, waarin het raadsbesluit ten deze is 
vervat, nagenoeg gelijkluidend zijn aan die 
van art. 11 van het Woningbesluit, zooals dat 
was gewijzigd bij Ons besluit van 27 Augustus 
1926, S. n°. 316, op welk besluit vóór de wijzi
ging der Woningwet de bedoelde afwijkings
bevoegdheid steunde ; dat echter geen aan
leiding bestaat voor de meening, dat de wijziging 
der Woningwet van 1931 ten deze geen ver
andering heeft gebracht ; dat immers het 
goedkeuringsrecht van Ged . Staten in art. 36, 
lid 3, laatsten zin, der wet, niet is opgenomen in 
tegenstelling met het bovenaangehaalde artikel 
van het Woningbesluit; dat hieruit kan worden 
afgeleid, dat de door art. 36, lid 3, laatsten 
zin, toegekende bevoegdheid minder ruim is 
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bedoeld dan de bevoegdheid, neergelegd in het 1 

vroegere art. 11 van het Woningbesluit; dat 
mitsdien het onderhavige besluit van den raad , 
der gemeente Tilburg in strijd is met de wet ; ' 

dat van d it besluit de raad van Tilburg bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
Ged. Staten goedkeuring hebben onthouden aan 
het besluit van den raad tot vaststelling van 
het betreffende plan, terwijl volgens het be
paalde in art. 37, lid l, der Woningwet niet het 
raadsbesluit tot vaststelling van het uitbrei
dingsplan, doch het plan zeli aan de goedkeuring 
van dat college is onderworpen ; dat het voorts 
naar 's raads meerring niet tot de competentie 
van Ged. Staten behoort te treden in eene be
oordeeling van den inhoud van zoodanig raads
besluit, nu dit besluit niet aan hunne goedkeu
ring is onderworpen ; dat, afgezien van het 
bovenstaande, de raad de overwegingen, die 
tot de beslissing van Ged . Staten hebben ge
leid, onjuist acht ; dat met name de meerring 
van hun college, dat het betreffende besluit 
van den raad ten aanzien van de aan burge
meester en wethouders toegekende bevoegd. 
heden niet zou bevatten de grenzen , bedield in 
art. 36, lid 3, laatsten zin, der Woningwet, niet 
door den raad kan worden gedeeld, daar toch 
die grenzen in de bewoordingen van ieder dier 
bevoegdheden liggen opgesloten ; dat toch met 1 

name de bevoegdheden, genoemd onder 2°. en 
3°., waartegen het bezwaar van Ged . Staten 
zich richt, hare begrenzing vinden ; die sub · 
20. in de omstandigheid, dat alleen dàn tot het 1 
verplaatsen of doen vervallen van een of meer 
straten of het invoegen van nieuwe straten, 
gepaard gaande met het wijzigen van den vorm 
van enkele bouwblokken of het samenvoegen 
of splitsen van eenige bouwblokken, mag worden 
overgegaan, wanneer dit ter uitvoering van een 
door of met medewerking van den belangheb
bende ten behoeve van de bebouwing van zijn 
grond ontworpen bouwplan gewensch t is en 
die sub 3°. in het feit, dat nadere vaststelling 
van de soort der bebouwing of wijziging van de 
bestemming der in het plan begrepen gronden 
slechts mag geschieden op eenig onderdeel van 
het plan of in een bepaald geval, zoodat ten 
deze dan ook van een algemeene, onbeperkte 
bevoegdheid van burgemeester en wethouders 
tot het wijzigingen van het plan geen sprake is, 
waaraan valt toe te voegen, dat de bevoegd
heden, genoemd onder 1°. en 4°. van 's raads 
besluit, waartegen Ged. Staten blijkbaar geen 
bezwaren hebben, op dezelide wijze zijn be
grensd ; dat de raad, daar ten deze aan de 
eischen die de wet stelt, is voldaan, niet als 
juist kan erkennen de meening, dat de aan 
burgemeester en wethouders verleende be
voegdheden te ruim zouden zijn, te meer niet, 1 
nu die bevoegdheden nagenoeg woordelijk 
gelijkluidend zijn aan die, welke vóór de wijzi
ging der Woningwet van 1931 krachtens ' 
art . 11 van Ons besluit van 27 Augustus 1926, 
S. 316, gewijzigde Woningbesluit aan dat 
college konden worden toegekend, en de raad 
geen enkel motief kan vinden, waarom be
voegdheden, die vroeger toelaatbaar werden 
geacht, thans te ruim zouden zijn ; dat Ged. 
Staten naar 's raads oordeel ten onrechte zoo
danig motief zien in de omstandigheid dat een 
besluit van burgemeester en wethouders tot 
toepassing hunner bevoegdheden sinds de 
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genoemde w1Jz1gmg der Woningwet niet 
mee aan de goedkeuring van Ged. Staten is 
onde worpen, zooals dit onder vigueur van het 
bove bedoelde Woningbesluit wèl het geval 
was dat toch vóór de meergenoemde wijziging 
der iVoningwet de delegatiebevoegdheid van 
den emeenteraad niet op de wet steunde en 
dus een wettige basis had en dat naar z~jne 
mee ing klaarblijkelijk alleen daarom in het 
Won ngbesluit, naar analogie met de bepalingen 
der , et, de eisch werd gesteld, dat een besluit 
van urgemeester en wethouders tot t oepassing 
hun r bevoegdheden aan de goedkeuring van 
Ged. Staten zou worden onderworpen en be
lang ebbenden vooraf in de gelegenheid zouden 
word n gesteld bezwaren in te brengen ; dat 
derh lve die eisch kon vervallen, toen in 1931 
de legatiebevoegdheid van den gemeente
raad in de wet werd gefundeerd, en dat dan 
ook et vervallen van dien eisch uitsluitend 
als e n logisch gevolg daarvan moet worden 
besc uwd, waaraan geen verdere consequen
ties ijn te verbinden, en dat met name uit 
het rvallen van het bedoelde goedkeurings
recht van Ged . Staten n iet is af te leiden, dat 
de d legatiebevoegdheid van den gemeente
raad, steunende op art. 36, lid 3, laatsten zin, 
der oningwet, minder ruim zou zijn bedoeld 
dan d·e, welke steunde op art. 11 van het meer
genoe de Woningbesluit; dat op grond van 
het ovenstaande de raad meent, dat zijn 
bove enoemd besluit van 12 April 1935 geens
zins et de wet in strijd is ; weshalve hij heeft 
verzo ht, met vernietiging van het bestreden 
beslui van Ged. Staten van Noord-Brabant, 
alsno te willen goedkeuren het bij 's raads 
beslui van 12 April 1935 vastgestelde plan tot 
wijzig ng van het partieel uitbreidingsplan der 
gemee te Tilburg, genaamd "de Hoeven", · 
zooals dit plan nog bij Ged . Staten berust; 

0 . at art. 37 der Woningwet, krachtens het 
eerste id daarvan een plan van uitbreiding aan 
de goe keuring van Ged. Staten is onderworpen, 
onder Jan van uitbreiding klaarblijkelijk ver
staat iet slechts het plan van uitbreiding in 

zin, zooals dit in het 1 • lid en in den 
en tweeden zin van het 3• lid van artikel 

36 dez r wet is aangeduid, met de daarbij be
hooren e bebouwingsvoorschriften, in art . 39 
der we bedoeld, doch mede de tegelijk met de 
vasts · ng van het plan aan de bepaling van 
de bes emming in onderdeelen verbonden be
voeg eid voor burgemeester en wethouders, 
in den aatsten zin van art . 36, 3° lid , omschre
ven ; 

dat rt. 36, 3• lid, weliswaar niet, zooals in 
art. 39 3• lid, ten aanzien van de bebouwings
voorsc ·iften is geschied, uitd rukkelijk be
paalt, at de aan de bestemming in onderdeelen 
verban en bevoegdheid voor burgemeester en 
wethou ers, om binnen daarbij te bepalen 
grenze van het plan af te wijken, met het plan 
van uit reiding éen geheel vormt, doch dat zulks 
niettemin volgt uit den nauwen samenhang, 
door art. 36, 3• lid, tusschen de bestemming in 
onderdeelen in het plan en de bevoegdheid 
tot afwijking daarvan gelegd ; 

dat hieruit volgt, dat het geheele plan, 
inclusief de bovenbedoelde bevoegdheid, aan 
de goedkeuring van Ged. Staten is onder
worpen; 

0. wijders, dat Ged. Staten in het onder-
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werpelijke geval geacht moeten worden het 
wijzigingsplan niet te hebben goedgekeurd, 
nu zij aan het raadsbesluit tot toepassing van 
art. 36 der Woningwet hunne goedkeuring 
hebben onthouden ; 

0. ten principale; dat Ged. Staten terecht 
hebben geoordeeld, dat de onder B van het 
raadsbesluit aan burgemeester en wethouders 
verleende afwijkingsbevoegdheid te ruim is en 
zich niet verdraagt met het in art. 36 der 
Woningwet neergelegde beginsel, volgens het
welk de aanwijzing van de bestemming van den 
in het plan begrepen grond, behoudens af
wijking bij uitzondering op ondergeschikte 
punten, door den raad heeft te geschieden ; 

dat toch de omschrijving van het onder B 
bepaalde, in het bijzonder in de punten 2°., 3°. 
en 40_, geenszins uitsluit de bevoegdheid van 
burgemeester en wethouders om het uitbrei
dingsplan in onderdeelen aanmerkelijk te 
wijzigen buiten samenhang met zijn verderen 
inhoud, ten gevolge waarvan het plan geheel 
van karakter zou kunnen veranderen, zonder 
dat aan belanghebbenden de gelegenheid zou 
openstaan, daartegen bezwaar te maken, even
tueel daarvan bij Ons in beroep te komen ; 

dat daartegen geen beroep kan worden 
gedaan op art. 11 van Ons voormalig Woning
besluit, n° . 679 van 1921, zooals dit luidde na 
de wijziging bij Ons besluit van 27 Augustus 
1926, S. 316, aangezien, nog daargelaten, dat 
het bedoelde onderdeel van het onderwerpelijke 
raadsbesluit, wat de punten 3•. en 4•. betreft, 
verder gaat dan het bij Ons voormeld besluit 
in art. 11, laatste lid, onder c, en d bepaalde, 
dit besluit ingevolge art. 31 van het Woning
besluit (S. n°. 7 van 1932) is vervallen en 
daarmede de in de laatste alinea van art. 11 
van Ons eerstbedoeld _ besluit voor belangheb
benden opgenomen waarborg, dat de krachtens 
voorbehouden bevoegdheid genomen besluiten 
de goedkeuring van Ged. Staten behoeven ; 

dat de thans in art. 36, 3• lid, laatsten zin, 
der Woningwet opgenomen regeling van 's raads 
delegatiebevoegdheid een dergelijken waarborg 
niet inhoudt, wat mede een grond oplevert, 
deze regeling in een meer beperkten zin uit te 
leggen dan die, welke in art. 11 van het vroegere 
Woningbesluit was neergelegd; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A.B.) 

18 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

De slotbepaling van het Ze lid hand
haaft niet bepaalde boventallige onderwij
zers, doch den grondslag der berekening. 
Voor de vaststelling der vergoeding is het 
dan ook onverschillig, of de leerkracht, 
voor welke op grond van die berekening 
vergoeding moet worden toegekend, een
zelfde reeds tevoren aanwezig persoon is, 
of twee of meer elkaar al of niet met 
tusschenpoozen opvolgende personen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rotterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
_15 October 1935, n°. 192/2, waarbij, met wijzi
ging van het besluit van dien raad van 25 
April 1935, de vergoeding, bedoeld in art .100 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor de bijzonde
re school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Oranjeboomstraat n°. 121, te Rotterdam, uit
gaande van de Rotterdamsche Vereeniging voor 
Katholiek Onderwijs, aldaar, voor het jaar 
1933 is vastgesteld op f 5621.17 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1936, n°. 69; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Maart 1936, n°. 2160, afd. L.O.; 

0 . dat, nadat de raad der gemeente Rotter
dam in zijne openbare vergadering van 25 April 
1935 besloten had de vergoeding, als bedoeld 
in art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Oranjeboomstraat 121 aldaar, 
uitgaande van de Rotterdamsche Vereeniging 
voor Katholiek Onderwijs, over het jaar 1933 
vast te stellen op f 5168.75, het bestuur der 
genoemde vereeniging in beroep is gegaan bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 15 
October 1935, no. 192/2, met wijziging van het 
bestreden besluit van den raad der gemeente 
Rotterdam van 25 April 1935, de vergoeding, 
als bedoeld in art . 100 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor de bovenbedoelde school voor het 
jaar 1933 hebben vastgesteld op in totaal 
f 5168.75 + f 452.42 = f 5621.17; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij het aangevallen besluit de hierbedoelde 
vergoeding voor de onderwerpelijke school werd 
toegekend voor 3 zoogenaamde boventallige 
leerkrachten over het geheele jaar 1933 en voor 
de vierde boventallige leerkracht over het tijd
vak 1 Januari tot 1 September 1933, zulks 
aangezien op den laat stgenoemden datum eene 
vacature aan de school ontstond ; dat het 
appelleerende schoolbestuur in hoofdzaak hier
tegen aanvoert; dat het in zijne desbetreffende 
aanvrage aanspraak maakte op de yergoeding 
voor vier boventallige leerkrachten over het 
geheele jaar; dat het zich daarbij gronde op 
art. 100, 2• lid, der wet dat de vergoeding voor 
een evenredig aantal leerkrachten boven die 
door het rijk aan de besturen toekent, gedurende 
het tijdvak, dat de gemeente deze heeft en 
gedurende twee (thans één) jaar daarna; dat 
het gemiddelde aantal leerlingen over 1932 
bedroeg 336, terwijl de klassedeeler voor 1931, 
welke in 1933 nog van toepi.ssing was, bedroeg 
28.03 ; dat deze beide getallen op elkaar ge
deeld een quotient geven van bijna 12, zoodat 
het bestuur dus recht had op eene vergoeding 
voor 12 leerkrachten ; dat er 8 leerkrachten 
kwamen ten laste van de Rijkskas en dus vier 
ten laste der gemeente ; dat nu evenwel de 
gemeenteraad van Rotterdam in zijne zitting 
van 25 April besloot de vergoeding voor den 
onderwijzer Ch. F. M. de Krijger slechts toe 
te kennen over het tijdvak 1 Januari tot en 
met 31 Augustus ; dat, naar mondelinge mede
deeling aan den administrateur der Vereeniging, 
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de weigering der uitkeering voor de overige 
vier maanden ad f 452.42 geschiedt op grond 
van de opvatting der gemeente, dat de ver
goeding gedurende de bedoelde tweejarige 
periode vast zit aan de personen van de boven-. 
talligen, zoodat bij het ontstaan van eene 
vacature en de vervulling derzelve het recht 
op de vergoeding voor den nieuw benoemde zou 
verloren gaan ; dat inderdaad aan de school de 
onderwijzeres M. Th. de Bree per 1 September 
1933 vervangen was door de onderwijzeres 
G. v. Meel; dat het bestuur evenwel van mee
ning is, dat deze opvatting der gemeente Rotter
dam in strijd is met de duidelijke bewoordingen 
der wet; dat het bestuur in 1934 zich verplicht 
heeft gezien meerdere mutaties op de onder 
zijn bestuur staande scholen te doen plaats 
hebben; dat het dus in het onderhavige geval 
niet enkel gaat om het betrekkelijk kleine be
drag van f 452.42, maar ook om de veel grootere 
schade, die het bestuur in 1934 zou te lijden 
hebben; dat, zooals trouwens van de zijde van 
het gemeentebestuur wordt erkend, het be
trokken schoolbestuur bij eene berekening met 
inachtneming van den klassedeeler, welke in 
1931 gold, over het geheele jaar 1933, aanspraak 
kon maken op vergoeding van de jaarwedden 
van 4 zoogenaamde boventallige leerkrachten; 
dat het bezwaar van den gemeenteraad tegen 
het verleenen van vergoeding bij vervanging 
van personeel, moet worden afgewezen, aan
gezien de slotbepaling van art . 100, lid 2, niet 
bepaalde boventallige onderwijzers, doch den 
grondslag van de berekening handhaaft ; dat 
mitsdien de vergoeding over het tijdvak 
1 September 1933 tot en met 31 December 
1933 van de hiervoren genoemde boventallige 
leerkracht Ch. F. M. de Krijger ten bedrage van 
f 452.42, alsnog door het gemeentebestuur 
dient te worden uitgekeerd ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Rotterdam bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij bezwaar moet maken, dat 
aan de betrokken bepaling uit het tweede lid 
van art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
eene zoo automatische toepassing zou worden 
gegeven, als Ged. Staten van Zuid-Holland 
blijkens hunne beslissing voorstaan; dat de 
gemeenteraad van oordeel is, dat de geschiede
nis van de totstandkoming van deze wets
bepaling wel degelijk grond geeft voor de toe
passing, welke hij daaraan heeft gegeven ; dat, 
immers, blijkens de destijds in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal gevoerde beraadsla
gingen (Handelingen Tweede Kamer . van 
3 Juni 1919, pagina 2468), de bedoelde bepaling 
in de wet is opgenomen om, wanneer door maat
regelen van de gemeente aan eene bijzondere 
school een leerkracht minder zou worden ver
goed, een overgangstermijn te stellen, gedurende 
welken de bijzondere school gelegenheid zou 
hebben zich bij den gewijzigden toestand aan 
te passen ; dat alzoo naar zijne meening de 
bepaling in het leven is geroepen om de bij
zondere lagere scholen in moeilijke omstandig
heden te helpen en dat uiteraard die hulp 
moet kunnen ophouden, wanneer de omstandig
heden daartoe aanleiding geven, ook al is dat 
binnen den termijn, waarvoor de bepaling als 
maximum geldt; dat op 1 September 1933 
bij het ontstaan van eene vacature onder het 

onderwijzend personeel der onderhavige school 
voor het bestuur het tijdstip diende te zijn aan
gebroken om de personeelsbezetting van de 
school met de gewijzigde omstandigheden op 
de openbare scholen in de gemeente in over
eenstemming te brengen ; dat de gemeenteraad 
niet de opvatting is toegedaan dat de hier
bedoelde vergoeding gedurende de overgangs
periode, genoemd in het tweede lid van art. 100 
der wet, vastzit aan de personen van de boven
talligen en dat dan ook tegen omwisseling van 
verplicht en boventallig personeel aan dezelfde 
school zijnerzijds nimmer bezwaar is gemaakt, 
doch dat bij vertrek van een lid van het per
soneel der school, hetzij een verplicht onder
wijzer, hetzij een boventallige leerkracht, zijns 
inziens het tijdstip van aanpassing dient te 
zijn aangebroken ; dat weliswaar naderhand 
is gebleken, hetgeen uit de aanvrage voor de 
betrokken school niet viel af te leiden, dat de 
vacature, welke op 1 September 1933 aan de 
onderwerpelijke school ontstond, is veroor
zaakt, doordat het schoolbestuur een leerkracht 
van deze school heeft vervangen door een onder
wijzer eener andere school; dat deze omstandig
heid echter in de bovemveergegeven meening 
van den gemeenteraad geen wijziging vermag 
te brengen ; dat toch deze en andere over
plaatsingen op de scholen van dit bes.tuur, is de 
gemeenteraad wel ingelicht, ten doel hadden 
bepaalde onderwijzers te brengen op plaatsen, 
waar afvloeiing wegens overbodig worden 
mogelijk zou zijn ; dat, naar analogie van ver
schillende beslissingen ten aanzien van soort
gelijke overplaatsingen op openbare lagere 
scholen, dergelijke maatregelen niet toelaatbaar 
moeten worden geacht ; 

0. dat, zooals Ged. Staten terecht bij hun 
bestreden besluit hebben overwogen, de slot
bepaling van art. 100, lid 2, niet bepaalde 
boventallige onderwijzers, doch den grondslag 
van de berekening handhaaft ; 

dat het voor de vaststelling van de in dit 
artikel bedoelde vergoeding dan ook onver
schillig is, of de leerkracht, voor welke op grond 
van die berekening vergoeding moet worden 
toegekend, eenzelfde reeds tevoren aanwezig 
persoon is, of twee of meer elkaar al of niet met 
tusschenpoozen opvolgende personen ; 

dat Ged. Staten dan ook terecht hebben be
slist, dat de vergoeding over het tijdvak van 
1 September 1933 tot en met 31 December 
1933 van de hiervoren genoemde boventallige 
leerkracht Ch. F. M. de Krijger, ten bedrage van 
f 452.42, alsnog door het gemeentebestuur 
dient te worden uitgekeerd, in verband waar
mede de aan het schoolbestuur voor de onder
werpelijke school over 1933 toekomende ver
goeding, als bedoeld in art. 100 der Lager
Onderwijswet 1920, door het genoemde college, 
eveneens terecht, met wijziging van het raads
besluit, is vastgesteld op f 5621.17 ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz: 
(A.B.) 
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18 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

De bepaling van het 2e lid is niet ge
schreven, om de school besturen voor ver
lies van rijksvergoeding schadeloos te stel
len. Past men derhalve ingevolge het 2e 
lid den klassedeeler van het vorig jaar 
toe, dan moet ook het aantal door het Rijk 
bekostigde onderwijzers van dat vorig jaar 
bij de berekening in aanmerking komen, 
indien dit aantal is gedaald. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rotterdam tegen het 
1 besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 

15 October 1935, n°. 192/1, waarbij met wijzi
ging van het besluit van dien raad van 25 
April 1935, de vergoeding, bedoeld in art. 100 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor de bijzonde
re school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Oranjeboomstraat 13 (voorheen Rosestraat 1) 
te Rotterdam, uitgaande van de Rotterdamsche 
Vereeniging voor Katholiek Onderwijs, aldaar, 
voor het jaar 1933 is vastgesteld op f 8191.84; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Februari 1936, n°. 70; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Maart 1936, n° . 2159, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeente R otterdam 
in zijne openbare vergadering van 25 April 1935 
besloten had de vergadering, als bedoeld in 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
behoeve van de school voor gewoon lager 
onderwijs aan de Oranjeboomstraat 13 aldaar, 
uitgaande van de Rotterdamsche Vereeniging 
voor Katholiek Onderwijs, over het jaar 1933 
vast te stellen op f 7005.84, het bestuur der 
genoemde vereeniging in beroep is gegaan bij 
Ged. Staten van Zuid-Holland; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 15 Octo
ber 1935, n°. 192/1, met wijziging van het be
streden besluit van den raad der gemeente 
Rotterdam van 25 April 1935, de vergoeding, 
als bedoeld in art. 100 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor de bovengenoemde school voor het 
jaar 1933 heb ben vastgesteld op in totaal 
f 7005.84 + f 1186 = f 8191.84; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het bepaalde in het tweede lid van art. 100 
der Lager-Onderwijswet 1920, zooals deze 
wetsbepaling over het jaar 1933 luidde, in 
verband met het eerste lid van dat artikel is te 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig 
jaar vóór 1933 de zoogenaamde klassedeeler 
der openbare scholen wijziging ondergaat, de 
besturen van de overeenkomstige bijzondere 
scholen met den in dat jaar toegepasten klasse
deeler nog gedurende twee jaren na het tijd
stip, waarop die klassedeeler is gewijzigd, 
rekening mogen houden ; dat mitsdien bij eene 
berekening met inachtneming van den klasse
deeler, welke in 1931 gold, het schoolbestuur 
over 1933 krachtens art. 100, tweede lid , der 
wet blijkens de stukken aanspraak kan maken 
op vergoeding van 5 boventallige leerkrachten ; 
dat daaraan niet afdoet de omstandigheid, dat 
in 1931 en in 1932 het onderwijs aan de school 
met slechts 4 boventallige leerkrachten is ge-
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geven, vermits noch uit de bewoordingen van 
de onderwerpelijke bepaling. noch uit de ge
schiedenis der wet valt af te leiden, dat in zoo
danig geval de aanspraken der schoolbesturen 
op de maximale vergoeding, als hier bedoeld, 
vervallen ; dat mitsdien de vergoeding over 
1933 voor de vijfde boventallige leerkracht, 
M. M. A. de Raad, ad f 1186, alsnog door het 
gemeentebestuur moet worden uitgekeerd; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Rotterdam bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij bezwaar moet maken, dat 
aan de betrokken bepaling uit het tweede lid 
van art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 eene 
zoo automatische toepassing zou worden ge
geven als Ged. Staten van Zuid-Holland blijkens 
hunne beslissing voorstaan ; dat, in afwijking 
van de meening van Ged. Staten, de gemeente
raad van oordeel is, dat de geschiedenis van de 
totstandkoming van deze wetsbepaling wel 
degelijk grond geeft voor de toepassing, welke 
hij daaraan heeft gegeven ; dat immers, blijkens 
de destijds in de Tweede Kamer der Staten
Generaal gevoerde beraadslagingen (Hande
lingen Tweede Kamer van 3 Juni 1919, pagina 
2468), de bedoelde bepaling in de wet is op
genomen om, wanneer door maatregelen van 
de gemeente aan eene bijzondere school een 
leerkracht minder zou worden vergoed, een 
overgangstermijn te stellen, gedurende welken 
de bijzondere school gelegenheid zou hebben 
zich bij den gewijz igden toestand aan te passen ; 
dat in het onderwerpelijke geval geen sprake is 
van nadeelige gevolgen, die zouden voort
vloeien uit maatregelen van de zijde van de 
gemeente, doch dat als gevolg van het terug
Joopen van het aantal leerlingen der school de 
Rijksvergoeding is verminderd ; dat toch het 
Rijk in 1932 op grond van het gemiddelde 
aantal leerlingen der school in 1931, namelijk 
376, de wedden van 9 leerkrachten heeft ver
goed, terwijl over 1933 in verband met het ver
minderde aantal leerlingen (357) slechts 8 leer
krachten voor Rijksrekening kwamen ; dat 
naar de meening van den gemeenteraad de 
bedoelde bepaling niet de strekking kan hebben 
om de schoolbesturen in een geval als het onder
werpe~jke voor het verlies van Rijksvergoeding 
schadeloos te stellen ; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid van 
art. 100 der Lager-Onderw:jswet 1920, zooals 
dit lid vóór de laatste wijziging luidde, in 
verband met het eerste lid van dat artikel is te 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig jaar 
de dusgenaamde klassedeeler der openbare 
scholen wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere scholen met den 
in dat jaar toegepasten klassedeeler nog ge
durende twee jaren na het tijdstip, waarop die 
klassedeeler is gewijzigd, rekening mogen hou
den, ten einde zich tegen verlies van vergoeding, 
als gevolg van de wijziging va.n den klasse
deeler te vrijwaren ; 

dat echter deze bepaling niet is geschreven, 
om de schoolbesturen voor verlies van Rijks
vergoeding schadeloos te stellen ; 

dat dus, past men ingevolge art. 100, 2• lid, 
den klassedeeler van het vorige jaar toe, ook 
het aantal door het Rijk bekostigde onder
wijzers van dat vorige jaar bij de berekening 
in aanmerking moet komen, indien dit aantal 
is gedaald; 

8 
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0. dat het eerste lid van art. 100 het school
bestuur in 1933 op vergoeding van 12 leer
krachten in totaaf aanspraak geeft, zoodat, 
wijl 8 daarvan door het Rijk vergoed worden, 
ingevolge evengenoemd lid 4 leerkrachten door 
de gemeente moeten worden vergoed ; 

dat toepassing ingevolge het tweede lid van 
art. 100 van den klassedeeler over het jaar 1932 
tot uitkomst geeft een aantal van 13 leerkrach
ten; 

dat dit aantal het door het Rijk over 1932 
vergoede aantal , te weten 9, met 4 te boven gaat; 

dat derhalve het schoolbestuur voor de onder
werpelijke school ook met toepassing van het 
tweede lid van art. 100 over 1933 slechts aan
spraak kan maken op 4 boventallige leer
krachten ; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte het 
raadsbesluit in dier voege hebben gewij zigd, 
dat aan het schoolbestuur voor de hierbedoelde 
school over 1933 vergoeding van 5 in plaats van 
4 boventallige leerkrachten wordt toegekend; 

Gezien de Lager-Onder wijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 15 
October 1935, n°. 192/1, waarbij ook voor een 
vijfde leerkracht, M. A . A. de Raad, over 1933 
vergoeding ,uit de gemeentekas wordt toe
gekend, het besluit van den raad der gemeente 
Rotterdam van 25 April 1935, voor zoover 
daarbij de vergoeding over 1933 voor de boven
genoemde school werd vastgesteld , te ha nd
haven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wet en schappen is belast, enz. 

(A.B.} 

20 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c.} . 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
verkoop van inschrijvingen op het Groot
boek der N ationale Schuld om uit de op
brengst daarvan op loopende geldleenin
gen buitengewoon af te lossen, nu het 
kapitaal, da t voor de afloss ing zou worden 
aangewend, door jaar lij ksche reserveering 
op den gewonen dienst eerst zou zijn te
rugverkregen na een tijdsduur, welke veel 
langer is dan de looptijd der af te lossen 
Jeeningen, hetgeen zou neerkomen op eene 
niet onaanzienlijke verschuiving van las
ten naar de toekomst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Loosdrecht tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 30 
Juli 1935, n°. 1571/2113, 3• afdeeling, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
dier gemeente van 12 F ebruari 1935, n°. 7-1935 
tot verkoop van ten name van de gemeente 
Loosdrecht staande inschrijvingen op het 
Grootboek der Nationale Schuld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord , adviezen van 
18 December 1935, n°·. 530 en 19 Februari 1936, 
n° . 530(1935)/26 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Maart 1936, 

n°. 5230, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 
0 . dat de raad der gemeente Loosdrech,t bij 

besluit van 12 Februari 1935 heeft besloten : 
1°. behoudens goedkeuring te verkoopen de 

op den bij d it besluit behoorende staat ver
melde - ten name der gemeente staande -
inschrijvingen op het Grootboek der Nationale 
Schuld tot eene gezamenlijke nominale waarde 
van: 

a. de inschrijvingen rentende 2½ % ' s jaars 
f 26.000; 

b. de inschrijvingen rentende 3 % 's jaar s 
f 33,400; . 

2°. te bepalen, dat verkoop slechts zal ge
schieden tegen een koerswaarde van ten minste : 

a. voor inschrijvingen rentende 2½ % : 
80 % der nominale waarde ; 

b. voor inschrijvingen r entende 3 % : 90 % 
der nominale waarde ; 

3°. dat met de door onder 1°. en 2°. be
doelden verkoop verkregen opbrengst buiten
gewone aflossingen zullen geschieden van de 
op 1 Januari 1935 nog onafgeloste gedeelten 
der op bijbehoorenden staat vermelde, op dien 
datum loopende geldleeningen ; 

4°. te bepalen, dat jaarlijks ten laste van 
hoofdstuk VIII, paragrafen 2 en 7, van den 
Gewonen Dienst der begroeting en rekening 
van inkomsten en uitgaven der gemeente moet 
worden geraamd en verantwoord een bedrag, 
groot : 

a. voor .H oofdstuk VIII, paragraaf 2: 
f 250, 

b. voor H oofdstuk VIII , paragraaf 7: 
f 1412.50, zulks ten bat e van dat hoofdstuk en 
dat deze bedragen jaarlijks rentegevend moeten 
worden belegd ; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun besluit 
van 30 Juli 1935, 3• afdeeling, n°. 1571 /2113, 
aan dit raadsbesluit goedkeur ing hebben ont
houden , uit overweging, dat blijkens de consi
derans van dit besluit de bedoeling bij den raad 
der gemeente Loosdrecht voorzit om met de 
opbrengst van den verkoop dier inschrijvingen 
buitengewone aflossingen te doen op enkele ten 
laste der gemeente Loosdrecht loopende geld
leeningen , aangezien hierdoor, in verband met 
den hoogen koers ván de inschrijvingen op het 
Grootboek der Nationale Schuld, vergeleken 
met dien in de laatste jaren, reeds direct een 
voordeel voor de gemeente zal ontst aan ; dat 
het bovenbedoelde vermogen is gevormd uit 
gelden, welke zijn verkregen door schenking en 
door verkoop van gemeente-ei~endommen; 
dat dit d eel van het gemeenteliJk vermogen 
als afzonderlijk rentegevend kapitaal in stand 
moet worden gehouden ; dat daartoe eene 
vast e en voortdurende belegging op de voor
schreven wijze of op eene andere wijze, welke 
waarborg geeft, dat het bedoelde kapitaal in 
stand zal worden gehouden en rente zal af
werpen, noodzakelijk is ; dat van eene zoodanige 
vaste en voortdurende belegging van dit af
gezonderde kapitaal geen sprake is, indien, 
zooals de raad voornemens is, de opbrengst bij 
verkoop wordt aangewend tot buitengewone 
aflossing op geldleeningen, omdat dan met die 
leeningsschuld het onderhavige kapitaal te niet 
·gaat; dat de bedoelde geld leeningen zijn aan
gegaan met de bedoeling verschillende uitgaven 
voor den bouw en verbouw van scholen, waar
van h et nut zich over verschillende jaren uit-
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strekt en waarvan de kosten niet ineens uit 
gewone middelen konden worden gedekt, te 
verdeelen over eenige jaren, door telken jare 
een deel der leening uit gewone middelen af te 
lossen ; dat buitengewone aflossing op deze 
geldleeningen, waardoor de daarna komende 
jaren zouden worden ontlast van de verplichte 
aflossing, wel zou kunnen worden goedgevonden, 
indien deze zou worden gedekt uit de gewone 
middelen, doch dat het in strijd zou zijn met een 
goed financieel beleid om, zooals in het onder
havige geval in de bedoeling ligt, een afgezon
derd kapitaal, dat als zoodanig in stand moet 
worden gehouden, voor eene dergelijke buiten
gewone aflossing aan te wenden ; dat de ge
noemde bezwaren weliswaar zouden worden 
verminderd door punt 4 van het dictum van het 
onderwerpelijke besluit, waarbij is bepaald, dat 
ter vorming van een kapitaal van gelijke grootte 
jaarlijks eene bijdrage van den gewonen dienst 
aan den kapitaal dienst zal worden gegeven 
en dat dit bedrag rentegevend zal worden be
legd, doch dat deze daardoor niet worden op
geheven, aangezien de wederverkrijging van het 
bedoelde afgezonderde kapitaal op die wijze 
afhankelijk wordt gesteld van toekomstige 
handelingen en mitsdien niet voldoende ver
zekerd is; dat het bij de uitvoering van deze 
voornemens door den raad beoogde voordeel 
slechts bestaat in eenig rente-verschil, ont
staande, doordat bij buitengewone aflossing 
meer rente zou worden bespaard, dan thans 
van de grootboekinschrijvingen wordt ont
vangen ; dat in dit tijdelijke voordeel van 
geringen omvang geen rechtvaardiging kan 
worden gevonden om de voormelde ernstige 
bezwaren niet te doen gelden ; dat het raads
besluit reeds om deze reden niet voor goed
keuring vatbaar is ; dat bovendien tegen het 
onderhavige raadsbesluit bij hun college be
zwaar bestaat in zooverre in punt 4 van het 
besluit de bijdrage van den gewonen aan den 
kapitaal dienst niet gelijk wordt gesteld aan het 
gezamenlijke bedrag der gewone aflossingen, 
welke als gevolg van de buitengewone aflossing 
op de geldleeningen niet zouden drukken op de 
komende begrootingen ; dat deze bijdrage in
tegendeel is gesteld op f 1662.50, zijnde de 
helft vall' de som der aflossingen, welke ge
zamenlijk f 3325 bedragen ; dat hiervan ook het 
gevolg zal zijn, dat lasten naar een volgend 
.tijdvak worden verschoven, hetgeen eveneens 
strijdt met een goed financieel beheer ; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten de raad der gemeente Loosdrecht bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
door verkoop van de bedoelde inschrijvingen 
tegen de in het besluit genoemde minimum
koersen reeds direct een voordeel voor de ge
meente ontstaat ; dat de gemeente gehouden 
is elk voordeel, hoe gering ook, te verkrijgen; 
dat het niet gezegd kan worden, dat het te ver
koopen kapitaal te niet gaat door daarmede 
buitengewone aflossingen op loopende geld
leeningen te doen, wijl daardoor de schulden 
der gemeente verminderen en bovendien onder 
pnut 4 van het bedoelde raadsbesluit voldoende 
waarborgen worden gegeven, dat het vervreem
de kapitaal zal worden herkregen, ofschoon de 
daarvoor gestelde termijn langer is dan de loop
tijden der geldleeningen, hetgeen geen bezwaar 
kan zijn, omdat de diverse objecten, ten behoeve 

waarvan de geldleeningen werden aangegaan, 
in een toestand verkeeren, die zulk een termijn 
rechtvaardigt en daarom geen sprake mag zijn 
van een onjuist financieel beleid; 

. 0. dat ingevolge het bepaalde onder 4°. va1,1 
het onderhavige raadsbesluit het kapitaal, dat 
thans zou worden aangewend voor de aflossing 
van de in dat besluit genoemde leeningen, door 
de voorgenomen jaarlijksche reserveering eerst 
zou zijn terugverkregen na een tijdsduur, welke 
veel langer is dan de looptijden dier leeningen; 

dat deze regeling zou neerkomen op eene niet 
onaanzienlijke verschuiving van lasten naar de 
toekomst; • 

dat niet is gebleken van de aanwezigheid val/
bijzondere omstandigheden, welke zouden kun
nen wettigen, dat van den duur van de eenmaal 
vastgestelde looptijden wordt afgeweken, en 
dat met eene reserveering, welke vrijwel een 
dubbel aantal jaren voor het terugverkrijgen 
van het vorenbedoelde kapitaal vordert, kan 
worden volstaan ; 

dat dus alreeds op dezen grond en daarge
laten, dat het bepaalde onder 2°. van het 
onderhavige raadsbesluit daaraan onder de 
tegenwoordige omstandigheden practische be
teekenis ontneemt, Ged. Staten zich terecht 
niet met dat raadsbesluit hebben kunnen ver
eenigen; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz . (A. B.) 

23 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hinderwet art. 2.) 

Uit de dagv., in haar geheel gelezen, 
vol'gt duidelijk, dat met: ,,de daartoe ver
eischte vergunning" wordt bedoeld de 
door het gemeentebestuur krachtens de 
Hinderwet te geven vergunning. 

Uit de verklaringen van verd. en den 
get. heeft de Rechtb. terecht afgeleid, dat 
door req. is gehouden een inrichting be
stemd tot bewaring van afval als bedoeld 
in art. 2 onder VII der Hinderwet; het 
telkens slechts kort in het pakhuis ver
blijven van de afval, met het gevolg, dat 
de regelmatig aanwezige hoeveelheid da
gelijks van samenstelling wisselde, deed 
aan die bestemming niet af . 

Op het beroep van B. V ., koopman te Hen
gelo, requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
Almelo van den 12 Nov. 1935, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een mon
de! ing vonnis van het Kantongerecht te En
schedé van 17 Juli 1935, requirant ter zake 
van: ,,het als hoófd der onderneming zonder 
de vereischte vergunning eene in art. 2 der 
Hinderwet omschreven inrichting in werking 
houden", met aanhaling van de artt. 1, 2 en 
22 der Hinderwet, 23 en 91 Sr., is veroordeeld. 
tot eene geldboete van vijf gulden en vervan
gende hechtenis van drie dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

, Fick; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 

S., althans v. t . van de artt. 1, 2 aanhef en 
VII, 22 aanhef en sub a der Hinderwet, wo
als die is gewijzigd, art. 258, 259, 261, 338, 
339, 342, 350, 351

1 
352, 2e lid, 358, 359 en 

398 Sv., waarbij hiJ de volgende grieven heeft 
ontwikkeld: 

a. de dagvaarding had moeten inhouden 
welke vergunning vereischt werd, daar toch 
buiten de gevallen bij de Hinderwet voorzien 
ook bijvoorbeeld de Gemeentelij ke Overheid 
regelend kan en mag optreden; 

b. -ten onrechte is aangenomen dat requi
een bewaarplaats van lompen en oud ij zer 
heeft gehouden, daar rlie goederen, welke hij 
des morgens inkocht, ten hoogste eenige uren 
daarop in het betreffende pakhuis verbleven, 
immers steeds des avonds naar eene andere 
plaats werden vervoerd ; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quirant is telastegelegd: 

dat hij in de gemeente Hengelo (0.) op 20 
Juni 1935 des namiddags omstreeks 5 uur in 
een van steen opgetrokken pakhuis, gelegen 
achter de perceelen Beukweg N°. 66 en 68, 
eene bewaarplaats van lompen en ijzerafval 
heeft gehouden, zonder de daartoe vereischte 
vergunning, terwijl hij het hoofd van die 
onderneming was; 

0. dat met qualificatie en strafoplegging als 
vermeld, de Rechtbank heeft bewezen ver
klaard, dat requirant dit telastegelegde heeft 
gepleegd; 

0. dat de eerste grief moet worden verwor
pen, wijl uit de .dagvaarding, in haar geheel 
gelezen, duidelijk volgt, dat met : ,,de daartoe 
vereischte vergunning" wordt bedoeld de door 
het Gemeentebestuur krachtens de Hinderwet 
te geven vergunning, zooals requ irant ook 
heeft begrepen, blijkens zij n erkenning ter 
terechtzitting in hooger beroep, dat hij daar 
toen geen vergunning van Burgemeester en 
Wethouders van de gem. Hengelo voor had ; 

0. ten aanzien van de tweede grief: 
dat blijkens het bestreden vonnis ter terecht

zitting in hooger beroep is verklaard: 
door requirant: dat hij van omstreeks e inde 

M aart 1935 tot 10 Juli 1935, terwijl hij hoofd 
was van eene onderneming tot het inkoopen , 
in ontvangst nemen en weder afleveren van 
lompen en ij zerafval, geregeld des daags tus
schen ± 9 uur voormiddags en ± 6 uur des 
namiddags in een van steen opgetrokken pak
huis gelegen achter de perceelen Beukweg 
N°. 66 en 68 te H engel o (0.) , h etwel k hij a l s 
hoofd van die ondernem ing daartoe had ge
huurd, een hoeveelheid lompen en ijzerafval 
heeft opgeslagen gehad ; 

door den getuige Peterse: dat genoemd 
pakhuis was inger icht a ls bewaarplaats voor 
die lompen en dat ij zerafval ; 

dat de R echtbank hieruit terecht heeft afge
le id, dat door requirant in werking is gehou
den een inrichting bestemd tot bewaring van 
afval a ls bedoeld in art. 2 onder VII der 
Hinderwet daar het telkens slechts kort in dat 
pakhuis verblijven van het afval, met het 
gevolg, dat de regelmatig aanwezige hoeveel
hei d dagelijks van samenstelling wisselde, aan 
die bestemming niet afdeed; 

0. dat ook de tweede grief derhalve faa lt; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Maart 1936. ARREST van den H oogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 22.) 

Op grond van hetgeen uit de bewijsmid
delen blijkt, n.l. dat req. den Steenenweg 

. berijdende een snelheid had van 35 K.M. 
p. u.; dat het uitzicht op den links ge
legen Molenweg n iet v1·ij was en hij met 
dezelfde snelheid is doorgereden en op 
het punt van vereeniging in aanraking is 
gekomen met het van den Molenweg 
komend motorrijtuig bestuurd door K., 
die met kalme vaart naderde en vaart had 
geminderd, terwijl hij een signaal gaf met 
het oog op mogelij k van den Steenenweg 
naderend verkeer, dat hij n iet kon waar
nemen, heeft de Rechtb. kunnen beslissen, 
dat req. door zijn wijze van r ijden de vei
ligheid van het verkeer in gevaar ge
bracht, m. n. ook, dat het niet tij dig door 
K. kunnen waarnemen van req.'s auto een 
gevolg was van de, onder de gegeven om
standigheden niet te verantwoorden aan
merkel ijke snelheid van req.'s auto bij de 
nadering van het kruispunt. 

Een uitdrukkelij ke bes lissing, of K . een 
beroep op de bevrijdende omstand igheid 
van art. 73, al. 2 M. en R.Regl. toekwam 
behoefde i .c. niet te worden gegeven. 

Op het beroep van A . H ., chauffeur, te 
Nieuwe Tonge, requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen vonnis van de 
R echtbank te Rotterdam van 17 Dec. 1935, 
wàarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Sommels
dijk op 11 Oct. 1935 gedane uitspraak, requi
rant, ter zake van: ,,Als bestuurder van een 
motorrijtuig daarmede rij den over een weg 
met zoodanige snelheid, dat de ve iligheid van 
het verkeer wordt in gevaar gebracht", met 
aanhaling van art. 22 aanhef en sub a der 
Motor- en Rijwielwet, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van tien gulden en 
vijf dagen vervangende hechtenis; (gepleit 
door Mr. C. Poustochkine) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, namens 

den requ irant voorgesteld bij p leidooi: 
A. S. of v. t. van art. 22 aanhef en sub a 

van de Motor- en Rijwielwet, en/of art. 5 van 
het Motor- en Rijwielreglement, 

door te beslissen, dat requirant op de in de 
tenlastel egging omschreven wijze d e vrijhe id 
en veil igheid van het verkeer in gevaar heeft 
gebracht". 

Subsidiair: 
B. S ., a l thans v. t. van artt. 359 en 358 lid 
2 en 3 Sv. en art. 73 lid 2 van het Motor- en 
Rijwiel reglement, 

door te beslissen, dat requirant op de in de 
tenlastelegging omschreven wijze de vrijheid 
en veiligheid van het verkeer in gevaar heeft 
gebracht, zonder met voldoende redenen te 
omkleeden de aanwezigheid der door art. 73 
lid 2 van het Motor- en Rijwielreglement be
doelde omstandigheid, op grond waarvan het 
aan den bestuurder van het uit den Mol enweg 
komende motorrij tuig niet mogelijk zou zijn 
geweest aan requirant den doorgang vrij te 
laten, zoodat requirant door het met niet vol-
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doende verminderde vaart doorrijden, de aan
rijding inderdaad heeft veroorzaakt; 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van requi 
rant is bewezen verklaard, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, dat hij te Mid
delharnis op 15 Augustus 1935 omstreeks 11.45 
uur als bestuurder van een vierwielig motor
rijtuig den voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg de Steenenweg berijdend met 
een aanmerkelijke snelheid, onvoorzichtig bij 
het naderen van den Molenweg, waarop het 
uitzicht voor verdachte door boom- en hout
gewas niet vrij was, zijn snelheid niet voldoen
de heeft verminderd, waardoor de bestuurder 
van een motorrijtuig die uit I aatstgenoemden 
weg kwam rijden en het punt van vereeniging 
van die beide wegen naderde, de nadering van 
verdachte n iet tijdig kon waarnemen tenge
volge waarvan een aanrijding tusschen beide 
motorrijtuigen is ontstaan; 

dat bij de toelichting van de cassatiemidde
len de nadruk is gelegd op het niet ten laste 
gelegde, doch wel door den inhoud der bewijs
middelen gebleken feit, dat requirants motor
r ij tuig voor het andere, uit den Molenweg 
komende, motorrij tuig van rechts kwam, zoo
dat requ irant recht van voorrang had, terwijl 
niet voldoende zoude zij n gebleken, dat de 
bestuurder van dat andere motorrijtuig van 
zijne wettelijke verplichting om aan requirant 
voorrang te verleenen, zoude zijn ontheven; 

0 . dat de Rechtbank dienaangaande heeft 
overwogen, dat verdachte met groote snelheid 
een kruispunt van wegen is genaderd, terwij l 
het uitzicht naar alle zijden niet vrij was en 
onder deze omstandigheden de veiligheid van 
het verkeer eischt, dat het kruispunt uiterst 
langzaam wordt gepasseerd; 

0. voorts dat de tot het bewijs gebezigde 
bewijsmiddelen inhouden, dat requirant, den 
Steenenweg berijdende, een snelheid had van 
ongeveer 35 K.M. per uur, dat het u itz icht 
op den links gelegen Molenweg niet vrij was 
en hij met dezelfde snelheid is doorgereden en 
op het punt van vereeniging in aanrijding is 
gekomen met het van den Molenweg komend 
motorrijtuig, bestuurd door getuige Koert, die 
met kalme vaart naderde en vaart had gemin
derd, terwijl hij een signaal gaf met het oog 
op mogelijk op den Steenenweg naderend ver
keer, dat hij niet kon waarnemen, omdat het 
uitzicht daar ter plaatse niet vrij was; 

0. dat de Rechtbank op deze gronden heeft 
kunnen bes! issen, dat requirant door zijne wijze 
van rijden de veiligheid van het verkeer heeft 
in gevaar gebracht en met name ook, dat het 
niet tijdig kunnen waarnemen van requirant's 
motorrijtuig door getuige Koert een gevolg 
was, immers mede een ç-evolg was, van de, 
onder de gegeven omstandigheden, niet te ver
antwoorden aanmerkelijke snelheid van het 
door requirant bestuurde motorrijtuig bij de 
nadering van het kruispunt; 

dat eene uitdrukkelijke beslissing omtrent 
de vraag, of getuige Koert een beroep op de 
bevrijdende omstandigheid van art. 73 alinea 
2 van het Motor- en Rijwielreglement toe-
1..vam, niet behoefde te worden gegeven daar 
een geval als bedoeld in art. 358, derde Jid 
Sv. zich h ier niet voordoet; 

0. dat de middelen derhalve niet tot cassatie 
kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Berger.] 

(N. J .) 

23 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openbare Vervoermiddelen 
art. 12.) 

Op grond van de verklaringen van verd. 
en van den getuige-chauffeur heeft de 
Rechtb. kunnen aannemen, dat req . een 
autobusdienst in werking heeft gehouden 
in den zin van de Wet Openbare Vervoer
middelen. 

Daar de ritten van Hengelo naar Am
sterdam en Haarlem en terug, op enkele 
uitzonderingen na n.l. bij onvoldoende 
deelneming, eiken Zaterdag werden onder
nomen, kan wel degelijk van een geregeld 
vervoer worden gesproken; daarop wijst 
ook de blijvende aanleiding, welke voor 
het maken dier ritten bestond. 

Ook het feit, dat niet vooraf eene aan
kondiging geschiedde, dat eiken Zaterdag 
bedoelde rit werd gemaakt, doch dat elke 
rit afzonderlijk werd aangekondigd, staat 
aan het aannemen van een geregelden 
dienst niet in den weg. 

De reden, waarom het organiseeren van 
bepaalde autobusritten uitgroeit tot een 
geregelden dienst, doet niet ter zake. 

Op het beroep van G. H. S., garagehouder 
te Hengelo, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Almelo van 10 Dec. 1935, waarbij, in 
hooger beroep, met Yernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te En
schedé van 10 Jul i 1935, requirant ter zake 
van "een autobusdienst in werking houden 
wnder vergunning als bedoeld bij de artt. 
2 en 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen", 
met aanhaling van art. 12 van genoemde wet, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig gulden en vij f en twintig dagen 
vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

Tegen het bestreden vonnis wordt als middel 
van cassatie aangevoerd: ,,S., althans v. t 
van de artt. 1, 12 en 15 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, van art. 1 Sr. en de artt. 
338, 339 en 350 Sv., door bewezen te achten 
dat requirant in het tijdvak van 1 Januari 
1935-10 Mei {lees: 1 April) 1935 in de ge
meente Hengelo (0) een autobusdienst tot 
geregeld vervoer van personen, die zich daar
toe aanmeldden per motorrij tu ig over open
bare wegen langs een der gebruikelijke route's 
van Hengelo (0) naar Amsterdam en Haarlem 
in werking heeft gehouden wnder vergunning 
tot het in werking brengen van die autobus
dienst, verleend door de Gedeputeerde Staten 
van de provincie Overijssel of in beroep door 
de Kroon; door te beslissen, dat dit bewezen 
geachte oplevert de overtreding: ,,een auto
busdienst in werking houden wnder vergun-
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ning als bedoeld bij de artt. 2 en 3 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen"; en door requi
rant op grond van art. 12 lid 1 der Wet Open
bare Vervoermiddelen te veroordeelen". 

De bewezenverklaring steunt op de verkla
ring van don verdachte, thans requirant: ,,dat 
hij in het t ij dvak van 1 Januari 1935 tot 1 
April 1935, terwijl hij in Hengelo (0) het be
drijf van verhuurder van auto's en autobussen 
uitoefende, met hem toebehoorende autobussen 
reizen heeft georganiseerd van Hengelo (0) 
naar Amsterdam en Haarlem en terug, dat 
naast tijdelijke aanleidingen als tentoonstel
lingen een blijvende aanleiding tot deze rei
zen was de omstand igheid, dat, nadat tevoren 
een deel van het personeel van Stork's fabrie
ken te Hengelo (0) naar Haarlem was ver
huisd, leden van dat personeel en hun familie 
en bekenden telkens van Hengelo (0) naar 
Haarlem of omgekeerd wen chten te reizen; 
dat hij in dat tijdvak elke week op Maandag 
of Woensdag door een advertentie in de 
Nieuwe Hengelosche Courant heeft aangekon
digd, dat voormelde reis op Zaterdag van die 
week zou plaats hebben, in welke advertentie 
hij verwees naar zijn adres aan de Marktstraat 
te Hengelo (0); dat deze autobussen, gevuld 
met passagiers, in genoemd tijdvak die reis 
eiken Zaterdag, behoudens enkele uitzonderin
gen, ingeval van niet voldoende deelneming, 
volbracht hebben, dat die autobussen over 
openbare wegen langs gebruikelijke routes van 
Hengelo (0) over Deventer of Zutphen naar 
Amsterdam en Haarlem Zaterdags heen en 
Zondagavond weer terug reden, dat ieder, die 
zich in Hengelo, Amsterdam of Haarlem aan
meldde, vervoerd werd, tenzij er geen plaats 
meer was in de autobus of de reis wegens 
onvoldoende deelneming niet doorging; dat hij 
het doorgaan afhankelijk stelde van een mi
nimum van 15 á 20 deelnemers en dat de 
terugre is van Haarlem altijd doorging; dat 
het uur van vertrek te Hengelo (0) meestal 
was des Zaterdagsmiddags omstreeks 2 uur en 
de terugrit des Zondagsavonds meestal om
streeks 6½ uur te Haarlem aanving; dat hij 
vaste tarieven had, voor Haarlem retour f 3.50 
en enkele reis f 2 en voor Amsterdam retour 
f 3 en enkele reis f 1. 75; dat hem noch door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel noch door 
de Kroon vergunning was verleend tot het in 
werking brengen van een autobusdienst van 
H engelo (0) naar Amsterdam en Haarlem"; 

en op de verklaring van den getuige J . H. 
H ut: ,,dat hij in het tijdvak van 1 Januari 
1935 tot 1 April 1935 als chauffeur in vasten 
dienst bij verdachte eiken Zaterdag, behou
dens enkele uitzonderingen, een autobus van 
verdachte, bezet met passagiers, heeft bestuurd 
over openbare wegen langs gebruikelij ke routes 
van Hengelo (0) over Deventer of Zutphen 
naar Amsterdam en Haarlem en vervolgens 
den volgenden Zondagavond langs denzelfden 
weg terug, dat deze reizen georganiseerd wer
den door verdachte en de passagiers hem bij 
zijn controle kaarten van verdachte vertoon
den". 

Requirant voert nu ter toelichting van zijn 
middel het volgende aan: 

"De bewezen-verklaring en veroordeel ing 
steunen op requirants eigen verklaringen ter 
terechtzitting en op de verklaring van den in 

het vonnis genoemden getuige, doch naar de 
meening van requirant kan hieruit alleen 
worden afgeleid, dat requirant vrijwel iederen 
Zaterdag een autobusrit naar Amsterdam en 
Haarlem en terug organiseerde, hetgeen echter 
nog iets geheel anders is, dan het in werking 
houden van een autobusdienst. 

Volgens de -artt. 1, 12 en 15 der Wet Open
bare Vervoermiddelen is het in werk ing bren
gen van een autobusdienst niets anders, dan 
het in werking brengen van een openbaar 
middel tot vervoer van personen, dat is een 
autobus, bestemd om geregeld langs een be
paalden weg de personen, die zich daartoe 
aanmelden, te vervoeren. 

Requirant laat nu in het midden, of de beide 
vereischten van het geregeld vervoer en van 
den bepaalden weg door de Rechtbank als aan
wezig mochten worden aangemerkt, doch 
meent in ieder geval, dat de bestemming tot 
geregeld vervoer hier niet aanwezig was. 

Er was hier geen sprake van een autobus
dienst, doch eenvoudig van een serie van -
ieder op zich zelf volkomen geoorloofde -
autobusritten, die nu wel door zeer toevall ige 
omstandigheden zoo vaak voorkwamen, dat het 
op een autobusdienst ging l ijken, maar het 
daarom nog niet was. 

Voor het bestaan van een autobusdienst in 
den zin van art. 12 0. V . is noodig een be
stemming tot geregeld vervoer (art. 15 0.V .); 
een ,.ekere vaste, vooraf aan het publ iek ken
baar gemaakte regel, krachtens welke het ver
voer zal plaats hebben; een bere idverklaring 
aan het publiek, om op bepaalde dagen en 
uren personen naar bepaalde plaatsen te ver
voeren; kortom, wat men in het dagelijksch 
leven noemt een dienstregeling, zonder welke 
de uitoefening van een dienst toch ook niet 
denkbaar is. 

Uit de in het vonnis opgenomen bewijsmid
delen blijkt nu in geen enkel opzicht, dat deze 
bestemming tot geregeld vervoer - deze 
dienstregeling - in dit geval aanwez ig was. 
De getuige heeft hieromtrent niets verklaard, 
zoodat alleen requirants verklaring ten deze 
van beteekenis kan zijn; en requ irant heeft 
omtrent dit punt verklaard, dat hij elke week 
door een advertentie aankondigde, dat voor
melde reis (enkelvoud) op Zaterdag van die 
week zou plaats hebben. 

Hieruit kan slechts worden afgele id - het
geen ook de waarheid is - dat rnquirant 
iedere reis opnieuw afzonderl ijk aankondigde 
en dus nimmer heeft aangekondigd, dat er 
iederen Zaterdag een reis werd gemaakt, dus 
ook nimmer een dienstregeling voor deze rei
zen heeft vastgesteld en derhalve aan zij n 
autobussen nimmer de bestemming tot gere
geld vervoer van personen heeft gegeven. 

Derhalve kan hier geen sprake zijn van een 
autobusdienst en had requ irant dus niet we
gens overtreding van art. 12 0. V. mogen 
worden veroordeeld. 

Requirant moge, behalve op de principieele 
onjuistheid van het vonnis, bovendien nog 
wijzen op de zeer bedenkelijke practische con
sequentie daarvan, die tot een totale vernie
tiging der rechtszekerhe id zou leiden. 

Het bedr ij f van requirant bestaat hoofd
zakelijk in het organiseeren van autobus-ritten 
naar diverse plaatsen in het binnen- en buiten-
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land, hetgeen natuurlijk volkomen geoorloofd 
is en wettelijk niet verboden. 

De aanleiding tot het organiseeren van een 
rit naar een bepaalde plaats is zeer verschil
lend, doch doet aan het geoorloofde karakter 
van deze ritten hoegenaamd niets af, ook is 
er geen reden, om onderscheid te maken tus
schen tijdelijke en blijvende aanleidingen; 
bijna alle ritten naar het buitenland hebben 
een blijvende aanleiding, nl.het natuurschoon 
in de plaatsen van bestemming. 

Nu spreekt het vanzelf, dat de eene rit meer 
succes heeft bij het pub! iek, dan de andere; 
en evenzeer ~preekt het vanzelf, dat de onder
nemer een succes-volle rit eerder en veel vul
diger zal herhalen, dan andersom. Zoo hadden 
de ritten naar Amsterdam en Haarlem veel 
succes ( om welke reden doet niet ter zake), 
wodat requirant deze ritten vaak en veelvul
dig kon herhalen, zelfs wel bijna iedere week. 
Indien daaruit nu volgt - gelijk de Recht
bank heeft beslist - dat requirant een auto
busdienst naar Amsterdam en Haarlem heeft 
onderhouden, _rijst onmiddellijk de vraag, waar 
de grens dan 1s gelegen tusschen het volkomen 
geoorloofde organiseeren van op zich zelf 
staande autobus-ritten en het strafbare in wer
king houden van een autobusdienst. 

Is requirant dan strafbaar geworden toen 
hij de rit naar Amsterdam/Haarlem drie maal 
achtereen had herhaald, of toen dit t ien, 
twaalf of twintig keer geschied was? 

En heeft 1·equirant dan, toen hij in het 
verloopen wmerseizoen met een rit naar de 
Ardennen veel succes oogstte en deze rit eenige 
weken achtereen herhaalde bloot gestaan aari 
een vervblging wegens het 'in ·werking houdèn 
van een autobusd ienst naar de Ardennen? 

H et is duidelijk, dat de Rechtbank, die het 
criterium voor het bestaan van een autobus
dienst zoekt in het aantal keeren, dat een 
autorit heeft plaats gehad, daarmede op een 
dwaalspoor is geraakt; het criterium moet 
gezocht worden in de bestemming tot geregeld 
vervoer; in de aan alle ritten voorafgaande 
kennisgeving aan het" publiek, dat die r itten 
op bepaalde dagen en uren zullen worden 
gehouden ; in één woord: in de dienstregeling, 
die in casu -ten eenen male ontbrak. 

Wanneer requirant bij advertentie had aan
gekondigd, dat er iederen Zaterdag een rit 
naar Amsterdam/Haarlem zou plaats hebben, 
wu hij een dienstregeling hebben gepubliceerd 
en een autobusdienst hebben onderhouden; nu 
hij iedere week opnieuw aankond igde, dat er 
één bepaalde rit wu worden georganiseerd, 
was van een autobusdienst geen sprake, doch 
eenvoudig van een - zij het ook door toe
vallige omstandigheden veelvuldig voorko
mend en min of meer regelmatig terugkee-
1·end - organiseeren van autoritten, dat vol 
komen geoorloofd is; wodra men aankond igt: 
,,er rijdt iederen Zaterdag een bus naar Am
sterdam/Haarlem", is men strafbaar; doch 
zoolang men iedere week aankondigt dat er 
op één bepaalden Zaterdag een bus naar Am
sterdam/Haarlem zal loopen, gaat men vrij uit. 

Ten allen overvloede wijst requirant er dan 
nog op, dat ook de route en zelfs het uur van 
vertrek niet voor iederen r it dezelfde waren 
en zelfs van tevoren niet vaststonden; terwijl 
tusschen het begin- en eindpunt van de rit 

geen passagiers werden in- of uitgelaten - a1 
hetwelk toch ook met het karakter van een 
autobusdienst volkomen in strijd is. 

Requirant is dan ook van oordeel , dat het 
door hem opgestelde criterium voor de vraag, 
of van een autobusdienst al dan niet sprake 
kan zijn, in overeenstemming is met de wet, 
met het spraakgebruik en met de maatschap
pelijke verhoudingen. 

Ofschoon hij de hierboven besproken vraag 
nog niet wo uitdrukkelijk in de jurisprudentie 
besproken heeft gezien, als zij hierboven is 
gesteld, meent hij toch, dat in verschillende 
arresten van Uwen Raad van denzelfden ge
dachtengang wordt uitgegaan, als hierboven 
door requirant is ontwikkeld. 

Requirant veroorlooft zich te verwijzen naai·: 
het arrest van 8 Januari 1934 (W. 12743) 

waarin de bestemming tot geregeld vervoer 
{dus het in werking houden van een autobus
dienst) werd aanwezig geacht "indien men 
zich bereid verklaart om dagelijks met motor
rijtuigen een bepaalden rit te ondernemen"; 

het arrest van 15 October 1934 (W. 12831), 
waarin het bestaan eener dienstregeling als 
bewijsmiddel is aanvaard voor het feit, dat er 
een autobusdienst bestond; 

het arrest van 28 Januari 1935 (W. 12929, 
bi. 3) waarin opnieuw de bestemming tot 
geregeid vervoer aanwezig wordt geacht op 
grond eener bereidverklaring, om dagelijks 
op ieder vol uur een bepaalde rit te onder
nemen; 

het arrest van 28 Januari 1934 (W. 12929 
blz. 4), waarin het enkele foit, dat geregeld 
een rit gemaakt was, niet voldoende werd 
geacht, om de bestemming tot geregeld ver
voer aanwezig te achten. 

Tenslotte wijst requirant nog op het arrest 
van Uwen Raad van 28 October 1935, waarbij 
het cassatie-beroep van A . J. M. van Kempen 
te Enschede in een soortgelijke zaak werd 
verworpen; het verschi l met de onderwerpe
lijke zaak was echter, dat van K. wel degelijk 
een soort dienstregeling aankondigde, niet 
alleen door advertentie's, waarbij telkens een 
serie ritten (niet één bepaalde rit) werd aan
gekondigd, doch mede door een bord aan het 
perceel te Amsterdam, waar zijn bussen plach
ten te vertrekken, wodat van K. ook volgens 
het door requirant verdedigde criterium een 
autobusdienst onderhield. 

Maar requirant heeft zich nimmer op eeni
gerlei wijze bereid verklaard, om geregeld 
ritten te ondernemen; hij heeft a lleen op zich 
zelf staande ritten georganiseerd en deze rit
ten, ieder afwnderl ijk, aangekondigd, hetgeen 
niet voldoende is, om de bestemming tot ge
regeld vervoer -en dus het in werking houden 
van een autobusdienst - als vaststaande aan 
te nemen". 

De hierboven ontwikkelde bezwaren tegen 
de beslissing der Rechtbank komen mij onge
grond voor. Dat bij die beslissing het crite
rium voor het bestaan van een autobusd ienst 
zou zijn gewcht in het aantal keeren, dat een 
autobusrit heeft plaats gehad, is niet juist. 
Immers de Rechtbank heeft m. i. wel ter dege 
rekening géhouden met de, door requirant 
terecht van het voornaamste gewicht geachte, 
vraag of er ten dezen sprake was van eene 
besten'uning tot geregeld vervoer en zij heeft 
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de aanwezigheid van zoodanige bestemming, 
naar het mij voorkomt, uit de bewijsmiddelen, 
meer bepaaldelijk uit de opgaven van den 
verdachte kunnen en mogen afleiden. Eene 
belangrijke rol speelt daarbij m. i. de blijven
de aanleiding tot de door requirant georgani
seerde reizen, namelijk de omstandigheid, dat 
ten gevolge van de verhuizing van een deel 
van het personeel van Stork's fabrieken van 
Hengelo naar Haarlem leden van dat perso
neel en hunne familie en bekenden telkens 
van Hengelo naar Haarlem of omgekeerd 
wenschten te reizen. Uit deze omstandigheid 
blijkt immers van een min of meer duurzame 
behoefte van een zeker publiek om aan eene 
geregelde verbinding tusschen beide genoemde 
plaatsen en wel, gelet op den aard van dat 
publiek, bepaaldelijk op Zaterdag en Zondag, 
als wanneer de autobussen van requirant dan 
ook plachten die verbinding tot stand te bren
gen. De in dezen gebleken "blijvende aan
leiding" blijkt dus te bestaan in een, door 
requirants autobussen gediend, min of meer 
duurzaam en dringend verkeersbelang, dat 
uiteraard een, door requirant dan ook in acht 
genomen regelmaat eischt, regelmaat, waar
van het gegadigde publiek kennelijk, gezien 
het feit, dat requirants autobussen eiken Za
terdag, behoudens enkele uitwnderingen inge
val van niet voldoende deelneming, gevuld 
met passagiers de reis naar telkens gel ijke 
bestemming langs de gebruikelijke routes aan
vaardden, wel volkomen op de ho.ogte was en 
waarbij het m. i. dan ook niet ter zake doet, 
of de noodige inlichtingen dienaangaande wor
den verstrekt door middel van eene eens 
vooral openbaar gemaakte dienstregeling, dan 
wel door eene wekelijks herhaalde advertentie 
in een plaatselijk blad, waarop het publiek, 
gegeven de genoemde blijvende aanleiding en 
de daarbij aansluitende practijk van requirant, 
redelijkerwijze geacht kon worden te rnkenen. 

Het voorgedragen middel mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~P het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie); 

0. dat de in het cassatiemiddel opgenomen 
bewezenverklaring steunt op: 

de verklaring van den verd. luidende: (zie 
conclusie); 

en op de verklaring van den getuige J. H . 
Hut, van den na volgenden inhoud: {zie con
clusie); 

0. dat de Rechtbank op grond van deze ver
klaringen heeft kunnen aannemen, dat requi
rant een autobusdienst in werking heeft ge
houden in den zin van de Wet Openbare 
Vervoermiddelen; 

0. dat bij de toelichting van het cassatie
middel de juistheid van deze gevolgtrekking 
wordt betwist en wel in hoofdzaak op de na
volgende gronden: 

a . dat hier geen sprake kan zijn van gere
geld vervoer, maar wel van eene serie auto
busritten; 

b. dat dan ook geen dienstregeling aan-

wezig was, doch elke week de te houden rit 
afwnderlijk werd aangekondigd ; 

c. dat requirants bedrijf bestaat in het orga
niseeren van autobusritten, naar diverse plaat
sen in binnen- en buitenland en het eenvoudig 
van het succes van een rit afhangt, of deze 
vaak zal worden herhaald; 

0. wat de grief onder a betreft, dat, nu uit 
de bewijsmiddelen blijkt, dat de ritten van 
Hengelo naar Amsterdam en Haarlem en 
terug, op enkele uitzonderingen na, te weten 
bij onvoldoende deelneming, eiken Zaterdag 
werden ondernomen, wel degelijk kan worden 
gesproken van een geregeld vervoer, waarop 
ook wijst de blijvende aanleiding, welke voor 
het maken dier ritten - des Zaterdags heen 
en des Zondags terug - bestond, namelijk de 
ove1·plaatsing van een deel van het personeel 
van Stork's fabrieken te Hengelo naar Haar
lem· 

d;t ook het feit, dat niet vooraf eene aan
kondiging geschiedde, dat eiken Zaterdag 
bedoelde rit werd gemaakt, doch dat elke rit 
afwnderlijk werd aangekondigd, aan het aan
nemen van een geregelden dienst niet in den 
weg staat, daar die wijze van aankondiging 
niet uitsluit, dat het publiek met de Zaterdag
sche reisgelegenheid voldoende bekend was, zij 
het dan dat bij voormelde uitwndering de rit 
wel eens achterwege bleef; 

dat ook het onder c aangevoerde geen doel 
kan treffen, daar de reden, waarom het orga
niseeren van bepaalde autobusritten uitgroeit 
tot een geregelden dienst, niet ter zake doet; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Maart 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12.) 

Nu appellant reeds sinds 1924 verblijf 
houdt in de Vereenigde Staten van Noord
Amerika, waar hij een vasten werkkring 
heeft, en zijn verblijf a ldaar, in verband 
met zijn verkregen burgerschap, geacht 
kan worden van duurzamen aard te zijn, 
moet worden geoordeeld, dat zich hier 
voordoet een bijzonder geval, a ls bedoeld 
in art. 12 le lid onder /. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. C. Kik, dienstplichtige der lichting 1916 uit 
Bruinisse, wonende in Amerika, tegen de be 
slissing van Onzen Minister van Defensie van 
27 Augustus 1935, VII• Afd., n°. 465 V, waarbij 
hij in zijne aanvraag om vrijstelling van den 
dienstplicht wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval, niet-ontvankelijk is verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Januari 1936, n°. 544 (1935); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a.i., van 18 
Maart 1936, VII• afd., n°. 300 V.; 

0. dat de beschikking van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat bij beschikking 
van Onzen Minister van Defensie van 19 
November 1929, VII• Afd ., n°. 279 V, het door 
M. C. Kik op denzelfden grond gedaan verzoek 
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om vrijstelling werd afgewezen ; dat hij van de 
gelegenheid om tegen die beslissing in beroep te 
komen, geen gebruik heeft gemaakt ; dat ook 
om deze reden Onze Minister geen aanleiding 
kan vinden omtrent het recht op vrijstelling 
van den verzoeker wederom eene beslissing 
te nemen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
buitengewoon dienstplichtige is in zijn kwaliteit 
van reserve-eerste-luitenant van het 17de 
Regiment Infanterie ; dat hij sinds 1924 
verblijf houdt in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika en in het bezit is van het 
Ainerikaansch burgerschap ; dat hij sinds 1927 
een staatsbetrekking als scheikundige heeft 
aan het staatslandbouw-proefstation van Ar
kansas ; dat hij gehuwd is en eenige kostwinner 
is van zijn huisgezin; dat dit proefstation geen 
zijner ambtenaren toestaat hun werk te ver
laten voor meer dan eenige maanden ; dat, 
ingeval hij verplicht zou zijn naar Holland terug 
te keeren, voor mobilisatie of dergelijke, hij 
zijne betrekking zou verliezen; dat er in dit 
geval niemand zou zijn om in het onderhoud 
van zijn huisgezin te voorzien ; dat bij eventu
eele terugkomst nàar Amerika het onder de 
huidige moeilijke economische omstandigheden 
haast onmogelijk is, om eene betrekking te 
vinden ; dat hij in verband met zijn verblijf in 
Amerika niet in staat is dit nieuwe verzoek 
binnen den daarvoor gestelden termijn in te 
dienen; 

0. dat de bestreden uitspraak van Onzen 
Minister op 2 September 1935 ter algemeene 
kennis is gebracht, terwijl het beroepschrift 
bij den burgemeester der gemeente Bruinisse, 
waar de belanghebbende voor den dienstplicht 
is ingeschreven, eerst op 16 October 1935 is 
ingediend; 

dat derhalve de termijn van 10 dagen, bij 
art. 18, 1 • lid, der Dienstplichtwet voor het 
komen in beroep gegund, niet is in acht ge
nomen; 

dat echter, nu· de appellant, blijkens de stuk
ken, in de Vereenigde Staten van Noord
Amerika woont, ingevolge artikel 18, 1 • lid, 
tweeden zin, der Dienstplichtwet met over
schrijding van den termijn genoegen kan worden 
genomen; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep 
ontvankelijk is ; 

0. wijders, dat Onze Minister den appellant 
in zijn gedaan verzoek niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, op grond, dat bij Ministerieele be
schikking dd. 19 November 1929, VII• Afd., 
n°. 279 V, een op denzelfden grond gedaan 
verzoek om vrijstelling is afgewezen ; 

0. dienaangaande, dat zoowel bij het in 
September 1929 gedaan verzoek, als bij dat 
van Juni 1935 door den appellant vrijstelling 
van den dienstplicht is gevraagd, op grond, 
dat hij burgerschap van de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika heeft verkregen; 

dat de appellant thans in beroep de gronden, 
waarop zijn verzoek steunt , heeft aangevuld 
o. m . met de mededeeling, dat hij sinds 1927 
eene staatsbetrekking bekleedt als scheikundige 
aan het Staatslandbouw-proefstation van Ar
kansas, welke betrekking hij ingeval van op
komst in werkelijken dienst hier te lande zou 
verliezen, terwijl het bij terugkeer naar Amerika 
onder de huidige economische omstandigheden 

vrijwel onmogelijk zou zijn, eene andere be
trekking te vinden, zoodat hij niet in staat 
zou zijn in het onderhoud van zijn gezin te voor
zien; 

dat aan den verzoeker de bevoegdheid niet 
kan worden ontzegd in beroep de gronden, 
waarop het verzoek steunt, aan te vullen ; 

dat onder het licht van het door den appellant 
nader aangevoerde, de grondslag van het ver
zoek om vrijstelling niet geheel dezelfde is 
als in 1929 ; 

dat omtrent het verzoek mitsdien alsnog 
behoort te worden beslist ; 

0 . omtrent de zaak ten principale : dat onder 
omstandigheden, waarin de appellant verkeert, 
met name, dat hij in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika een vasten werkkring heeft, 
terwijl zijn verblijf aldaar, in verband met zijn 
verkregen burgerschap, geacht kan worden 
van duurzamen aard te zijn, moet worden ge
oordeeld, dat zich hier een bijzonder geval, als 
bedoeld in art. 12, 1 • lid, onder f, der Dienst
plichtwet, voordoet, hetwelk grond voor het 
verleenen van vrijstelling oplevert ; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Onzen Minister van Defensie van 27 
Augustus 1935, VII• Afd., n°. 465 V, aan M. C. 
Kik, te Fayetteville, Arkansas, U . S. A., 
dienstplichtige der lichting 1916 uit Bruinisse, 
alsnog voorgoed vrijstelling van den dienst
plicht wegens aanwezigheid van een bijzonder 
geval te verleenen. 
· Onze Minister van Defensie is belast, enz. 

(A.B.) 

25 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 23.) 

Terecht is tot grondslag voor de bereke
ning van het vergunningsrecht genomen 
de huurwaarde van het perceel waarvoor 
bij den· aanvang van het belastingjaar de 
vergunning strekte en niet die van een 
perceel waarheen eerst in den loop van 
dat jaar het bedrijf werd verplaatst. 

Al zou de heffingsverordening in art. 4 
vaste normen geven ter berekening van de 
huurwaarde en dusdoende niet voldaan 
zijn aan den eisch van art. 23, 2e lid der 
Drankwet dat de huurwaarde jaarlijirs 
moet worden geschat, dan zou nog slechts 
dat -artikel der verordening met de wet in 
strijd en alzoo onverbindend zijn , doch 
geenszins de verordening in haar geheel. 

Nu belanghebbende voor den Raad van 
Beroep niet is opgekomen tegen de schat
ting van het (oude) perceel had de Raad 
van Beroep zich niet te begeven in een 
onderzoe k naar de wijze waarop de huur
waarde was bepaald. 

De Hooge Raad, enz. : 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N . V. A te Amsterdam, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen aldaar van 17 October 1935, be
treffende haar aanslag in het Vergunnings
recht dier gemeente over 1934/1935; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening op àe heffing van het 
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Vergunningsrecht in de gemeente Amsterdam 
onder meer bevat de navolgende bepalingen: 

Art. 3 l e lid: Maatstaf van het Vergun
ningsrecht is de huurwaarde, welke de loka
liteit, in verband met den omvang van het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten. 

Art. 5: De in het le lid van art. 3 bedoelde 
huurwaarde wordt, overeenkomstig art. 4, be
rekend naar het aantal I iters sterken drank, 
dat is omgezet gedurende het laatste kalen
derjaar voorafgaande aan het tijdvak, waar
over het vergunningsrecht geheven wordt. 

Indien het bedrijf, waarvoor de vergunning 
strekt, nog slechts gedurende een gedeelte van 
het in het le lid van dit artikel bedoelde 
kalenderjaar is uitgeoefend, wordt het aantal 
li ters sterke drank, dat in dat gedeelte van 
het jaar is omgezet, herleid tot den omzet over 
een vol kalenderjaar. 

Indien het bedrijf, waarvoor de vergunning 
strekt, eerst na het einde van het in het le lid 
van dit artikel bedoelde kalenderjaar is aan
gevangen, wordt het aantal liters sterke drank, 
dat in een kalenderjaar wordt omgezet, en 
het percentage van de bruto-winst, welke daar
bij wordt gemaakt, geschat aan de hand van 
de bij het regelen van den aanslag beschik
bare gegevens. 

0 . dat belanghebbende, aan welke vergun
ning was verleend tot den verkoop van sterken 
drank in het klein voor het perceel X te Am
sterdam, is aangesl agen naar een aan dat 
perceel toegekende huurwaarde van f 2000; 
dat de Inspecteur der Gemeentebelastingen Lij 
beschikking op bezwaarschrift heeft aangeno
men, dat die huurwaarde bedroeg f 1900 en 
dienovereenkomsti/$" den aanslag heeft ver
minderd· 

dat b;langhebbende, die op 12 Juli 1934 
haar bedrijf had verplaatst naar het perceel 
Y te Amsterdam, in beroep heeft gesteld, dat 
"de aanslag had behooren te zijn geregeld naar 
de huurwaarde, in verband met den omvang 
van het bedrijf, van laatstgenoemd perceel, 
te meer omdat zij reeds op 13 April 1934 d& 
verplaatsing der vergunning van eerstgenoemd 
naar laatstgenoemd perceel met ingang van 
1 Mei 1934 had aangevraagd; 

dat de Raad van Beroep de beschikking van 
den Inspecteur heeft gehandhaafd na te heb
ben overwogen: 

dat belanghebbende op grond van art. 23 
lid 1 der Drankwet, om haar vergunning van 
kracht te doen zijn voor het vergunningsjaar 
1934/19 35, het v ergunningsrecht vóór 1 Mei 
1934 had te voldoen; 

dat het vergunningsrecht ingevolge het 2e 
lid van genoemd artikel .moest worden bere
kend naar den grondslag van de huurwaarde, 
die de locali teit in verband met den omvang 
van het bedrijf, waarvoor de vergunning 
strekte, kon geacht worden te bezitten en on
der de local iteit geen andere was te verstaan, 
dan die, waarvoor bij den aanvang van het 
belastingjaar op 1 Mei 1934 de vergunning 
strekte; 

dat dan ook terecht de huurwaarde tot 
grondslag is genomen van het perceel X , waa1·
voor op 1 Mei 1934 de ve1·gunning strekte, en 
niet de huurwaarde van een perceel, waarheen 
eerst in den loop van het vergunningsjaar, 

namelijk in Juli 1934, het bedrijf, zooals be
langhebbende heeft aangevoerd, werd ver
plaatst; 

dat belanghebbende in beroep niet is opge
kom en tegen de schatting der huurwaarde van 
het perceel X ; 

0. dat belanghebbende als middelen van 
cassatie voordraagt: 

I. S. of v. t. van art. 5 van de voornoemde 
Heffingsverordening; 

II. S. of v. t. van art. 23 der Drankwet 
1931 S. 476; 

dat zij ter toelichting van deze middelen 
het navolgende aanvoert: 

I. dat de Raad van Beroep heeft beslist, dat 
het vergunningsrecht ingevolge het 2e lid van 
art. 23 der Drankwet moest worden berekend 
naar den grondslag van de huurwaarde, die 
de localiteit in verband met den omvang van 
het bedrijf, waarvoor de vergunning strekte, 
kon geacht worden te bezitten en onder de 
localiteit geen andere was te verstaan dan die, 
waarvoor bij den aanvang van het belasting
jaar (op 1 Mei 1934) de vergunning strekte; 
dat echter noch de Drankwet, noch de Hef
fin gsverordening voorschrijft, dat als basis 
voor de heffing van het vergunningsrecht 
dient de omzet van sterken drank in het per
ceel , waarvoor de vergunning op 1 Mei van 
het vergunningsjaar geldt; dat daarentegen 
de vooruitbetaling van het vergunningsrecÎlt 
voor een jaar medebrengt, dat als grondslag 
wordt genomen de omzet van sterken drank in 
het perceel, waarvoor de vergunning in het 
komende vergunningsjaar zal gelden; dat dit 
hier des te meer klemt, nu de overplaatsing 
der vergunning reeds op 13 April 1934 is aan
gevraagd met ingang van het komende ver
gunningsjaar; dat deze overplaatsing door 
omstandigheden buiten den wil van' belang
hebbende eerst op 12 J ui i 1934 tot stand is 
gekomen; dat, indien men nu a ls grondslag 
neemt de huurwaarde van de localiteit, waar
voor de vergunning op 1 Mei geldt, dan het 
feit zich voordoet, dat het vergunningsrecht. 
wordt berekend niet naar de huurwaarde van 
de locali teit, waarvoor de vergunning in het 
komende vergunningsjaar zal komen te gelden 
en voor welke localiteit zij ingevolge de be
paling van art. 28, 2e lid, der Drankwet ge
durende dat vergun_ningsjaar geldende moet 
blijven, doch naar de huurwaarde van een 
localiteit, waarvoor de vergunning heel toe
vallig, en in dit geval tegen den wil van de 
houdster er van, op 1 Mei gold. 

II. dat a rt. 23, 2e lid, der Drankwet, zoonls 
het toendertijd luidde, bepaalde, dat als grond
slag voor de berekening van het vergunnings
recht moet worden aangenomen de jaarlijks 
te schatten huurwaarde, di e de locali te it in 
verband met den omvang van het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, kan geacht 
worden te bezitten; dat echter de H eff ings
verordening in art. 4 vaste normen geeft ter 
berekening van de huurwaarde; dat door het 
stell en van vaste normen niet voldaan is aan 
den eisch van art. 23, 2e lid , der Drankwet, 
dat de huurwaarde jaarlijks moet worden ge
schat; dat derhalve de H effingsverordening 
in strijd met de vVet en alwo onverbindend is: 

0. dat bij de bestreden uitspraak het door 
belanghebbende voor den R aad van Beroep 



123 26 MAART 1936 

tegen de beschikking va n den Inspecteur der 
gemeentebelastingen gevoerd verweer is ver
worpen op gronden, waarmede de H. R : zich 
geheel vereenigt, wodat het eerste middel niet 
kan slagen; 

0. ten aanzien van het tweede middel : 
dat - al zou de Heffingsverordening in art. 

4 vaste normen geven ter berekening van de 
h uurwaarde en door het stellen van vaste nor
men niet voldaan zijn aan den e isch van art. 
23, 2e lid, der Drankwet, dat de huurwaarde 
jaarlijks moet worden gescha t - dan nog 
slechts dat artikel der verordening met de 
Wet in strijd en alwo onverbindend wu zijn, 
doch geenszins de verordening in haar geheel ; 

dat voorts, gelijk in de bestreden uitspraak 
is vermeld, belanghebbende voor den Raad 
van Beroep niet is opgekomen tegen de schat
ting der huurwaarde van het perceel X ; 

dat derhalve de Raad van Beroep zich niet 
had te begeven in een onderzoek naar de wij ze, 
waarop de huurwaarde was bepaald ; 

dat uit een en ander volgt, dat ook het 
tweede middel niet tot cassatie kan le iden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

26 Maart 1936. BESCHIKKING van de Mi
nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen en van Financiën, n°. 2804 afd. 
V. H . M. 0./6 Apri l 1936, n° . 127 afd. 
Centrale Directie , gewijzigd bij d ie van 4 
Mei 1936 n°. 10285 I afd. V. H. M. 0./ 
7 Mei 1936 n°. 185, Centrale Directie, re
gelende de schoolgeldheffing aan de Rijks 
H oogere Burgerscholen. 

De Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Financiën, 

H ebben goedgevonden: 
met intrekking van hun gemeenschappel ijke 

beschikking van 
17 Nov. 1933, n°. 14739, afd. V.H. M . 0. 
27 Nov. 1933, n°. 168, afd. Centrale Direct ie 
vast te stellen de navolgende beschikking re
gelende de school geldheffing aan de Rijks 
hoogere burger cholen. 

Art. 1. H et schoolgeld is verschuldigd door 
de krachtens de wet tot onderhoud en opvoe
ding verplichte ouders of, bij ontstentenis van 
dezen, door de leerlingen zelf. 

Art. 2. De heffing geschiedt naar den 
m aatstaf, omschreven in artikel 63, lid 4, let
ter b, der L ager Onderwijswet 1920, zooals dit 
luidt ingevolge paragraaf 8 der wet van den 
22sten F ebruar i 1936, S. 100, tot verlaging 
van de openbare uitgaven voor het onderwijs. 

Waar in de volgende artikelen sprake is van 
de gemengde hoofdsom, wordt daaronder ver
staan de m aatsta f, be doeld b ij het vorige l id 
van dit artikel. 

Art. 3. Van hen, die in N ederland woon
den bij h et begin van het belastingjaar, dat 
aan het schooljaar onmiddellijk voorafging, 
en van hen, d ie zich in den loop van de maan
den Mei tot en met Maart van dat belasting
jaar in N ederland hebben gevestigd, wordt 
het schoolgeld geheven naar den maatstaf van 
de gemengde hoofdsom over dat belastingjaar . 

Van niet onder het vor ige lid vall ende per
sonen, die in Nederlandsch-Indië, Suriname of 

Curaçao woonden op 1 J anuari, aan het 
schooljaar voorafgaande, wordt het schoolgeld 
geheven naar den maatstaf van de gemengde 
hoofdsom, welke vermoedelijk in aanmerking 
genomen zou zijn, indien de gemeentefonds
belasting en de vermogensbelasting ook in die 
gewesten zoudeh worden geheven e11 indien 
a lsdan het belastingjaar aanving met 1 Ja
nuari . 

Voor personen, die zich na de maand Maart, 
in het eerste lid bedoeld, in N ederland heb
ben gevestigd en n iet vallen onder het tweede 
lid, wordt het schoolgeld geheven naar den 
maatstaf van de gemengde hoofdsom over het 
belastingjaar, waarin het tijdstip van vesti
ging in Nederland valt. Bij vestiging in Ne
derland in de maand April wordt het volgen
de belastingjaar in aanmerking genomen. 

Art. 4. Voor hen, d ie op het tijd t ip, be
doeld in art. 3, gehuwd waren en bij den aan
vang van het schoolj aar niet meer gehuwd 
zijn, wordt het choolgeld geheven naar de 
gemengde hoofd om, welke vermoedelijk in 
aanmerking genomen zou zijn, indien het 
huwelijk reeds op he t eerstbedoeld tij dstip 
ontbonden zou zij n geweest. 

Art. 5. H et schoolgeld wordt geheven vol
gens ondersta and tarief. 

Gemengde 
hoofdsom 

2.-
4.-
6.-
8.-

10.-
12.-
14.-
16.-
18.-
20.-
22.-
24.-
26.-
28.-
30.-
32.-
34.-
36.-
38.-
40.-
42.-
44.-
46.-
48.-
50.-
52.-
54.-
56 .-
58.-
60.-
62.-
64.-
66.-
68.-
70.-

Schoolgeld 
bij een getal schoolgaande 
kinderen ten laste van den 
schoolgeldschuldige van : 

1 1 1 
vier of 

één twee drie meer 

f 5.-
7.-
9.-

10.80 
12.60 
14.40 
16.20 
17.80 
19.40 
21.-
22.60 
24.-
25.40 
26.80 
28.20 
29.60 
31.-
32.40 
33.80 
35.20 
36.60 
38.-
39.40 
4-0.80 
42.20 
43.60 
45.-
46.20 
47.40 
4 .60 
49.80 
51.-
52.20 
53.40 
54.60 

f 4.40 
6.40 
8.40 

10.20 
12.-
13.80 
15.40 
71.-
18.60 
20.20 
21.80 
23.20 
24.60 
26.-
27.40 
28.80 
30.20 
31.60 
33.-
34.40 
35.80 
37.20 
38.60 
40.-
41.40 
42.80 
44.-
45.20 
46.40 
47.60 
48.80 
50.-
51.20 
52.40 
53.60 

f 3. 0 
5.80 
7.60 
9.40 

11.20 
13.-
14.60 
16.20 
17.80 
19.40 
21.-
22.40 
23.80 
25.20 
26.60 
28.-
29.40 
30.80 
32.20 
33.60 
35.-
36.40 
37.80 
39.20 
40.60 
41.80 
43.-
44.20 
45.40 
46.60 
47.80 
49.-
50.-
51.-
52.-

f 3.20 
5.-
6.80 
8.60 

10.40 
12.20 
13.80 
15.40 
17.-
18.60 
20.20 
21.60 
23.-
24.40 
25.80 
27.20 
28.60 
30.-
31.40 
32.80 
34.20 
35.60 
37.-
38.40 
39.60 
40.80 
42.-
43.-
44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-
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72.-
74.-
76.-
78.-
80.-
82.-
84.-
86.-ofmeerl 

55.80 
57.-
58.20 
59.40 
60.60 
61.80 
63.-
64.-1 

54.80 
56.-
57.-
58.-
59 .-
60.-
61.-
62.- 1 

53.- 51.-
54.- 52.-
55.- 53.-
56.- 54.-
57.- 55.-
58.-156.-
59.- 57.-
60.-1 58.-1 

1 Vermeerderd met f 1 voor elk tweetal 
guldens, waarmede de gemengde hoofdsom f 86 
te boven gaat. 

H et schoolgeld bedraagt echter niet meer 
dan f 400. 

Art. 6. Voor de toepassing van artikel 5 
worden onder schoolgaande kinderen verstaan 
eigen of aangehuwde minderjarige kinde_ren 
of pleegkinderen van den schoolgeldschuld,ge, 
die twee maanden vóór den aanvang van het 
schooljaar leerl ing waren van eenige inrich
ting in Nederland voor lager, nijverheids-, 
middelbaar, voorbereidend hooger of hooger 
onderwijs, voor zooveel het onderwijs buiten 
de avonduren wordt verstrekt. 

Art. 7. Met afwijking van het bij de arti 
kelen 2 en 5 bepaalde, is door hen, die niet 
binnen het Rijk wonen, f 400 per leerling ver
schuldigd, tenzij zoodanige personen vall en 
onder artikel 3. 

Art. 8. 1. Voor het tweede schoolgaand 
kind uit één gezin wordt ¾., voor het derde 
en ieder vol gend kind de helft betaald van 
wat voor het eerste verschuldigd is of zonder 
de toepassing van het eerste of het tweede lid 
van artikel 10 verschuldigd zou zijn geweest. 

2. Op voorwaarde van wederkeerigheid 
worden voor de toepassing van dit artikel 
onder schoolgaande kinderen begrepen die, 
welke in dezelfde plaats een gemeentelijke in
richting voor gymnasiaal, middelbaar of han
delsdagonderwijs bezoeken. 

3. Indien kinderen uit hetzelfde gezin ge
l ijktij dig verschillende Rijksscholen of één of 
meer R ij ksscholen en scholen a ls in het vorig 
lid bedoeld bezoeken, wordt de volgorde door 
den leeftijd bepaald, in dier voege, dat de 
oudste voorgaat. 

Art. 9. De leerlingen door of voor wie geen 
schoolgeld is verschuldigd en van wie het 
gemiddelde der cijfers, waarop zij toegelaten 
of bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in di e 
vakken, waarvoor boeken en leermiddelen noo
dig zijn, ontvangen desgewenscht van Rijks
wege in bruikleen de benoodigde boeken. en 
l eerm iddelen, met uitzonderin~ van kleed1ng 
en schoeisel voor de lichamelijke oefening. 

De leerlingen door of voor wie f 28.20 of 
minder schoolgeld verschuldigd is en van wie 
het gemiddelde der cijfers, waarop zij toegela
ten of bevorderd zijn, 7 of meer bedraagt in 
die vakken, waarvoor boeken en leermiddelen 
noodig zijn, ontvangen desgewenscht van Rijks
wege in bruikleen de benoodigde boeken, ech
ter niet de leermiddel en ( woordenboeken, at
lassen, teekenbehoeften, cah iers). 

Ingeval bijzondere omstand igheden daartoe 
aanleiding geven, kunnen aan leerl ingen door 
of voor wie geen schoolgeld verschuldigd is 
leermiddelen en boeken en aan leerlingen 
door of voor wie f 28.20 of minder schoolgeld 
is verschu ldigd u itsluitend boeken voor R ij ks-

rekening in bruikleen worden verstrekt, in
dien het gemiddelde cijfer, bovenbedoeld, be
neden 7 ligt. 

Art. 10. Voor na 31 Augustus 1933 toege
laten leerl ingen, die, na reeds eenmaal in een 
hoogere burgerschool niet tot een hoogere 
klasse te zijn bevorderd, in een Rijks hoogere 
burgerschool andermaal niet tot een hoogere 
klasse worden bevorderd, of die, na reeds een
maal niet tot een hoogere klasse van een 
hoogere burgerschool te zijn bevorderd, in een 
Rijks hoogere burgerschool voor de tweede 
maal het onderwijs in de vijfde klasse volgen, 
is anderhalf maal het schoolgeld verschuldigd, 
berekend volgens de artikelen 5, 7 of 8. Dit 
verhoogde schoolgeld is uitslui tend verschul
digd over het schooljaar of de schooljaren, 
waarin de leerling niet voor de eerste maal 
h et onderwijs in de klasse, waarin hij ge
plaatst is, volgt; te dezen wordt met de 
klasse, waarin de leerling der Rijks hoogere 
burgerschool geplaatst is, gelijkgesteld de 
overeenkomstige klasse eener andere hoogere 
burgerschool. 

Voor de toepassing van het eerste lid van 
dit artikel worden leerlingen, die, na voor
waardelijk tot een hoogere klasse te zijn be
vorderd, worden teruggesteld, 'voor den duur 
van het geheele schooljaar, waar in zij werden 
teruggesteld, a ls niet bevorderd aangemerkt. 

In bijzondere gevallen kan de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onthef
fing verleenen van de verplichting tot beta
ling van het anderhalfvoud van het school
geld. 

Art. 11. De schoolgelden worden vastge
steld door den inspecteur der directe belas
tingen of den inspecteur der registratie en 
domeinen en geïnd door den ontvanger der 
directe belastingen, onder wien de gemeente 
behoort waar degene, te wiens name de hef
fing geschiedt, woonachtig is of, indien deze 
binnen het Rijk geen vaste woonplaats heeft 
of bu iten het Rijk woont, waar de Rijks hoo
gere burgerschool is gevestigd. 

Art. 12. Het schoolgeld is verschuld igd op 
den eersten October over het met den eersten 
September te voren aangevangen kwartaal en 
den eersten der maanden December, Maart en 
Juni over de kwartalen, welke met die maan
den aanvangen. 

Indien de leer! ing na de voormelde tijdstip
pen. wordt ingeschreven, is het schoolgeld over 
het dan loopende kwartaal verschuldigd op 
den eerstvolgenden vervaldag, gelijktijdig met 
dat, hetwelk naar de bepalingen van dit ar
tikel over het dan aanvangende kwartaal is te 
voldoen. 

Bij de berekening van de schoolgelden wor
den gedeelten van kwartalen voor geheele ge
rekend. De school gel den moeten worden vol
daan vóór h et einde van de maand, waarin 
zij verschuldigd worden. 

H eeft de voldoening niet plaats gehad op 
den laatsten dag dier maand, dan zendt de 
met de invordering belaste ontvanger aan den 
nalatige een aanmaning om binnen 10 dagen 
aan zijn verplichtingen te voldoen, onder me
dedeeling, dat bij verder in gebreke blijven 
het verschuldigde bij dwangbevel zal worden 
ingevorderd. Na het verstrijken van den bij 
de aanmaning .gestelden termijn, doch u iterlijk 
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op 15 ovember, 15 Januari, 15 April en 15 
Juni van ieder jaar, zendt de ontvanger aan 
den directeur der school een opgave van cl~ 
leerlingen, door of voor wie het verschuldigde 
niet is voldaan. Deze leerlingen worden niet 
weder op de school ooegelaten dan na over
legging eener quitantie voor het achterstallige 
schoolgeld . 

Art. 13. a. J aarlijks vóór 28 Juli zenden 
de directeuren der Rijks hoogere burgerscho
len aan den hierbij betrokken inspecteur een 
opgave van de namen en adressen van de per
sonen, te wier name de heffing voor den aan-
taanden cursus dient te geschieden, onder 

vermelding van het getal schoolgaande kin
deren van den schoolgeldschuldige, bedoeld in 
artikel 6 van deze beschikking, en, voor zoo
veel ouders en verzorgers betreft, van de na
men der leerlingen en van de klasse, waarin 
·zij zijn ooegelaten. Daarbij moet tevens worden 
medegedeeld, of zij in den aanstaanden cursus 
voor de eerste of voor de tweede maal oot de 
voor hen vermei de ki asse eener hoogere bur
gerschool zijn ooegelaten, zoomede of artikel 
10 van deze beschikking voor hen van toe
passing is. 

b. Omtrent de leerl ingen, daarna ooegela
ten, geschiedt gelijke opgave onmiddellijk na 
de ooelating. 

c. Indien een leerling van een hoogere bur
gerschool in den loop van een cursus overlijdt 
of de school ver! aat zonder over te gaan naar 
-een andere Rij ks hoogere burgerschool, doet 
de directeur dezer inrichting hiervan ten 
spoedigste mededeeling aan den inspecteur, 
onder opgave van den dag van het overlijden 
of het verlaten van de school en zoo noodig 
van den naam en het adres van den ouder of 
verzorger. 

Art. 14. De inspecteur zendt zoo spoedig 
mogelijk aan den directeur der Rijks hoogere 
burgerschool een opgave van de leerlingen, 
die krachtens artikel 9, volgens de daarbij 
gemaakte onderscheiding, in aanmerking ko
men voor verstrekking van Rijkswege van 
1eermiddelen en boeken dan wel uitsluitend 
van boeken. 

Art. 15. Hij, die bezwaar heeft tegen de 
berekening van het te zijnen name gestelde 
bedrag, kan binnen een maand na de dag
teekening van het aanslagbil jet zich wenden 
oot den directeur der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen, tegen wiens beslissing 
geen beroep openstaat. Deze termijn wordt 
verlengd tot 6 maanden voor degenen, die 
buiten het Rijk wonen. 

Art. 16. Herziening van het bedrag van het 
·schoolgeld vindt plaats, indien één of meer 
van de samenstell ende deel en van de gem eng
-de hoofdsom vernndering ondergaan, hetzij 
door he-t vaststellen van een aanslag of een 
naderen aanslag in de gemeentefondsbelasting 
of de vermogensbelasting, hetzij door een be
schikking of uitspraak, waarbij een aanslag 
of een nadere aanslag in een van die belastin
gen wordt verminderd of vernietigd. 

Art. 17. H erziening naar aanleiding van 
-een aanslag of naderen aanslag vindt niet 
plaats zoolang die aanslag of nadere aanslag 
niet onherroepelijk vaststaat. 

Art. 18. De directeur der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen kan : 

a. binnen één jaar na afloop van het school
jaar een onjuist vastgesteld bedrag ambts
halve verlagen; 

b. in gevallen van bijzondere hardheid ge
heele of gedeeltelijke ontheffing verleenen. 

Art. 19. De verplichting tot betaling wordt 
niet geschorst in het geval, bedoeld bij artikel 
15, of door het indi enen van een bezwaar
schrift tegen een aanslag in de gemeentefonds
belasting of in de vermogensbelasting. 

Art. 20. Voor hen, die, als leerling inge
schreven zijnde voor een schooljaar, bij den 
aanvang van den cursus wegblijven , is, indien 
een kennisgeving van verhindering vóór 26 
Juli is ingekomen, schoolgeld niet vernchul
digd. 

Voor hen, die, als leerling ingeschreven 
zijnde voor een schooljaar, bij den aanvang 
van den cursus wegblijven, is, indien een ken
nisgeving van verhindering na 25 Juli is in
gekomen, schoolgeld over het eerste kwartaal 
verschuldigd. 

Voor leerlingen, die in den loop van den 
cursus wegblijven, is schoolgeld verschuldigd 
tot het e inde van het kwartaal, waarin de ken
nisgeving van h et wegblijven wordt ontvangen. 

Art. 21. Deze beschikking wordt voor de 
eerste maal ooegepast voor het in of met 
September 1936 aangevangen schooljaar. Zij 
vervangt de beschikking over hetzelfde onder
werp van 17/27 November 1933. 

(B.) 

30 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart art. 7.) 

Slechts voor zoover de in Nijmegen -
en in het algemeen in plaatsen aan straks 
te melden wateren gelegen - in te laden 
of in lading te nemen goederen, hoewel 
overigens vallende onder die bedoeld l,ij 
art. 7 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, 
bestemd zijn om over de wateren aange
duid in art. 1 van de herz iene Rijnvaart
acte te worden vervoerd, mist die wet op 
het inladen of in lading nemen dààrvan 
ooepassing. 

Voorzoover echter de bestemming dier 
goederen is om te worden vervoerd of mede 
te worden vervoerd over andere wateren, 
dan de bovenbedoelde, en wel naar binnen 
het Rijk gelegen plaatsen, vindt de wet 
op het inladen of in lading nemen dier 
goederen wel ooepassing. Mitsdien behoef
de gereq. in zooverre t. a. v. de door hem 
gesloten vervoerovereenkomst van zijn la
ding grint [ van Nijmegen naar Onstwed
de] , alvorens oot de inlading over te gaan, 
de tusschenkomst of goedkeuring van de 
bevrachtingscommissie te Nijmegen. Hij 
pleegde, die lading vervoerend over wa
teren, niet vallende onder art. 1 der acte, 
met bestemming- naar een binnen bet Rijk 
gelegen plaats, zonder die tusschenkomst 
of goedkeuring, ingevolge de artt. 7 en 
11 der Wet een strafbaar feit. 

Op het beroep van den 0. v_ J . bij de Recht
bank te Zwolle, requÎI'ant van cassatie tegen 
een vonnis van deze Rechtbank van 12 Dec. 
1935 , waarbij in hooger beroep bij verstek is 
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bevestigd een op 20 Juni 1935 bij verstek door 
het Kantongerecht te Zwolle gewezen monde
ling vonnis bij hetwelk F. K ., schipper, ronder 
vaste woon- of verblijfplaats hier te lande ter 
zake van het bewezen verklaarde is ontslagen 
van rechtsvervolging; (gepleit voor gereq. 
door Mr. D. B. W. Postma). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S, en v. t . van de artt. 7 onder 1 en 11 van 
de Wet van 5 Mei 1933, S. 251, in verband 
met de artt. 1 en 2 dier Wet, het K . B. van 
24 Juli 1933 n°. 7, (Ned. Stct. n°. 147), waar
bij onder meer aan de kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor oordelijk Overijssel de be
noeming van eene bevrachtingscommissie voor 
de binnenvaart werd opgedragen en het K. B. 
van 18 Augustus 1933 n°. 45 ( ed. Stct. n°. 
172) , waarbij is bepaald, dat de besluiten der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken tot 
benoeming van bevrachtingscommissies in wer
king treden op 7 September 1933; 

0. dat overeenkomstig de dagvaarding ten 
laste van den gerequireerde is bewezen ver
kl aard, dat hij den 24sten Mei 1935 des voor
middags circa 11 ¾, uur, onder de gemeente 
Hasselt heeft vervoerd in een vaartuig een 
hoeveelheid grint, hetwelk hij te Nijmegen in 
lad ing had genomen voor vervoer naar Onst
wedde, terwijl dit niet geschiedde krachtens 
een overeenkomst, ten aanz ien van welke door 
eene Bevrachtingscommis ie tusschenkomst of 
goedkeuring was verleend; 

dat de gerequireerde te dier zake is ontsla
gen van rechtsvervolging op grond, dat het 
bewezene niet strafbaar is noch krachtens de 
wet van 5 Mei 1933, S. 251, daar immers niet 
was ingeladen in een district, waarop die wet 
toepasselijk is, noch krachtens eenig ander 
wettelijk voorschrift; 

0 . dat vaststaat, dat gerequireerde de in da 
bewezenverklaring bedoelde lading gr int heeft 
ingeladen te ijmegen, dus binnen het district 
van eene bevrachtingscomrnissie; 

dat er geen reden is om met de Rechtbank 
aan te nemen, dat in het algemeen in dit 
district de wet van 5 Mei 1933, S. 251, niet 
toepasselijk zou zijn ; 

dat slechts, voor wover de in Nijmegen -
en in het algemeen in plaatsen aan aanstonds 
te m elden wateren gelegen - in te laden of 
in lading te nemen goederen, hoewel overi
gens vall ende onder die bedoeld bij artikel 7 
der wet, bestemd zijn om te worden vervoerd 
over de wateren aangeduid in art. 1 van de 
herziene Acte omtrent de Rijnvaart, op het 
inladen of in lading nemen dáárvan de wet 
toepassing mist, wijl anders het recht op vrij 
vervoer over die wateren, door de Acte ge
waarborgd, wu worden aangetast, hetgeen de 
wet niet heeft gewi ld ; 

dat voor zoover echter de bestemming dier 
goederen is om te worden vervoerd of, woals 
hier, mede te worden vervoerd, over andere 
wateren, clan de bovenbedoelde, en wel naar 
binnen het Rijk gelegen plaatsen, de wet op 
het inladen of in lading nemen dier goederen 

toepassing vindt, zoodat gerequireerde in wo
verre ten aanzien van de door hem gesloten 
_vervoerovereenkomst van zij n lading grint, al 
vorens tot de inlad ing over te gaan, de tus
schenkom t of goedkeuring van de bevrach
tingscommi sie te Nijmegen behoefde, en hij 
die lading vervoerende over wateren, welke 
niet behooren tot die, welke in arti kel 1 van 
de Acte zijn aangeduid, met bestemming naar 
een binnen het Rijk gelegen plaats, zonder dat 
hij die tusschenkomst of goedkeuring heeft er
langd, ingevolge de artt. 7 en 11 der wet een 
strafbaar feit pleegde, zijnde ten deze geen 
sprake van eene ontheffing als genoemd in 
artikel 4 onder c der wet; 

dat het middel derhalve is gegrond, behou
dens dat daarbij ten onrechte - gelijk uit het 
bovenstaande blijkt - ervan wordt uitgegaan, 
dat de gerequireerde de tusschenkom tof goed
keuring had behooren in te roepen van eene 
bevrachtJngscommissie buiten het district, waar 
de inlacling plaats vond; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij het bewezene niet strafbaar 
is verklaard en voorwover ten aanzien van 
het ontslag van rechtsvervolging van den ge
requireerde het vonn is van het Kantongerecht 
is bevestigd; 

Alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet R. O.; 

Vernietigt het vonnis van het Kantonge
recht, doch alleen voorwover daarbij de ge
requireerde ter zake van het bewezenverklaar
de is ontslagen van rechtsvervolging; 

En overwegende, dat het bewezenverklaarde 
oplevert na te noemen strafbaar fe it; dat ge
requireerde deswege strafbaar is, zijnde niet 
gebleken van eenigen grond, waarom zulk,, 
niet het geval zou zijn ; dat de hierna op te 
leggen straf wordt gerechtvaard igd door be
teekenis en aard van het fe it; 

Qualificeert het bewezen verklaarde: ,,het, 
na de inwerkingtreding van een beslui t, als in 
art. 2 der wet van 5 Mei 1933, S. 251, be
doeld, in een vaartu ig vervoeren van binrnc'n 
het in dat besluit genoemde district ingel aden 
goederen naar binnen het Rijk gelegen plaat
sen, zonder dat dit, blijkens een daarvan over
gelegd door een bevrachtingscommissie afge
geven geldig bewijs als in art. 4 der wet be
doeld, geschiedt krachtens eene overeenkomEt 
ten aanzien van welke door de bevrachtings
commissie tusschenkomst of goedkeuring is 
verleend"; 

Verklaart den gerequireerde deswege straf
baar; 

Gezien behalve de reeds genoemde artt. 7 en 
11, de artt. 23 en 91 Sr. ; 

Veroordeelt den gerequireerde tot betaling 
van eene geldboete van drie gulden, bij ge
breke van betaling of verhaal te vervangen 
door hechtenis voor den tijd van één dag. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Genera.al Wijnveldt.] 

Blijkens de aanteekening van het mondeling 
vonnis, ontsloeg deze Kantonrechter gerequi
reerde van rechtsvervolging op grond, dat niet 
was ingeladen in een district, waarop de Wet 
van 5 Mei 1933, S. 251 van toepassing was. 

In hooger beroep bevestigde de Arr. -Rechtb. 
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te Zwolle op 12 December 1935 dit vonn is 
onder aanvulling der gronden, met de over
wegingen, dat het feit alzoo niet krachtens ge
noemde Wet van 5 Mei 1933, S . 251, straf
baar is en dan ook niet bij eenig ander wet
telijk voorschrift strafbaar is gesteld, en met 
de besli ss ing, dat het fe it mi tsdien niet straf
baar is, welk een en ander - hoewel kenne
lij k in 's Kantonrechters besliss ing opgesloten 
liggende - niet expressis verbis in het be
rnepen vonnis staat vermeld. 

I n cassatie voert de Officier van Justit ie te 
Zwolle hiertegen als m iddel aan: ,,S. en v. t. 
van de artt. 7 sub 1 en 11 van voormelde ,vet 
jis de artt. 1 en 2 dier wet, het K. B. van 24 
Juli 1933 n°. 7 (Ned. Stct. n°. 172 ), waarbij 
is bepaa ld, dat de besluiten der K amers van 
Koophandel en Fabrieken tot benoeming van 
bevrachtingscommissies in werking treden op 
7 September 1933. 

Ik acht dit middel juist. H et fe it staat vast 
en dit is strafbaar op grond van de in het 
middel genoemde bepalingen. 

Voorts heeft m. i. de R echtbank tevens art. 
7 lid 1 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, ge
schonden. Er doet zich hier niet het geval 
voor bedoeld in Uw arrest van 18 Juni 1934 
(W. 12798, 4; N. J. 1934, 1231) . De R echt
bank legt een verband tusschen het vervoeren 
en inladen , dat de wet in art. 7 niet kent, en 
ook in gemeld arrest niet gevorderd wordt. In 
àit geval is telastegelegd en bewezen verklaard 
een vervoer door het djstrict, terwijl plaats 
van inlading en bestemming mede vaststaan. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voor zoover 
betreft de niet-strafbaarverklaring van het 
bewezen verkl aarde en het ontslag van rechts
vervolging van verdachte te dier zake, voorts, 
dat de H. R. ten pr incipale rechtdoende, ge
zien artt. 7 en 11 der Wet van 5 Mei 1933, 
S . 251, artt. 23 en 91 Sr. aan het bewezen 
verklaarde zal geven de benaming van "het 
na de inwerkingtreding van een besluit, hou
dende benoeming van eene Bevracht ingscom
missie, in een vaartu ig vervoeren van binnen 
het in dat besluit genoemde district ingeladen 
goederen naar binnen het Rijk gelegen plaat
sen, wnder dat dit, blijkens een daarvan over
gelegd door een Bevrachtingscommissie afge
geven geldig bewijs, geschiedt krachtens een 
overeenkomst, ten aanzien van welke door 
haar tusschenkomst of goedkeuring is ver
leend, ten slotte verdachte, gelet op den aard 
van het feit, zal veroordeel en tot betaling van 
een geldboete van f 3 bij gebreke van beta
ling of verhaal te vervangen door hechtenis 
gedurende drie dagen. 

(N. J.) 

30 Maart 1936. ARREST van den Hoogen 
Raa d. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart art. 7.) 

In een geval als het onderhavige, waar
in goederen zijn ingeladen binnen het 
district van eene bevrachtingscornmissie 
met bestemming om te worden vervoerd 
naar een binnen het Rijk gelegen plaats 
en wel voor een deel over ande1·e wateren, 
dan die welke zijn aangeduid in art. 1 der 
H erziene Rijnvaartacte, vindt de wet van 

5 Mei 1933 S. 251 op het inladen en in 
lading nemen toepassing voorzoover de be
stemm ing der goederen is om te worden 
vervoerd op bovenbedoelde "andere" wa
teren, zoodat in zóóverre t. a. v. de ge
sloten overeenkomst, alvorens tot de inla
ding werd overgegaan, tusschenkomst of 
goedkeuring van de bevrachtingscommissie 
van dat dist1·ict noodi g was. De lading 
over die "andere" wateren vervoerend 
zonder die tusschenkomst of goedkeuring, 
handelde de schipper in strijd met art. 7 
der wet, terwijl i . c. van een ontheffing 
bedoeld in art. 4 onder c dier wet geen 
sprake is. 

Qualificatie verbeterd (uitlokking). 

Op het beroep van P. v. H. , walkapitein te 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Rotterdam van 
31 Dec. 1935 [ . J. 1936, n°. 103] , waarbij 
met vernietiging van een vonrus van het K an
tongerecht te Rotterdam van 3 Oct. 1935 
[N. J . 1935, 1371] , de requirant ter zake: ,,het 
na in werking treden van het besluit als be
doeld in art. 2 der Wet van 5 Mei 1933, S. 
251, binnen het in dat besluit genoemde dis
trict, in een vaartuig vervoeren van goederen 
naar binnen het Rijk gelegen plaatsen wnder 
dat dit, blijkens een daarvan overgelegd geldi g 
bewijs, als in art. 4 dier Wet bedoeld, geschiedt 
krachtens eene overeenkomst ten aanzien van 
welke door een Bevrachtingscornmissie tus
schenkornst of goedkeuring is verleend", met 
toepassing van de artt. 7 en 11 der Wet van 
5 Mei 1933, S. 251, 23, 47 , 91 Sr. is veroor
deeld tot betaling van eene geldboete van één 
gulden en één dag vervangende hechten is; 
(Gepleit door Mr. D. B. W. Postma ). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Aan requirant is telastegelegd: ,,dat te Lei
den op of omstreeks 15 Mei 1935 een persoon, 
volgens eigen opgave genaamd Richardus Jo
hannes Castelijns, in een vaartu ig, genaamd 
" Lena" een hoeveelheid hout, ingeladen te 
Rotterdam en bestemd voor Leiden heeft ver
voerd over de Rijn, aldaar, terwijl dit vervoer 
niet geschiedde krachtens een overeenkomst, 
ten aanzien waarvan door de toen daartoe be
voegde Bevrachtings-Commissie, als bedoeld 
in de Wet van 5 Mei 1933 S. 251, tusschen
komst of goedkeuring was verleend, welk feit 
hij, verdachte, door aan genoemden persoon, 
die alstoen als schipper in dienst was van de 
Naaml ooze Vennootschap " Hijna en Breukel
man" op of omstreeks 13 Mei 1935 te Rotter
dam een daartoe strekkende opdracht te geven, 
door misbruik van zijn gezag als scheepsbe
vrachter bij genoemde Vennootschap, opzette
lijk heeft ui tgelokt" . 

Door den Kantonrechter te Rotterdam te 
dezer zake van alle rechtsvervolging ontslagen, 
werd requirant door de R echtba nk aldaar als 
schuldig aan het hem telastegelegde en be
wezen verklaarde, opleverende: ,,het na in 
werking treden van het besluit als bedoeld in 
art. 2 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, binnen 
het in dat besluit genoemde district, in een 
vaartuig vervoeren van goederen naar binnen 
het Rijk gelegen plaatsen wnder dat dit, blij-
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kens een daarvan overgelegd geldig bewijs, als 
in art. 4 dier Wet bedoeld, geschiedt krachtens 
eene overeenkomst ten aanz ien van welke door 
een Bevrachtingscommissie tusschenkomst of 
goedkeuring is verleend", strafbaar krachtens 
artt. 1, 2, 4, 7, 11 der Wet van 5 Mei 1933 
S. 251 en artt. 47 en 91 Sr. , veroordeeld in 
eene geldboete van f 1, bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door eene hech
tenis van één dag. 

Tegen deze uitspraak heeft de geëerde raads
m an van requirant als middel van cassatie 
beslist: 

"S., al thans v. t., van de artt. 350, 351 , 352 
Sv., van de artt. 4, 7 en 11 der Wet op de 
woveel mogelijke evenredige vrachtverdeeling 
van 5 Mei 1933, S. 251, en van de bepalingen 
van de H erziene Rijnvaartacte van 17 October 
1868 (Besluit van 3 Mei 1869, S. 73) goedge
keurd bij W et van 4 April 1869, doordat de 
R echtbank requ irant aan het ten laste gelegde 
schuldig verklaard en veroordeeld heeft instee 
van hem van rechtsvervolging te ontslaan, 
althans vrij te spreken op grond van art. 1 
van bovengenoemde H erziene Rijnvaartacte." 
Met den K antonrechter gaat de Rechtbank 
ervan ui t, dat, gel ijk is uiteengezet in de be
kende arresten van Uwen H. R. van 17 Dec. 
1934 W. 12849, N. J . 1935, 5 en 11 , de W et 
van 5 Mei 1933 S. 251 niet geldt voor de vaart 
op de wateren, waarop de Rijnvaartacte be
trekking heeft. Terwijl de Kantonrechter even
wel van oordeel was, dat het vervoerverbod , 
in art. 7 der voormelde wet bedoeld, a lleenlijk 
betreft het vervoer van tegen het verbod van 
datzelfde artikel ingefaden of in lad ing geno
men goederen, kon de Rechtbank zich met die 
opvatting niet vereenigen. De Kantonrechter 
kwam tot zijne meening, doordien hij in voor 
meld art. 7 der wet van 5 Mei 1932 S. 251 
meende te moeten lezen, dat " voor wat betreft 
het "vervoer" a ll een verboden wordt te ver
voeren die goederen, wel ke niet " ingeladen" 
mogen worden , dan wel "in lading genomen" 
zonder tusschenkomst of goedkeuring van een 
Bevrachtings-Commissie en dan in " dat" 
schip, zoodat het "vervoer" van goederen, 
waarvoor deze tusschenkomst niet vereischt 
wordt, vrij geach t moet worden te zijn , ook a l 
mogen zij tijdens het vervoer in " dat" schip 
komen in een zoogenaamd "onvrij" gebied 
(waarmede bedoeld wordt een watergebied, 
waarvoor de Rijnvaartacte niet geldt) en dit 
te eer waar toch bij den eventueelen overgang 
van ~en wogenaamd "vrij" (d . i. door de 
Rijnvaartacte beheerscht) in eenig "onvrij" 
-gebied, de vervoerde goederen niet worden 
,,ingeladen" dan wel "in lading genomen" -
hetgeen toch, gelijk in casu te Rotterdam (d.i . 
binnen "vrij" gebiea) geschiedde - doch ten 
tijde van dezen overgang "in lading zijn", het
geen noch in de Wet van 5 Mei 1933 S. 251, 
noch elders verboden is". Deze lezing van art. 
7 der meergenoemde Wet wordt m. i. door de 
Rechtbank terecht gewrnakt, op grond, dat uit 
de bewoordingen van het bedoelde artikel niets 
blijkt van het door den Kanton rechter voor
onderstelde nauwe verband tusschen " inladen 
of in lading nemen" eenerzijds en "vervoer" 
anderszijds, in dien zin, dat vervoeren slechts 
verboden wu kunnen zijn, wanneer "infaden of 
in lading nem.en" ter plaatse, waar dit laatste 

geschied is, verboden was, terwijl, gelijk de 
R echtbank verder overweegt, zulk een ver
band ook logisch al daarom niet aanvaardbaar 
is, omdat het inl aden en in lading nemen door 
een heel ander persoon kan, en ook zeker vaak 
zal geschieden, dan het vervoeren, wat het 
afzonderlij k noemen der be ide gedragingen 
als ieder op zich zelf verboden feiten zeer vol
doende rechtvaardigt, en bovendien ook de 
zinsbouw van gemeld art. 7 niet op zoodanig 
nauw verband wijst, immers daarin verboden 
wordt het inla den of in lading nemen, wo
mede het vervoer, waardoor op dit laatste nog 
bijzondere nadruk wordt gelegd, hetgeen niet 
zou zijn geschied, wanneer het vervoeren 
slech ts een onzel fstand ig aanhangsel ware van 
het " inl aden" en " in lading nemen". Ik kan 
mij dan ook geheel vereenigen met het oordeel 
der Rechtbank, dat, al moge het inladen en 
het vervoeren van goederen binnen het gebied, 
door de Rijnvaartacte beheerscht, niet aan de 
bepalingen der Wet van 5 Mei 1933 S. 251 
onderworpen zijn, zulks niet wegneemt, dat 
voor het vervoer dier goederen door het ge
bied, waarvoor de Rijnvaartacte niet geldt, 
tusschenkomst der bevoegde Bevrachtingscom
missie wel degelijk geboden is. B etreft het 
goederen, welke - gelijk in casu zonder los
sing of overlading van het vrije naar het on
vrije gebied zullen worden vervoerd, dan zal , 
ingevolge art. 4 van gemelde wet, a ll een be
voegd zijn de Bevrachtingscommissie van het 
district, waar die goederen worden ingeladen 
of in lading genomen. Dat het inladen in l et 
door de Rijnvaartacte beheerschte gebied hier
door in strij d met die acte onvrij wude worden, 
gelijk door den geëerden pleiter werd betoogd, 
kan ik niet inzien, daar immers de gebonden
heid aan de tussch enkomst der bevrachtings
commissie geenszins gevorderd wordt ui t hoofd
de van het inladen en het vervoeren voor het 
gebied, waarvoor de Rijnvaartacte geldt, muar 
uitsluitend voor het vervoer, voorwoverre di t 
over het onvrije gebied zal plaats hebben. I s 
de tusschenkomst der Commissie niet verkre
gen ter plaatse van inla ding binnen het vrije 
gebied , dan zal m. i . het gevolg hiervan zijn. 
dat zij alsnog zal moeten worden gevraagd bij 
den overgang van het vrije in het onvrije ge
bied. Di t zal dan echter, gelijk de R echtbank, 
naar het mij voorkomt, met juisthe id over
weegt, uitteraard gepaard moe·ten gaan met 
lossing en overlading ter pl aatse, waar beide 
gebieden in elkander overgaan , aangezien 
a lleen de Bevrachtingscommissie ter plaatse, 
waar de goederen worden ingeladen, bevoegd 
is tot het verleenen der gevorderde tusschen
komst . 

H et wil mij dan ook voorkomen, dat het 
bestreden vonnis terecht is gewezen , zoodat ik, 
het voorgedragen middel ongegrond achtende , 
concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
a ls voormeld :_ ten laste" van den requirant is 
bewezen verkl aard: ,,dat te L ejden op of om-
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streeks 15 Mei 1935 een persoon, volgens eigen 
opgave genaamd Richardus Johannes Castelijns, 
in een vaartuig, genaamd "Lena" een hoe
veelhe id hout, ingeladen te Rotterdam en be
stemd voor Leiden heeft vervoerd over den 
Rijn, aldaar, terwijl dit vervoer niet geschied
de krachtens een overeenkomst, ten aanzien 
waarvan door de toen daartoe bevoegde Be
vrachtings-Comm iss ie, a ls bedoeld in de Wet 
van 5 Mei 1933, S. 251, tusschenkomst of 
goedkeuring was verleend, welk feit hij, requi
rant, door aan genoemden persoon, die alstoen 
als schipper in dienst was van de Naamlooze 
Vennootschap "Hijna en Breukelman" op of 
omstreeks 13 Mei 1935 te Rotterdam een daar 
toe strekkende opdracht te geven, door mis
bruik van zijn gezag als scheepsbevrachter bij 
genoemde Vennootschap, opzettelijk heeft uit
gelokt"; 

0. dat het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat toch de lading hout in het vaartuig 
"Lena" is ingeladen te Rotterdam, dus binnen 
het district van eene bevrachtingscommissie, 
met bestemming om te worden vervoerd naar 
een binnen het Rijk gelegen plaats en wel voor 
een deel over andern wateren, dan die, welke 
zijn aangeduid in art. 1 van de herziene Acte 
omtrent de Rijnvaart; 

dat in dergelijk geval de wet van 5 Mei 
1933, S. 251, op het inladen of in lading 
nemen toepassing vindt, voorzoover de be
stemming der goederen is om te worden ver
voerd op bovenbedoelde "andere" wateren, 
zoodat in zóóverre ten aanzien van de gesloten 
vervoerovereenkomst van de lading hout, al
vorens tot de inlading werd overgegaan, de 
tusschenkomst of goedkeur ing van de bevrach- · 
tingscommissie te Rotterdam noodi g was, en 
de schipper, die lading vervoerende over de 
,,andere" wateren, zonder dat die tusschen
komst of goedkeuring was erlangd, in strijd 
handelde met art. 7 der wet, waardoor een 
strafbaar feit werd gepleegd, zijnde ten deze 
geen sprake van eene ontheffing als genoemd 
in art. 4 onder c der wet; 

dat door den requirant bij de toelichting tot 
het middel nog is aangevoerd, dat door in een 
geval als het onderhavige de wet van 5 Mei 
1933, S . 251, op het inladen of in lading 
nemen van toepassing te verklaren, gehandeld 
wordt in strijd met de herziene Acte omtrent 
de Rijnvaart, doch dat deze bewering onjuist 
is, daar de bepalingen dier Acte slechts de 
strekking hebben om het vrije vervoer over de 
wateren, in art. 1 aangedu id, te waarborgen, 
en in verband daarmede ook aan het inladen 
of in lading nemen van goederen, voorzoover 
deze over die wateren worden vervoerd, geen 
belemmering mag worden opgelegd, hetgeen 
in deze ook niet geschi e d t, d aar im,ners, a ls 
gezegd, de tusschenkomst of goedkeuring van 
de bevrachtingscommiss ie slechts noodig is, 
voorzoover de goederen worden vervoerd over 
de wateren, welke niet vallen onder die in 
art. 1 der Acte aangeduid; 

dat uit het vorenstaande voortvloeit, dat de 
Rechtbank terecht den requirant, die door 
misbruik van gezag het gepleegde strafbare 
feit uitlokte, aan het telastegelegde heeft 
schuldig verklaard en hem deswege tot straf 
heeft veroordeeld; 

L. 1936. 

0. echter ambtshalve: 
dat de door de Rechtbank aan het gepleegde 

feit gegeven benaming minder juist is, daar 
art. 47 Sr. den uitlokker van den pleger on
derscheidt, weshalve de omschrijving van_ het 
ten aanzien van den uitlokker bewezen ver
klam·de strafbare feit in de benaming moet 
worden opgenomen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover betreft het aan het feit gegeven 
benaming; 

En in wover ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0. opnieuw rechtdoende: 

Verstaat, dat de aan het fei t gegeven bena
ming luidt: Het door misbruik van gezag 
opzettelijk uitlokken van de overtreding " het 
na in werking treden van het besluit als be
doeld in art. 2 der Wet van 5 Mei 1933, S. 
251, binnen het in dat besluit genoemde 
district, in een vaartuig vervoeren van goe
deren naar binnen het Rijk gelegen plaatsen 
zonder dat dit, blijkens een daarvan overge
legd geldig bewijs, a ls in art. 4 dier Wet 
bedoeld, geschiedt krachtens eene overeenkomst 
ten aanzien van welke door een Bevrachtings
commissie tusschenkomst of goedkeuring is ver
leend"· 

Ven;erpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

31 M(U]Jrt 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72; Wet 
van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 4.) 

Aangezien de bestaande speel pi aats in
derdaad niet voldoende moet worden ge
acht, gaat de aanvrage tot uitbreiding der 
speel plaats op zichzelf niet de normale 
eischen te boven. Bij de beoordeel ing daar. 
van dient in aanmerking te worden ge
nomen, dat tot dusver de kinderen steeds 
voor en bij de school op de publieke straat 
speelden, wat ongewenscht moet worden 
geacht. 

Ten onrechte hebben Ged. Staten bij het 
overwegen van de vraag of de normale 
eischen zouden worden overschreden, het 
bedrag der geraamde kosten in aanmer
king genomen, daar de vraag of de ra
ming t.e hoog is, ingevolge art. 77 lid 6 
aan het oordeel van den Minister kan 
worden onderworpen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Culemborg tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
27 Augustus 1935, n°. 282, tot ongegrondver
klarin g van zijn beroep tegen h e t Oesluit van 
den raad der gemeente Culemborg van 24 Juni 
1935, houdende afwijzende beschikking O)? het 
overeenkomstig art. 72 der Lager-OnderwiJswet 
1920 ingediend verzoek om medewerking voor 
eene uitbreiding van de speelplaats bij de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs, 
Ridderstraat n° . 14, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Januari 1936, n°. 466(1935); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
9 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Maart 1936, n°. 1845, afd . L.O.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Culemborg 
op 24 Juni 1935 besloten had afwijzend te be
schikken op het verzoek van het bestuur der 
school voor Christelijk Nationaal Schoolonder
wijs, te Culemborg, om medewerking, overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920? 
tot uitbreiding en wijziging der speelplaats b1J 
de school Ridderstraat n°. 14 (Scheffelschool), 
het schoolbestuur in beroep is gekomen bij 
Ged. Staten van Gelderland ; 

dat dit college bij zijn besluit van 27 Aug. 
1935, no. 282, het beroep ongegrond heeft 
verklaard, overwegende, dat de raad der ge
meente Culemborg de gelden, noodig voor de 
uitbreiding en wijziging der speelplaats bij de 
school Ridderstraat n°. 14, heeft geweigerd, 
omdat de bestaande speelplaats reeds jaren als 
zoodanig in gebruik is en, ofschoon niet aan 
alle eischen voldoende, zeer zeker voor het 
tegenwoordige leerlingental, dat dalende is, 
voldoende mag worden geacht en omdat het 
plan, waarvoor de medewerking en de beschik
baarstelling van een bedrag van rond f 6100 
wordt gevraagd, de normale eischen te boven 
gaat ; dat onder de huidige omstandigheden 
elke niet strikt noodige uitgaaf dient te worden 
vermeden; dat uitbreiding van de bedoelde 
speelplaats wellicht wenschelijk mag worden 
geacht, doch dat in verband met het feit, dat 
de school sedert jaren over niet meer ruimte 
heeft beschikt - zelfs niet toen het aantal 
leerlingen belangrijk grooter was - en boven
dien ook voor- de leerlingen der bijzondere 
scholen gemeentelijke sport- en speelterreinen 
beschikbaar zijn voor het onderwijs in lichame
lijke oefening, zoodat op voldoende wijze in c_l;e 
behoefte aan ruimte voor bedoeld. onderw1JS 
kan worden voorzien, de aanvraag om uit
breiding van het onderhavige speelterrein de 
normale eischen, aan het geven van lager onder
wijs te stellen, te boven gaat ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het aanwezige speelterrein 
bij de genoemde school, mede ~n verband J?:let 
het aantal leerlingen( ± 225), met aan redehJke 
eischen voldoet ; dat dit terrein in het geheel 
± 247 vierkante meter groot is en eigenlijk 
niet den naam van speelterrein kan dragen, 
omdat het bestaat uit een lange open gang ter 
lengte van ± 45 meter en ter breedte van 4.20 
meter tusschen twee hooge muren en een 
kortere gang van 17.50 m bij 4.25 m; dat dit 
speelterrein reeds door dezen vorm nie~ vo?r 
zijn doel geschikt is en alle aantrekkeliJkhe1d 
mist, daar het vrijwel geheel door hooge muren 
is omgeven ; dat het beschikbare terrein voorts 
veel te klein is ; dat , wanneer rekening gehouden 
wordt met de maten, die tot dusver ook door 
het bouwkundig schooltoezicht als redelijk 
worden erkend, namelijk 2 tot 5 vierkante 
meter speelruimte per kind, het speelterrein 
bij deze school eene grootte van ten minste 
450 vierkante meter zou moeten hebben ; dat 
eene behoorlijke en overzichtelijke speelplaats 
alleen kan worden verkregen, wanneer de vóór 
de school staande, aan de Vereeniging toebe
hoörende woningen Worden afgebroken en het 
daardoor vrijkomende terrein ter grootte van 
± 300 vierkante meter als speelplaats wordt 

aangelegd, hetgeen moge blijken uit de over
gelegde situatieteekening ; dat eene behoorlijke • 
speelplaats van deze maat voor eene school 
met ± 225 leerlingen niet geacht kan worden 
de normale eischen, aan het geven van gewoon 
lager onderwijs te stellen, te overschrijden ; 
dat het schoolbestuur in zijne aanvrage weliswaar 
eene globale berekening van de kosten heeft 
gegeven en eenige opmerkingen omtrent de 
wijze van betaling der vergoeding, doch dat 
dit toevoegsel aan de eigenlijke aanvrage 
uiteraard door het schoolbestuur geenszins 
als bindend wordt aangemerkt, vermits het 
niet wenschte te betwisten, dat deze aangelegen
heid na de verkrijging van de in art . 72 der 
wet bedoelde medewerking dient te worden 
afgewikkeld op de door de wet zelve in de artt. 
77 tot en met 81 voorgeschreven wijze ; dat 
het bestuur er uiteraard geen bezwaar tegen 
heeft, dat de gewenschte uitbreiding op een
voudige en goedkoope wijze wordt uitgevoerd ; 
dat het door <led . Staten in hunne bestreden 
beslissing opnieuw naar voren gebrachte kosten
bedrag van f 6100 dan ook geenszins bindend 
is te achten, zoodat aan het daaraan verbonden 
duurte-argument weinig beteekenis kan worden 
toegekend ; dat trouwens, gelijk reeds vroeger 
door de Kroon werd uitgesproken, het kosten
cijfer aan de toepassing van art. 72 nimmer in 
den weg staat, daar immers die toepassing 
volgens de wet uitsluitend afhankelijk kan 
zijn van de naleving der formeele voorschriften 
en van de normale eischen; dat bij objectieve 
beschouwing het aangevraagde stellig niet ge
acht kan worden de normale eischen, aan eene 
behoorlijke school voor gewoon lager onderwijs 
te stellen, te overschrijden ; dat evenmin de 
overweging van Ged. Staten, in verband met 
de daling van het aantal leerlingen, opgaat, 
allereerst omdat een op zichzelf verkeerde 
toestand geenszins houdbaar kan worden ver
klaard, wijl hij vroeger misschien onder nog 
bezwarender omstandigheden ook heeft bestaan, 
en ten tweede, omdat door die overweging niet 
wordt weerlegd het feit, dat de huidige toe
stand bij het tegenwoordige aantal leerlingen, 
waarvan geen noemenswaardige daling is te 
verwachten, aan redelijke eischen niet voldoet ; 
dat · vroeger alleen met het beschikbare speel
terrein genoegen kon worden genomen, omdat 
de kinderen vóór en bij de school op de publieke 
straat speelden ; dat dit laatste echter wegens 
het intensieve en steeds toenemende verkeer 
ter plaatse niet meer verantwoord is, zoodat de 
kinderen op de speelplaats alleen zijn aan
gewezen; dat juist hierdoor het schoolbestuur 
tot de voorgenomen uitbreiding heeft moeten 
besluiten ; dat de aanvrage overigens geheel 
aan de wettelijke vereischten voldeed, zoodat 
de raad de gevraagde medewerking ten onrechte 
heeft geweigerd ; 

0. dat, aangezien blijkens de stukken de 
bestaande speelplaats inderdaad niet voldoende 
moet worden geacht, de aanvrage van het 
schoolbestuur tot uitbreiding van deze speel
plaats op zichzelf niet de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, te 
boven gaat ; 

dat het gemeentebestuur weliswaar heeft 
aangevoerd, dat de· bestaande speelplaats reeds 
jaren als zoodanig in gebruik is, en voor het 
tegenwoordige leerlingental, hetwelk steeds 
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dalende is, voldoende mag worden geacht, doch 1 
dat hierbij in aanmerking moet worden ge
nomen, dat de kinderen tot nu toe steeds vóór 
en bij de school op de publieke straat hebben 
gespeeld; 

dat nu wel blijkens een óp verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingewonnen ambts
bericht van den bij deze zaak betrokken Inspec
teur van het lager onderwijs het verkeer ter 
plaat se niet in die mate is toegenomen, als het 
schoolbestuur voorgeeft, doch dat het, af
gezien hiervan, toch ongewenscht is, dat de 
openbare straat als speelterrein moet worden 
gebruikt; 

dat volgens het oordeel van Ged. Staten de 
onderwerpelijke aanvraag wel de normale 
eischen zou overschrijden, omdat daardoor de 
beschikbaarstelling van een bedrag van rond 
f 6100 wordt gevraagd, doch dat dit niet juist 
is; 

dat immers de vraag, of de raming van kosten 
te hoog is, doordat het schoolbestuur eene te 
kostbare voorziening verlangt, ingevolge art. 77, 
lid 6, der Lager-Onderwijswet 1920 aan de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen kan worden onder
worpen; 

dat er in dit verband op valt te wijzen, dat 
blijkens een, op verzoek van de eerder genoemde 
Afdeeling van den Raad van State uitgebracht, 
ambtsbericht, van den Bouwkundig Inspecteur 
van het lager onderwijs inderdaad eene minder 
kostbare oplossing mogelijk is, wanneer name
lijk een stukje tuingrond, gelegen achter de, 
nabij het schoolgebouw zich bevindende kerk, 
bij het speelterrein zou kunnen worden ge
trokken; 

dat de gemeenteraad mitsdien ten onrechte 
de gevraagde medewerking heeft geweigerd en 
Ged. Staten het daartegen bij hun college in
gestelde beroep ten onrechte ongegrond hebben 
verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van den 
raad der gemeente Culemborg van 24 Juni 
1935 en van het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 27 Augustus 1935, n°. 282, 
te bepalen dat de gemeenteraad van Culemborg 
alsnog de door het appelleerend schoolbestuur 
gevraagde medewerking tot uitbreiding van de 
speelplaats van zijne school voor gewoon lager 
onderwijs moet verleenen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

6 April 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12.) · 

De verwantschap van den dienstplichtige 
met den in militairen dienst geweest zijn
den onwettigen voorzoon van zijn moeder 
kan, nu deze voorzoon in een ander gezin 
is opgevoed en nimmer in het gezin, waar
toe de dienstplichtige behoort, opgenomen 
is geweest er niet toe leiden om aan te 
nemen, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 12, le lid sub /. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Christiaan Maas Sr., te Rotterdam, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Defensie a.i., van 23 Januari 1936, 
VII• Afdeeling, n°. 319 V., waarbij aan zijn 
zoon Christiaan, te Rotterdam voor den dienst
plicht lichting 1936 ingeschreven, vrijstelling 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval is ge·weigerd ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen va n Bestuur, gehoord, advies van 18 
Maart 1936, n°. 122; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a.i., van 30 Maart 
1936, VII• Afdeeling, n°. 206 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overwegingen, dat Christiaan 
Maas geen aanspraak op vrijstelling wegens 
broederdienst kan doen gelden, omdat hij geen 
wettige broeder of halfbroeder van Cornelis 
J acobus Mattheus Ribbens is; dat overwogen 
zou kunnen worden, aan Christiaan Maas, in 
verband met den door Cornelis Jacobus Mattheus 
Ribbens vervulden militairen dienst, vrijstelling 
te verleenen wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval, indien beiden in hetzelfde 
gezin samenleefden of hadden samengeleefd, 
alsof zij bloedverwanten waren; dat dit echter 
niet het geval is ; dat volgens verkregen in
lichtingen Ribbens in een ander gezin werd opge
voed en nimmer in het gezin van Christiaan 
Maas Sr. opgenomen is geweest ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
Cornelis Jacobus Mattheus Ribbens niet in 
gezinsverband met zijn zoon Christiaan kan 
leven, omdat de wet dit niet toeliet ; dat 
Christiaan een halfbroeder is van Ribbens 
voornoemd en dus op vrijstelling van dienst
plicht aanspraak kan maken ; 

0. dat de omstandigheid, waarop de appellant 
zich beroept, namelijk de verwantschap van 
zjjn zoon Christiaan met den in militairen 
dienst geweest zijnden onwettigen voorzoon 
van zijne vrouw, er, nu blijkens de overgelegde 
stukken deze voorzoon in een ander gezin is 
opgevoed en nimmer in het gezin van den 
appellant opgenomen is geweest, niet toe kan 
leiden om aan te nemen, dat hier aanwezig is 
een bijzonder geval, als is bedoeld in art. 12, 
eerste lid f der Dienstplichtwet, hetwelk grond 
zou opleveren om vrijstelling te verleenen ; 

dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zoodanig bijzonder geval ; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Defensie is belast, enz. 

(A.B.) 

6 April 1936. 'ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3, 9. ) 

Wanneer het ter inschrijving aangeboden 
merk niets anders is dan eene aanduiding 
van de waar, waarvoor het als merk zou 
moeten dienen, mist zulk een werk het 
vermogen om iemands fabrieks- of han
delswaren van die van anderen te onder
scheiden. 

Dat het onderhavige merk niets anders 
is dan eene aanduiding van de waar, is 
eene beslissing van feitelijken aard. 
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Ongegrond is de stelling, dat voor het 
als nietronderscheidend beschouwen van 
wat als merk wordt aangeboden, is ver
eischt, dat de heteekenis daarvan als eene 
hloote aanduiding der waar voor ieder 
duidel ijk zij . Het onderscheidend ve rmo
gen ontbreekt reeds, indien het niet be
staat tegenover dat deel van het publ iek, 
dat met de waar in aanraking komt, in 
dit geval alleen vak! ieden. 

Geeft eerbiedi g te kennen, 
de Duitsche H andelsvennootschap "Siemens 

Schuckertwerke A.G., gevestigd te Berlij n
Siemensstadt (Duitschland), (adv. Mr. Ir. J. 
van Hettinga Tromp): 

1. dat zij hij inleidend reque t dd. 3 Oct. 
1935 aan de Arr.-R echthank te ' s-Gravenhage 
heeft verzocht de inschrijving bij het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom te 's-Graven
hage te hevelen van h aar onder n°. 88984 dd. 
20 Maart 1935 op grond van de inschrijving 
in Duitschland bij het Bureau te Bern inte r
nationaal ingeschreven woordmerk "Kathodeu
fallahl e iter" voor de waar "appareil s de pro
tection contre les surtensions" ; 

2. dat dit verzoek door de Rechtbank bij 
hare eindbeslissing van 19 November 1935 
werd toegewezen; 

3. dat voormeld Bureau tegen die beschik
king van de Rechtbank in beroep is gekomen 
hij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat bij 
beschikking van 14 Februari 1936 (1936 n°. 
165, R ed.) de beschikking der Rechtbank ver
nietigde en alsnog het oorspronkelijk verwek 
van thans verzoekster wees van de hand; 

4. dat verzoekster zich door deze 's Hofs 
besli ss ing bezwaard gevoelt, mitsd ien daar
tegen. onder overlegging van de bestreden 
beslissing en verdere daarop betrekking heb
bende bescheiden, bij Uwen Raad beroep in 
cassatie instel t - welk beroep zij tege lijkertijd 
aan genoemd Bureau zal doen beteekenen - , 
hierbij a ls middelen aanvoerende: 

I. S. of v. t. van artt. 1, 3. 8, 9, 12 en 
12bis Merkenwet en van art. 48 Rv.; 

doordat het H of de beschikking <le t· Recht
bank, waarbij de gevraagde inschrijving werd 
bevolen, heeft vernietigd en het oorspronkelijk 
verwek van requestrante alsnog heeft gewezen 
van de hand op den door het Bureau voor de 
weigering tot inschrijving aangenomen grond, 
dat aan het woord " K atbodenfall ahleiter" 
onderscheidend karakter a ls merk niet kan 
worden toegekend; 

Ten onrechte, omdat de vraag, die het. Hof 
bevestigend bad moeten beantwoorden om de 
beschikking der Rechtbank te kunnen ver
nietigen, deze was of de in art. 9 der Merken
wet aangewezen voorwaarden , onder welke het 
Bureau bevoegd is de inschrijving te weigeren 
en voor geene uitbreiding vatbaar zijn, in di t 
geval aanwezig waren, welke vraag het Hof 
dan echter ontkennend had moeten beantwoor
den. 

II . S. of v. t. van de sub I genoemde wets
artikelen; 

doordat het Hof beschikte, a l ub I ver-
meld, op g rond dat aan het woord " K athoden
fallahleiter" onderscheidend karakter als merk 
niet kan worden toegekend, daar - waar 
"Kathodenval" een bekend natuurverschijnse l 

is en dat woord daarom a ls merk geen onder
scheidend karakter heeft en het woord "aflei
der" zulks evenmin bezit - het woord "Ka
thodenfallahleiter" in dit geval beteekent een 
apparaat, dat de electrische overspanning 
afleidt en waarbij van den kathodenval wordt 
gebruik gemaakt, weshalve het niet anders is 
dan een aanduid ing van het product, waarvoor 
het als merk moet dienen; 

ten onrechte, omdat de omstandigheid, dat 
het woord, gelet op de leteekenis die er " in 
dit geval" aan moet worden gehecht, kan 
worden beschouwd a ls een aanduiding van het 
product, niet voldoende is om het a ls merk 
niet onderscheidend te oordeelen, vermi ts daar
voor tenminste noodig zou zijn, dat die betee
kenis voor een ieder duidelijk ware, wat het 
Hof niet beslist, integendeel, naar verder uit 
de be.chikking blijkt, hier niet het geval is. 

Ter toelichting van bovenstaande middelen 
moge requestrante het navolgende onder 
's Hoogen Raads aandacht brengen. 

ad I. Laatstelijk hij beschikking van 17 
Mei 1912 W. 9359 heeft Uw Raad bes list, dat 
de in art. 9 der Merkenwet vermelde voor
waarden, waaronder het Bureau de gevraagde 
inschrijving van een merk mag weigeren, niet 
voor uitbreiding vatbaar zij n en ciat derhalve 
de Rechter hij beroep tegen een weiger ing 
slechts heeft te onderzoeken of één dier voor
waarden aanwezig is, bij gebreke waarvan de 
inschrijving moet worden bevolen. 

Deze beslissing is sedertdien voortdurend 
verwaarloosd en wel onder het motief, dat het 
Bureau ter vervull ing van zijn wettel ijke taak 
om "merken" in te schrijven toch moet heoor
deelen of inderdaad een merk in den zin der 
wet, aanwezig is. 

Dit motief is uitsluitend van theoretischen 
aard. E en prealabele beoordeeling door het 
Bureau van de onderscheidingskracht van een 
a ls merk ter inschrijving aangeboden kentee
ken is practisch volstrekt niet noodig. H et 
Bureau kan uiteraard niet inschrijven en ruoet 
dus wel weigeren kenteekenen , waaraan door 
sommigen wel onderscheidingskracht a ls me,·k 
wordt toegekend, doch die voor inschrijving 
a ls zoodanig niet vatbaar zijn, zooals h. v. 
kl anken, vormen enz. Maar een woord of 
beeld, waarvan een cliché door den inzendn 
moet worden bijgevoegd, kan altijd worden 
ingeschreven. 

Dat de inschrijving daarvan moet geschieden, 
zoodra aan de voorwaarden van art. 9 is vol 
daan, dus het pretense merk niet strijdt met 
opf:nbare orde of goede zedt,n e n niet in hoofd. 
zaak overeenstemt met een reeds ten name van 
een ander ingeschreven pretens merk, past 
vol komen in het stelsel onzer wet. 

Die wet huldigt toch - in afwijking der wet
telijke regeling in sommige andere landen -
het declaratieve stelsel, waarbij de inschrijving 
geen andere beteekenis heeft dan vast te ste l
len, dat de inzender zijn pretense merk op den 
dag der inzending heeft gebruikt, waaraan de 
wet dan het rechtsvermoeden verbindt, dat dit 
gebruik het eerste is in Nederland van dat 
kenteeken voor de desbetreffende waar. Aan 
de inschrijving val t overigens door den depo
sant geenerl ei recht te ontleenen. Of hij inder
daad de eerste gebruiker is van het kenteeken 
en of dat inderdaad a ls een ondersche iàond 
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merk erkend kan worden zijn vragen, die na 
de inschrijving nog, bij betwisting door een 
ander, volkomen ter beoordeeling van den 
Rechter staan. De Rechter kan zich daarbij 
wo noodig door getuigen en deskundigen ad 
hoc doen voorlichten. 

Dit stelsel komt overeen met wat in vele 
landen ook voor het octrooirecht geldt en dat 
een voordeel heeft van eenvoudigheid en ve1·
mijding van noodelooze moeilijkheden. 

Zou van het Merkenbureau verwacht zijn, 
over alle vragen van onderscheidingskracht 
een oordeel te vellen alvorens tot inschrijving 
over te gaan, dan hadde dat Bureau ook -
gelijk b.v. de Octrooiraad ten onzent - behoor
lijk met deskundigen moeten zijn toegerust. Bij 
gebreke daarvan behelpt het Bureau zich thans 
telkenmale ermede, a ls het zich voor vragen 
over onderscheidingskracht geplaatst ziet -
woals ook i. c. - daarover buiten den inzender 
om naar eigen keuze advies in te winnen bij 
anderen, die het als voldoende desknndig bP
schouwt. Dit schijnt minder gewenscht. althans 
niet noodig en is door den H. R. in zijn voor
melde beslissing dan ook niet als cJe bedoeling 
van de wet erkend. 

ad Il. In 's Hoogen Raads beschikking van 
21 Juni 1935 (1936 n°. 3) werd beslist, dat 
aan een woord onderscheidend vermogen als 
merk diende te worden ontzegd, als dat woord 
- gelijk in het daar aanwezige geval het 
woord "Kleinprijs" voor ieder <luidelijk sl&chts 
een eigenschap der waar, waarvoor het be
stemd is, aangeeft. 

Dit "voor een ieder duidelijk" is een ele
ment der besliss ing, dat naar Uw bedoeling 
stellig niet verwaarloosd mag worden, ge let 
ook op 's Raads uitspraak van 22 Mei 1931 
W. 12330, N. J. '31 blz. 1408), inhoudende: 
dat "alle ...... woorden, die naar hun aard 
kunnen dienen ter onderscheiding van iemands 
fabrieks- of handelswaren van die van anderen, 
kunnen a ls merk worden i;-ebezigd, a l moge 
de wet somtijds (bedoeld is: in art. 4) zoo
danig gebruik verbieden". Uw Raad bedoelde 
in de beschikking-Kleinprijs dan ook onmis
kenbaar zich aan te slui ten bij, doch niet ver
der te gaan dan het Hof in zijn desbetreffende 
beslissing overwoog

1 
n.l. dat een ieder, die 

het woord "voor t eerst ziet, terstond be
grijpt", welke eigenschap of hoedanigheid van 
de waar daarmede wordt aangeduid. 

Er zijn tal van merken, waarin eenige aan
duiding van de e igenschap der waar is gelegd 
- het I igt zelfs voor de hand, dat de fabri
kant bij het kiezen van zijn mtrk grijpt naar 
een woord of beeld, dat in eenig verband met 
de waar staat -, al is dit verband ook niet 
terstond voor een ieder duidelijk. Verzoekster 
wijst, a ls voorbeelden uit vele, op de in den 
lateren tijd ingeschreven me rken: ,,Mortinsect" 
voor insectenverdelg ingsmiddel; ,,Bronchicura" 
voor een geneesmiddel tegen hoest; ,,Stala
chrome" voor meubelen van verchroomd staal ; 
,,Kunstzon" voor bestralingsapparaten ; ,,Rlec
trobezem" voor stofzuigers; ,,Mini watt" voor 
ontladingsbuizen; ,,Saladine" voor slaolie. 
Soms zelfs wordt het niet voor ieder terstond 
duidelijke verband nog door een onderschrift 
verduidelijkt a ls bij "Wipla" (wie platin) 
voor een staalsoort, ,,Marva" (margarine voor 
allen) voor kunstboter enz. 

Het komt ook voor, dat maar een kleine 
aanwijzing noodig is om de in het merk ver
scholen aanduiding van de eigenschap der 
waar voor ieder duidelijk te doen zijn. Zoo is 
b.v. bij het merk "Mont Blanc" voor tand
pasta, waaraan vermoedelijk niemand onder
scheidend vermogen zal outzeggen, toch niet 
meer noodig dan dit woord op zijn Neder
landsch uit te spreken om voor ieder duidelijk 
te maken, dat het merk slechts beoogt het
zelfde omtrent de waar te kennen te geven a ls 
de meer gangbare uitdrukking: ,,maakt witte 
tanden". 

Desgelijks staat de zaak bij "Kathodenfa.1-
lableiter". Het gewone publiek, voorwover dat 
Duitsch ver taat doch de werking van het 
apparaat niet kent, zal meencn naar analogie 
van den bekenden bliksemafleider, dat het 
hier gaat om een toestel, waarbij een zekere 
kathodeval wordt afgeleid. Daarvan is echter 
geen sprake, zoodat het woord zeker niet voor 
een ieder een duidelijke aanwijzing nopens de 
waar geeft. 

De gewone vakman echter, die het apparaat 
niet toevallig kent, doch het natuurkundig 
verschijnsel "Kathodeval" wel kent en dus 
ook weet, dat van a fle iding van een kathode
val geen sprake kan zijn, begrijpt daarom de 
voor het publiek schijnbaar duidelijke aandui
ding van een eigenschap der waar juist niet; 
wodat het woord ook hem geenerlei aanstonds 
duidelijke aanwijzing nopens de waar geeft. 
Eerst als hem de gecompliceerde werking van 
het toestel is uitgelegd op de wijze als dat door 
het Bureau blijkens de 4de n ,chtsoverweging 
is gedaan, waarbij het Hof zich in de 13e 
rechtsoverweging kennelijk heeft aangesloten, 
moet de vakman wel erkennen, dat die werking 
door het enkele woord "Katbodenfallableiter" 
kan worden weergegeven. Het Bureau zegt 
echter, ook daarin door het Hof gevolgd, 
geenszins dat door het woord die werking zelfs 
iederen vakman tersto11d duidelijk zou zijn. 

Alsdan bestaat geen grond om dat woord niet 
• a ls een onderscheidende aanduiding van dit 

speciale apparaat te erkennen. 
Redenen, waarom het den H. R. moge be

hagen, de beslissing van het Hof, waartegen 
beroep in cassatie, te vernietigen met zoo
danige verdere voorziening als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Het Bureau voor den In<lustrieelen EigPn

dom, gevestigd te 's-Gravenhage aan het Wil
lem Witsenplein n°. 6, (adv. Mr. Dr. J. Wol
terbeek Muller) ; 

dat de Duitsche Handelsvennoot chap Sie
mens-Schuckertwerke A.G. gevestigd te Ber
lijn-Siernensstaclt, zich bij een verzoekschrift, 
gedateerd 13 Maart 1936 heeft gewend tot 
Uwen Raad met het verzoek te vernietigen de 
beschikking van het Gerecht;shof te 's-Graven
hage van 14 Februari 1936, waarbij de be
schikking der Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage 
dd . 19 November 1935, tusschen haar en het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom ge
wezen, is vernietigd en het oorspronkelijk ver
zoek van requestrante is afgewezen; 

dat de gronden, waarop de vernietiging in 
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cassatie van voormelde beschikking van het 
Gerechtshof gevraagd worden, in het kort deze 
zijn: 

I . Het Hof heeft, om de genomen beslissing 
te kunnen geven, (implicite) bevestigend moe
ten beantwoorden de vraag of in dit geval wel 
aanwezig waren de in art. 9 der Merkenwet 
aangewezen voorwaarden onder welke het Bu
reau bevoegd is de inschrijving van een inge
wnden merk te weigeren; 

II. Het Hof heeft op onjuiste gronden u it
gemaakt, dat het woord Kathodenfallableiter 
onderscheidend karakter a ls merk mist, daar 
dit woord niets anders is dan een aandu iding 
van het product, waarvoor het a ls merk moet 
dienen. 

dat het Bureau ter\ aanzien van deze cas
satie-gronden het navolgende wenscht aan te 
voeren. 

Ad I. dat in de beschikking a quo van 
eenige beslissing betreffende dit punt niets is 
te vinden en ook in het oorspronkelijk verzoek 
aan de Arr.-Rechtbank de beslissing van het 
Bureau op dit punt niet wordt aangevall en. 
H et beroep in cassatie mist ten deze dus fe ite
lijken grondslag en bovendien wordt dit punt 
voor het eerst in cassatie aangevoerd; 

dat gerequestreerde te allen overvloede nog 
wil motiveeren, waarom het Bureau met re
questrante's standpunt niet ka n meegaan: 

dat requestrante zich beroept op het arrest 
van Uwen Raad van 17 Mei 1912 (W. v. h. 
R. 9359). H et ging toen bij Rechtbank en Hof 
om de vraag of het Bureau al dan niet terecht 
een merk, waarvan de inschrijving gevraagd 
werd voor sigaretten had geweigerd op grond 
van de overeenstemming met een eerder inge
schreven merk voor tabak; 

Rechtbank en Hof hadden uitgemaakt, dat 
de waar sigaretten onder de hier vastgestelde 
feitelijke omstandigheden, niet van dezelfde 
soort was als de waar tabak van de vroegere 
inschrijving. De inschrijving was dus bevolen. 

De H . R. maakte nu uit dat de besliss ing 
(sigaretten en tabak zijn in dit geval geen 
waren van dezelfde soort) van feitelijken aard 
was en dat de juistheid van 's Hofs over
wegingen in cassatie niet kon worden onder
zocht. Bovendien was door het Bureau art. 9 
der Merkenwet niet als geschonden of ver
keerd toegepast aangehaald. Om te motiveeren, 
dat dit verzuim het verwek in cassatie viti
eerde, overweegt de H. R., dat de voorwaarden 
van weigering in art. 9 der Merkenwet worden 
aangewezen. Geheel ten overvloede vermeldt 
deze overweging, dat die gronden niet voor 
uitbreiding vatbaar zijn, im1ners de grond van 
weigering, waaromtrent de procedure hier 
ging, staat expressis verbis in art. 9 der Mer
kenwet. De beslissing wordt dus geenszins door 
deze overweging gedragen ; 

dat deze overbodige overweging van gemelde 
beschikking van 17 Mei 1912, - die trouwens 
ook met art. 3bi.s der Merkenwet, dat in 1904 
aan de wet is toegevoegd, zonder dat art. 9 
aangevuld is, niet wel is overeen te brengen 
- noch door het Bureau voor den Indns
trfeelen Eigendom noch door de jurisprudentie 
is opgevat in dezen zin, dat het Bureau 
voortaan alles a ls merk zou hebben in te schrij
ven wat als wodanig wordt ingewnden; 

dat de artt. 4 en 5 der Merkenwet het 

Bureau belasten met hP.t inschrijven van mer
ken, waaronder blijkens art. 3 der Merkenwet 
zijn te verstaan teekens die geschikt zijn om 
iemands waren van die van anderen te onder
scheiden, zoodat het Bureau naar de vraag of 
een merk voldoend onderscheidend vermogen 
bezit een onderwek dient in te steil en: 

dat het Bureau derhalve niet sleéhts be
voegd, maar ook verplicht is de inschrijving 
o. a. van zuivere soortaanduid ingen of aan
prijzingen, die deze eigenschap uit den aard 
der zaak missen, te weigeren; 

dat dit dan ook de praktijk is die het Bureau 
gedurende een lange reeks van jaren g,wolgd 
heeft en die door de jurisprudentie, ook v:in 
den H. R. steeds is gesantionneerd. (Arr. H. 
R. 25 Sept. 1924 i. z. Holeproof Hosiery N. J. 
1924, blz. 1118 ; Arr. H. R. 4 Juni J 926, W . 
11527 i. z. ,,Gist is Leven"; Arr. H. R. 27 
Dec. 1926, W. 11613 i. z. Motorspirit; Arr. 
H. R. 18 Dec. 1930, W. 12245 i. z. ingeweven 
gekleurde st.repen; Arr. H. R. 6 Mrt. ins 
N. J. 1933, blz. 1766 i. z. Y a katabak; An 
H.R. 21 Juni 1935, N. J . 1936, n°. 3, enz.); 

dat trouwens het voor zich accapareeren als 
merk van een woord dat een bepaalde waar rip 
normale wijze beschrijft een daad is van oneer
lijke concurrentie, wijl men concurrenten daar
door op bedenkelijke wijze belemmert. in de 
normale aanwending van de vakterminolo;:;i<' 
ter aanduiding der eigensch appen hunner goe
deren; 

dat derhalve iedere weigering eener , inschrij 
ving wegens gebrek aan ondersch<>idend vP.r
mogen tevens een beroep op de g ronden van 
het in art. 9 uitdrukkelijk genoemde art. 4 
voorlaatste lid der Merkemvet openbare orde 
impliceert; 

dat gerequestreerde voor de beoordeeling der 
vragen die zich in deze materie kunnen voor
doen wo noodig de voortdurende hulp heeft 
van een 65-tal onpartijdige ingenieurs, die 
ieder op de verschillende onderdeelen der tech 
niek gespecial iseerd zijn en voorts een op dit 
gebied voorbeeldige bibliotheek bij de hand 
hebben, afgezien dan van de voorlichting·, die 
van andere officieele en niet-officieele I icha
men van Universiteiten tot Kamers van Koop
handel, telkens als dit wenschelijk 1s, wordt 
ingewonnen; 

dat overigens het preventieve toezicht van 
het Bureau in deze materie uiterst gewenscht 
is, daar een eenmaal ingeschreven merk zonder 
onderscheidend vermogen, niet meer uit het 
register verwijderd' kan worden ; 

dat de litteratuur voor wover bekend, een
stemmig het hierboven ingenomen standpunt 
inneemt; (Molengraaff, Leiddraad, 6e druk I, 
blz. 116; Polak, Handelsrecht, 5e druk I , blz. 
142, Drucker, Kort Begrip, pag. 89); 

Ad II. dat het Hof nadat de recjuestrante 
met behulp van twee harer bedrijfsingenieurs 
en een, tevens den graad van ingenieur bezit
tenden advocaat ruimschoots in de gelegen
heid i_s geweest het tegendeel aannemel ijk te 
maken, op zuiver feitelijke gronden heeft uit
gemaakt, dat het woord " Kathodenfallablei
ter" niets anders is dan een aanduiding van 
het product waarvoor het als merk moet die
nen· 

ddt het hier zeker niet de plaats is om dit 
debat, waarvan het resultaat in de beschik-
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king van het H of is weergegeven, te her
openen; gerequestreerde zal requestrante hier
in niet volgen; de l itteratuur, die het Bureau 
ter staving van zijn standpunt heeft aange
voerd, was in hoofdzaak van requestrante af
komstig; 

dat, indien gerequestreerde de bestaande 
jurisprudent ie op di t punt wel begrijpt, een 
merk niet kan zijn een woord dat niets dan 
een op de waar betrekking hebbende eigen
schap in voor ieder duidelijke taal, weergeeft; 

dat met de woorden voor ieder duidelijk 
in de beschikking van Uwen R aad van 21 Jun i 
1935 ( . J . 1936), n°. 3} zeker niet anders 
bedoeld is dan duidelijk voor dengeen die met 
de producten waarom het gaat in aanraking 
pleegt te komen, en de beschikking a quo clan 
ook voll edi g in m,e1·eenstemmi ng met U w voor
m elde beschikking is te achten ; 

dat met de waar kathodeval a fl eiders ( over
spanningsbeschermers voor electrische bedrijfs
netten) voorshands slechts vaklieden in aan
r a king komen, die dan echter zeer wel weten 
dat met "kathodenfall ableiter" niets anders 
bedoeld kan zijn dan een overspann ingsafleider 
die door den kathodeval gekarakteriseerd 
wor dt; 

dat n iemand - die ter zake kundig is en 
daar gaat het om - in dit woord iets anders 
zal zien dan een woord dat een bepaald voor
werp besch rijft, hetgeen t rouwens door re
questrante in de voorlaatste alinea van het 
verwekschr ift wordt toegegeven: 

dat hier het verschil ligt met de door re
questrante aangehaalde merken . die alle hoog
stens een suggestie geven van de waar, die zij 
a ls merken onderscheiden , of van hare eigen
schappen , doch geenszins ui tslu itend bestaan 
uit een soortaanduiding; ten deele zijn het 
juist bijwndere aardige phantasie-volle en 
geestig bedach te merken ; 

dat als het woord ka thoden fa ll ablei ter ten 
onrech te als merk erkend zou worden, de fabri 
kant, die in de toekomst de overspannings
a fl eiders, die door dit woord gekar akteriseerd 
worden (en die volstrekt niet door requestrante 
zijn ui tgevonden ) zal fabr iceeren, deze njet 
meer zal mogen aandui den met dezen naam, 
die het product op de meest juiste en een
voud ige wijze beschrijft, zulks terwijl door 
requestrante juist in hare reclame-li tteratuur 
op de ty pische kathodeval-wer king bij ronder 
de nadruk gelegd wordt ; 

dat zeker bij de thans zeer scherpe merken
bescherming (men denke aan het Protargol
arrest (1 936 n°. 79, R ed.) het wel bijzonrler 
ongewenscht wordt om van den aanvang a f 
zuiver beschrijvende woorden als merken toe 
te laten ; 

dat h ierdoor de oneerlijke concurrentie niet, 
- zooals de Mer kenwet bedoelt te bereiken -, 
bestreden wordt, doch juist in de hand ge
werkt wordt ; 

Op de,,e gronden verzoekt gerequestreerrle 
d at het Uwen R aad moge behagen requestrante 
in haar verwek niet ontvankelijk te verklaren, 
al thans haar beroep in ca sa t ie te verwerpen. 

Conclusie van den P roc. -Gen. Besier. 

0. dat het eerste middel ongegrond is, omdat 
het Bureau bevoegd en verpli cht is om de 

inschr ijving te weigeren van wat wel als merk 
wordt aangeboden doch in den zin der fe r
kenwet door gebrek van het vermogen om 
iema nds fa brieks- of handelswaren van die van 
anderen te onderscheiden niet een merk is, 
hetgeen o. a . het geval is, wanneer het aan
gebodene niets a nders is dan een aanduiding 
van de waar, waarvoor het als merk zou moe
ten dienen. 

0 . dat het tweede middel, voor zoover de 
strekking daarvan is op te komen tegen 's H ofs 
beslissing, dat di t laatste hier het geval is, 
di t vergeefs doet daar deze bes! iss ing van 
fe itelijken aard en dus in cassatie onaantast
baar is, en dat het ongegrond is, voorzoover 
het voor het als niet-onderscheidend beschou
wen van wat als merk wordt aangeboden, 
eischt, dat de beteekenis daarvan als een bloote 
aanduiding der waar voor ieder du idelijk zij, 
daar het onderscheidend vermogen reeds ont
breekt, indien het n iet bestaat tegenover dat 
deel van het publiek, dat met de waar in aan
raking komt, in d it geval alleen vaklieden: 

Concludeert tot verwerping van het beroep . 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gelet op de schr iftelijke conclusie va n dan 

Procureur-Generaal, st rekkende tot enz. ; 
Zich vereeni gende met die conclusie en de 

gronden, waarop zij berust, overnemende : 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

17 A pril 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (R. 0 . art . 99; Octrooiwet art . 30.} 

H of: H et gestelde levert niet op inbreuk 
op het octrooi. H et woord " raam" wijst 
op een samenhangend geheel en niet op 
één staafj e noch op twee of meer niet met 
el kaar verbonden staafj es. 

H ooge R aad : E en octrooi is niet eene 
wet in den zin van art. 99 R . 0. Over i
gens komt het middel op tegen fe itel ijke 
beslissi ngen. 

H et middel , waarbij is gesteld, dat het 
Hof n iet zou hebben onderzocht, waarin 
de geoctrooieerde uitvinding naar het 
wezen van de zaak bestaat, mist feitelijken 
grondslag. H etzelfde is het geval met de 
klacht, dat het H of niet zou hebben on
derzocht, welke beteekenjs de gemiddelde 
technicus aan de conclusie c. a. zou heb
ben gehecht, daar de door het Hof ge
bruikte uitdrukki ng " iedere derde" ook 
den gemiddelden technicus omvat, nu niet 
blijkt, dat het Hof dezen daarin niet mede 
begrij pt. 

De N. V. Philips' Gloeil ampenfabrieken, 
gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, 
eischeres tot cassatie van een arrest, door het 
Gerechtshof te Amsterdam op 13 December 
1934 tusschen partij en gewezen (W. 12966 
R ed.), advocaat Mr. F . M. Westerouen va n 
Meeteren, gepleit door Mr. B. M . Telders; 

tegen: 
J . M . van Essen, handelende onder den naam 
van " R adio van Essen" , wonende te Amster
dam, verweerder in cassatie, niet verschenen. 
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Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Philips voert thans de volgende middelen 

tot cassatie aan: 
"I. S. en/of v. t. van het Nederlandsch 

octrooi 13405, gedateerd 7 Juni 1925, en van 
artt. 1, 2, 3, 20, 28, 30, 43 Octrooiwet 1910 
S. 313, 48, 199 en 353 Rv., 

"door gegrond te oordeelen van Essen's 
eenige door hem gehandhaafde grief tegen 
het vonnis waarvan beroep, welke grief vol
gens het Hof hierop neerkwam, dat in het 
Nederlandsch octrooi no. 13405, waarvan 
Philips houdster is, onder "raam" niet is te 
verstaan elk gestel (steungestel) dat dient om 
de dunne draden welke in het electrisch ont
ladingstoestel worden aangebracht den noodi
gen steun te geven teneinde die draden hun 
stand te doen behouden, doch slechts eene 
samengestelde en samenhangende constructie, 
en diensvolgens na vernietiging van het von
nis waarvan beroep, waarbij aan Philips was 
opgedragen door getu igen te bewijzen " dat 
door appellant vóór 5 Augustus 1933 radio
lampen van de merken "Tungsram" en 
,.Radio-Record" zijn verkocht en afgeleverd, 
waarin als rooster voorkomt een steungestel 
(d.w.z. één of meer staven), waarop dicht op
eenliggende windingen zijn gewonden", aan 
Philips hare vordering te ontzeggen, 

,;ten onrechte, omdat in het Nederlandsch 
octrooi 13405 bescherming is verleend voor elk 
rooster voor een electrisch ontladingstoestel, 
dat hierdoor is gekenmerkt, dat het bestaat 
uit dicht opeenliggende windingen van draad, 
dat zóó dun is, dat het te slap is om zonder 
ondersteuning zijn stand of vorm te behouden 
en daarom is gewonden op een "steungestel" , 
bestemd om die windingen de vereischte stand 
en vorm te doen behouden, van welk steun
gestel de vorm irrelevant is, zoodat het onder 
omstandigheden ook kan bestaan uit één 
enkele staaf, of uit twee of meer staven, di e 
niet met elkander zijn verbonden. 

,,II. S. en/of v. t. van dezelfde artikelen, 
zoomede van artt. 22, 23, 32 Octrooiregle
ment 22 September 1921, S. 1083, 

"door bij de vaststelling van de beteekenis 
van het Nederlandsch Octrooi 13405 en den 
omvang der daarbij verleende bescherming 
voorop te stellen, dat, waar een octrooi als het 
litigieuze eene verbodsbepaling tegenover der
den inhoudt, dit niet mag worden uitgebreid 
buiten hetgeen die derden redelijkerwijze ge
acht moeten worden daarin te kunnen en te 
moeten lezen, hetgeen volgens het Hof zoude 
medebrengen, dat men zich voor de uitlegging 
van het litigieuse octrooi in de allereerste 
plaats moet houden aan de woorden van dit 
octrooi en wel vóór alles aan de woorden van 
de conclusie, zij het ook dat deze woorden 
moeten worden gelezen in verband met dat
gene waaruit naar het wezen van de zaak de 
geoctrooieerde uitvinding bestaat, en voorts 
bij een en ander slechts rekening te houden 
met den indruk. dien de woorden der con
clusie van gemeld octrooi, in verband met den 
verderen inhoud daarvan en de bij het octrooi 
gemaakte teekeningen, op ieder derde moesten 
maken, met die woorden zelve en met de bij 
het octrooi behoorende teekeningen, 

,,een en ander ten onrechte, 
,,a. omdat het voor de vraag welke be

scherming door de toekenning van een Neder
landsch octrooi aan zijn houder wordt ver
leend aankomt op datgene, waarin naar het 
wezen der zaak, de geoctrooieerde uitvind ing 
bestaat, hetgeen door het Hof niet is onderzocht, 

"b. omdat het voor de sub a bedoelde vraag 
niet aankomt op de beteekenis, d ie "ieder 
derde" aan een octrooiclausule (in verband 
met de beschrijving en de teekeningen) zal 
toekennen of den indruk, die een en ander op 
zoo'n derde zal maken (al h etwelk het Hof 
ten onrechte wèl van belang, zoo niet alléén 
van belang heeft geacht), doch uitsluitend op 
de beteekenis, die de gemiddelde technicus, 
d. w. z. hij die op het gebied, waarop het 
octrooi betrekking heeft, over de normale vak
kennis beschikt, aan die conclusie, in gemeld 
verband bezien, zal hechten, hetgeen door het 
Hof niet is onderzocht, 

,.terwijl voor de gegrondheid van beide mid
delen en de verlangde vernietiging van 
's Hofs arrest zonder belang is 's Hofs oor
deel, dat ook al zou met de Rechtbank moeten 
worden aangenomen, dat onder het woord 
,,raam" in deze is te verstaan ieder steun
gestel dienende tot ondersteuning van de 
dunne roosterdraden, dit toch niet ten ge
volge zou hebben dat de door de Rechtbank 
geformuleerde bewijsopdracht als juist moet 
worden aanvaard". 

Het eerste middel kan voorzoover wets
artikelen als geschonden of verkeerd toege
past zijn aangehaald, m. i. niet tot cassatie 
leiden, omdat het in strijd is met de uitleg
ging door het Hof aan Philips octrooi ge
geven, welke uitlegging van feitelijken aard 
en dus in cassatie onaantastbaar is. 

Bij pleidooi voor de eischeres is wel be
toogd dat het octrooi een wettelijk voorschrift 
zou zijn , waarvan derhalve de uitlegging in 
cassatie kan worden onderzocht, gelijk in dit 
middel dan ook in de eerste plaats schending 
of verkeerde toepassing van het octrooi wordt 
gesteld, doch deze leer is niet de mijne, ge
lijk aan den H. R. bekend is, laatstelijk uit 
mijne conclusie van 14 Februari l.i. in de 
zaak van Bell Telefone tegen Philips. (Hier
voren opgenomen, R ed.). Aan het nog zoo kort 
geleden na kennisneming van het artikel van 
Prof. Telders in het Rechtsgeleerd Magazijn, 
J g . 50, dat in het tegenwoordig ged ing den 
grondslag van zijn pleidooi voor Philips vorm
de, betoogde, heb ik thans niets toe te voegen. 
Ik neem de vrijheid naar mijne genoemde 
co nel usie te verwijzen. 

Overigens schijnt het mij toe, dat de uitleg
ging door het Hof aan het octrooi gegeven 
juist is. 

Raam is volgens het voor Philips gehouden 
pleid9oi de vertaling van het woord "frame" , 
voorkomende in het tegengeworpen Ameri 
kaansche octrooi en volgens de bij pleidooi 
aangehaalde Engelsche woordenboeken, wordt 
dit woord in den regel omschreven a ls "a 
structure", d. i. iets dat uit samenstell ende 
deelen bestaat, niet een enkelvoudig voor
werp. Daarop wijzen ook de in bedoeld ple i
dooi steeds gebezigde woorden constructie, 
geraamte, gestel , zooals het Hof in overwe-

, ging 14 omtrent dit laatste woord terecht be-
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toogt, en nog meer het eveneens blijkens over
weging 13 in de beschrijving van het Neder
landsche octrooi gebezigde woord "raamwerk". 

Het tweede middel komt mij voor in zijn 
beide onderdeel en feitelijken grondslag te missen. 

Immers - wat het eerste onderdeel betreft 
- terwijl het octrooischrift, voor zooveel in 
cassatie blijkt, bui ten de conclusie daarvan 
niets bevat omtrent het wezen der geoctrooi
eerde uitvinding, de uitvindingsgedachte , die 
aan het geoctrooieerde voortbrengsel ten 
grondslag ligt, of omtrent de "uitkomst" op 
het gebied der nijverheid, waartoe deze strekt 
(art. 3 der Octrooiwet), maar het octrooi
schrift alleen meldt, dat het betreft een elec
trisch ontladingstoestel met dit kenmerk, dat 
de rooster bestaat uit een "raam", waarop 
dicht opeenliggende windingen zijn gewonden, 
heeft het Hof bij het bestreden arrest niet al
leen in rechtsoverweging 5 gezegd, dat de 
woorden der conclusie moeten worden gelezen 
in verband met datgene waaruit naar het 
wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding 
bestaat, maar ook zich in de volgende over
wegingen moeite gegeven het wezen der uit
vinding uit den verderen inhoud van het oc
trooi ( overweging 9 en volgende) en zelfs uit 
de daarbij gevoegde teekeningen op te spo 
ren, maar heeft het niets anders gevonden 
dan de woorden ,,raam" en "raamwerk", 
waaraan het dan zijn in cassatie onaantastbare 
uitlegging geeft, alsmede de teekeningen van 
een rooster, dat een samenhangend geheel 
vormt, waarin het dan steun voor deze uitl eg
ging vindt. In cassatie is overigens zelfs niet 
beweerd, dat het octrooischrift iets meer om
trent het wezen der uitvinding zou inhouden. 

Wat het tweede onderdeel aangaat, het Hof 
spreekt in zijn arrest niet alleen van den in
druk, dien de conclusie (in verband met de 
beschrijving en de teekeningen) op een wille
keurigen derde zal maken, doch over den in
druk, dien de beschrijving en de teekeningen 
zullen maken op iederen derde (overwegingen 
9 en 12 onderscheidenlijk), waaronder óók 
valt " de gemiddelde technicus, die op het ge
bied, waarop het octrooi betrekking heeft, 
over de normale vakkennis beschikt", en voor 
wien blijkens het als geschonden of verkeerd 
toegepast aangehaalde art. 20 der Octrooiwet, 
op hetwelk dit onderdeel kenlijk in het bij
zonder het oog heeft, de uitvinding begrijpe
lijk moet zijn. 

De aangevoerde middelen ongegrond be
vindende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep en tot veroordeeling der eischeres in 
de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzoover thans van belang, uit het 

bestreden arrest blijkt, dat eischeres tot cas
satie - verder te noemen Philips -, houdster 
is van het Nederlandsche octrooi No. 13405, 
gedagteekenà 7 Juni 1925, waarvan de lste 
conclusie luidt : 

,,1. Rooster voor een electr isch ontladings
toestel, met dit kenmerk, dat de rooster be
staat uit een raam, waarop dicht opeenliggen
de windingen zijn gewonden"; 

dat Philips bij oorspronkelijke dagvaarding 
heeft gesteld, dat van Essen inbreuk op dit 

octrooi heeft gemaakt door radiolampen, voor
zien van een rooster, bestaande uit een raam, 
waarop dicht opeen liggende ,vindingen zijn 
gewonden, zonder daartoe gerechtigd te zijn 
in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, in het 
verkeer te brengen, te verkoopen, af te leve
ren en daartoe in voorraad te hebben ; dat 
Philips dientengevolge schade heeft geleden 
en bij herhaling van deze inbreuken verder 
zal lijden ; <lat hij nu vordert, dat van Essen 
zal worden veroordeeld hem te vergoeden de 
schade hem door die onrechtmatige handelin
gen van van Essen veroorzaakt en nog te 
veroorzaken, nader op te maken bij staat en 
te vereffenen volgens de wet; 

dat van Essen het door Philips gestelde 
heeft ontkend, waarna Philips heeft aange
boden een en ander door getu igen te bewijzen; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 6 April 
1934 (W. 12832 Red.) heeft beslist, dat al 
leen in aanmerking kan komen het verkoopen 
en afleveren van dergelijke lampen vóór 5 
Augustus 1933 en Philips heeft toegelaten 
door getuigen bewijs te leveren: ,,dat door 
van Essen vóór 5 Augustus 1933 radiolampen 
van de merken "Tungsram" en "Radio
R ecord" zijn verkocht en afgeleverd, waarin 
als rooster voorkomt een steungestel ( d. w. z. 
één of meer staven), waarop dicht opeenlig
gende windingen zijn gewonden" ; 

dat van Essen van dit vonnis in hooger be
roep is gekomen, en het Hof bij het bestreden 
arrest het beroepen vonnis heeft vernietigd en 
aan Philips zijn vordering heeft ontzegd, 
daarbij overwegende: 

4.* ,,dat het Hof vooropstelt, dat, waar 
een octrooi a ls het Jitigieuse eene verbodsbe
paling tegenover derden inhoudt, dit niet mag 
worden uitgebreid buiten hetgeen die derden 
redelijkerwijze geacht moeten worden daarin 
te kunnen en te moeten lezen; 

5. ,,dat dit medebrengt dat men zich voor 
de uitlegging van het litigieuse octrooi in de 
allereerste plaats moet houden aan de woorden 
van dit octrooi en wel vóór alles aan de woor
den van de conclusie, zij het ook dat deze 
woorden moeten worden gelezen in verband 
met datgene waaruit naar het wezen van de 
zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat; 

6. ,,dat derhalve met de bedoeling van den 
uitvinder op wiens uitvinding het octrooi be
trekking heeft slechts rekening kan worden 
gehouden voor zoover die bedoeling in het 
octrooi tot uitdrukking is gekomen; 

7. ,,dat voorts ook aan de in het Ameri
kaansch patent 1273783 - waaraan geïnti
meerde haar recht van voorrang ontleende -
voorkomende woorden in deze geen gewicht is 
te hechten, tenzij uit het Nederlandsche Oc
trooi blijkt dat het recht dat door dit octrooi 
is beschermd, geheel hetzelfde is als dat het
welk in het Amerikaansche patent was om
schreven, hetgeen niet het geval is; 

8. ,,dat blijkens de woorden van de con
clus ie van meerbedoeld octrooi No. 13405 de 
bij dit octrooi verleende bescherming is be
perkt tot een rooster voor een electrisch ont
ladingstoestel met dit kenmerk dat het be-

* Nummering dezerzijds bijgevoegd met het 
oog op de Concl. Proc.-Gen. (Red.). 
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staat uit een raam waarop dicht opeenliggen
de windingen zijn gewonden; 

9. ,,dat deze woorden, ook in verband met 
den verderen inhoud van het octrooi, op ieder 
derde den indruk moeten maken dat bij het 
octrooi bescherming is verleend niet voor 
ieder rooster mits deze slechts dient tot on
dersteuning van de in de lamp aangebrachte 
dunne draden, doch slechts voor een bepaald 
soort van rooster met bedoelde bestemm ing, 
en wel voor een zoodanigen roo ter die uit een 
raam bestaat; 

10. ,,dat men bij het lezen van het woord 
"raam" in de eerste plaats denkt aan eene 
gesloten constructie van staven of taafjes die 
elkaar steunen, doch dat dit woord in ieder 
geval wijst op een samenhangend geheel, en 
niet op één staafje noch op twee of meer niet 
met elkaar verbonden staafjes, en er geen 
enkele grond bestaat om aan dit woord eene 
veel ruimere beteekenis als door geintimeerde 
gewild toe te kennen, daar het toch, indien 
het octrooi in den door geintimeerde beweer
den zin moe t worden verstaan, voor de hand 
zou hebben gelegen dat het woord "raam" 
door eene ruimere uitdrukking, waaronder ook 
onder meer één enkele staaf of eene klos viel, 
zou zijn vervangen; 

ll. ,,dat bovenvermelde opvatting ook steun 
vindt in de 5 hij het octrooi o. 13405 ge
maakte teekeningen; 

12. ,,dat toch deze teekeningen wel - zoo
als in het octrooi uitdrukkelijk is vermeld -
bij wijze van voorbeeld eenige uitvoerings
vormen aangeven, doch dit niet wegneemt 
dat het feit dat bij alle deze teekeningen de 
rooster een samenhangend geheel vormt, er 
op wijst dat een zoodanig rooster den octrooi
aanvrager voor oogen heeft gestaan, en dit in 
ieder geval voor ieder derde een grond te 
meer moest zijn om het woord "raam" in 
bovengemelden zin op te vatten; 

13. ,,dat aan het bovenstaande niet afdoet 
dat in de beschrijving van meergemeld oc
trooi No. 13405 ook naast het woord "raam" 
het woord "raamwerk" voorkomt daar dit 
laatste nog meer dan het eerste den indruk 
wekt van een samenstel en uit meerdere ver
bonden deel en bestaand geheel dan het eerste; 

14. ,,dat, ook al zou met de Rechtbank 
moeten worden aangenomen dat onder het 
woord "raam" in deze is te ver taan ieder 
steungestel dienende tot ondersteuning van 
meerbedoelde dunne draden, dit toch niet ten
gevolge zou hebben dat de door de Rechtbank 
geformuleerde bewijsopdracht als juist moet 
worden aanvaard, daar ook de uitdrukking 
"gestel" redelijkerwijze kan wo,·den opgevat 
als een samenstel, een geheel van bij elkaar 
behoorende deelen, en hieronder zeker niet 
één staaf noch 2 of meer niet met elkaar ver
bonden staven is te verstaan." 

0. dat Philips tegen dit arrest heeft opge
worpen de volgende middelen van ca satie: 
Zie Concl. Proc.-Gen.; 

Wat deze middelen betreft: 
0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat dit klaagt over s. en/of v. t. van ge

noemd octrooi; 
dat s. of v. t. van een octrooi slechts dan een 

grond voor cassatie kan opleveren, indien het 

octrooi een wet is in den zin van art. 99 R. 0.; 
dat onder wet in dien zin alleen is te ver

staan, wat deel uitmaakt van het objectieve 
recht; 

dat hiertoe niet behoort het octrooi, dat een 
subjectief recht is, al moge, gelijk ter onder
steuning van het middel is aangevoerd, eerst 
de inhoud van het octrooi vastleggen, tot 
welke concrete hand lingen ingevolge de wet 
de houder bij uitsluiting gerechtigd is, en dus 
tevens welke concrete handelingen ingevolge 
de wet aan anderen verboden zijn; 

dat in dit opzicht het octrooi geheel gelijk 
staat met andere subjectieve rechten van ab
soluut karakter, uit welker bijzonderen inhoud 
eveneens eerst blijkt, van welke bepaalde ge
dragingen ieder ander dan de gerechtigde 
zich te onthouden heeft; 

dat het octrooi ook niet tot objectief recht 
wordt, doordat dit subjectieve recht van over
heidswege verleend en openbaar gemaakt wordt; 

dat het eerste middel derhalve ten onrechte 
s. of v. t. van het Nederlandsch octrooi 13405 
als grond voor cas atie aanvoert, terwijl het 
overigens, als opkomende tegen een fe itelijke 
bes! issing, niet tot cassatie kan leiden ; 

0. ten aanzien van het tweede middel : · 
dat het onderdeel a. feitelijken grondslag 

mist, omdat uit het bestreden arrest geens
zins blijkt, dat het Hof niet zou hebben on
derzocht, waarin de geoctrooieerde uitvinding 
naar het wezen van de zaak bestaat; 

dat het Hof integendeel, voorop stellende, 
dat bij de uitlegging van een octrooi de 
woorden van de conclusie waarop het vóór 
alles aankomt, moeten worden gelezen in ver
band met datgene, waaruit naar het wezen 
van de zaak de geoctrooieerde uitvinding be
staat, zijn opvatting van het octrooi in ge
schil, - welke opvatting voor rekening van 
het Hof blijft, - doet steunen op die woorden 
in verband met den verderen inhoud van het 
octrooischrift, in het bijzonder wat betreft de 
in de beschrijving voorkomende woorden 
"raam" en "raamwerk", en in verband met 
de teekeningen; 

dat dit onderdeel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat onderdeel b. erover klaagt, dat het Hof 
niet zou hebben onderzocht, welke beteekenis 
de gemiddelde technicus, - zooals deze in di t 
onderdeel nader omschreven is, en waarop het 
slot van art. 20 van de Octrooiwet het oog 
zou hebben -, aan de co nel usie in verband 
met den verderen inhoud en de teekeningen in 
het octrooischrift zou hechten, doch welken 
indruk een en ander op iecleren derde zou 
maken; 

dat deze klacht eveneens feitelijken grond
slag mist, daar de door het H of gebru ikte uit
drukking "iedere derde" ook omvat den ge
middelden technicus, nu niet blijkt, dat het 
Hof dezen daarin niet mede begrijpt; 

dat derhalve ook het tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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17 April 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 99 ; Octrooiwet art. 51.) 

Hof : D e deskundigen zijn ten onrechte 
van meening, dat in octrooi 17950 eene 
uitvinding is geoctrooieerd. De gronden, 
waarop de deskundigen het inventief ka
rakter van het octrooi meenen te kunnen 
aanwijzen, zijn daartoe niet voldoende. 

H ooge Raad: Na als praktisch zonder 
waarde te hebben ter zijde gesteld dat
gene, waarin de deskundigen nog juist 
eene uitvinding in den zin der octrooiwet 
hadden gezien, verwerpt het Hof een na
der, niet door deskundigen gebezigd, argu
ment op duidelijk omschreven gronden , 
zoodat het middel, hetwelk van eene an
dere lez ing uitgaat, feitelijken grondslag 
mist. 

Een octrooi is niet eene wet in den zin 
van art. 99 R. 0 . H et middel komt der
h alve op tegen eene beslissing van feitelij
ken aard. 

Ter bea ntwoording van de vraag, waar
in naar het wezen der zaak de geoctrooi
eerde uitvinding bestaa t , is niet enkel t e 
letten op wat m et zoovele woorden in de 
conclus ie is uitgedn,kt, doch mede op de 
toelichting, zooals die in de voorafgaande 
beschrijving der uitvinding is gegeven. 
Dit heeft het Hof echter nagelaten. Ar
rest vernietigd. (Anders Proc. -Gen. Besier, 
met betoog, dat de conclusie den grond
slag vormt vo01· het te verleenen octrooi. 

De B elgische V ennootschap B ell Telephone 
M anufactur ing Co., Société Anonyme, geves
tigd en kantoorhoudende te Antwerpen, 
e ischeres tot cassatie van het op 29 April 
1935 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat Mr. 
A . F. Visser van IJzendoorn; gepleit door 
Mr. M . M . Schim van der Loeff, 

tegen: 
de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, ge
vestigd en kantoor houdende te Eindhoven, 
verweerster, advocaat Mr. F . M. Westerouen 
van M eeteren; gepleit door Mr. B . M. Tel
ders. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
De Bell-Telefone voert thans de volgende 

middelen tot cassatie aan: 
,,I. S., a lthans v. t. van artt. 1, 2, 3, 4, 15 , 

20, 25, 26 , 28, 29, 51 en 54 Octrooiwet (S. 313, 
j aargang 1910) ; artt. 21, 22, 23, 32. van het 
Octrooireglement (S. 1083, jaargan g 1921) ; 
art. 162 van de Grondwet; art. 20 van de Wet 
van 18 April 1827 S. 20; artt. 48 en 59 Rv., 

door hare besli ss ing in wezen te doen steu
nen op de volgende overwegingen (volgende 
nà "wat het r echt betreft") : 

" 9. dat deskundigen blijkbaar wèl meenen 
als grond voor hunne uite indelijke waardee
ring een paar technische voordeelen in de 
constructie te mogen aanwijzen; 

" 10. dat het Hof ech ter de deskundigen in 
die aanwijzing niet kan volgen, omdat die zoo 
bedoelde voordeelen, waarin volgens deskun
digen ondanks het voor de hand liggende van 
de constructie en hare geringe uitvindings
gedachte, toch nog juist het inventieve karak-

ter van het octrooi wu zijn gelegen, naar 
tusschen partijen vaststaat, noch in de aan
vrage van het octrooi, noch in de bij het 
octrooischrift behoorende teekeningen en voor 
het belangrijkste deel ook thans nog niet in 
de conclusie van het octrooischrift voorkomen 
maar in een - naar het oordeel der deskun
digen - taalkundig feitelijk onverstaanbaren 
zin, welke tusschen de indiening en de open
baarmaking, naar geïntimeerde betoogt, enkel 
ter verduidelijking in de beschrijving van het 
octrooi is ingebracht; 

"11. dat daarom onmogelijk in de door 
deskundigen aangewezen voordeelen het wezen 
van de uitvinding kan zijn gelegen, integen
deel, de afwezigheid ervan in de aanvrage e11 
in de teekeningen, womede nagenoeg geheel 
in de conclusie van het octrooischrift, aan
toont, dat de volkomen wegwerking van de 
bromtoon, welke blijkens de aanvrage gevon
den was niet afhankelijk is van di e zooge
naamde technische voordeelen, welke - gelijk 
appellante dus terecht stelt - slechts van 
theoretische en niet van praktische beteekenis 
moeten zijn ; 

"12. dat echter geïntimeerde, gelijk reeds 
vermeld ter verdediging va n het inventief 
karakter van h aar octrooi een eigen stand
punt naast dat der deskundigen inneemt en 
wel dit, dat het eigenlijke van het octrooi niet 
is gelegen in de beschreven schakelwijze, niet 
in de door haar aangegeven oplossing van het 
probleem dus, maar in het stellen van het 
probleem zelf ; 

" 13. dat, al komt het Hof geïntimeerdes 
standpunt juist voor, omdat inderdaad het 
eigenlijke van ha re uitvinding is gelegen in 
de aanwijzing van de oorzaak van de nog 
aanwezige bromtoon, waarvoor, toen de oor
zaak gevonden was, het correctief, de schakel
wijze, voor de hand I ag, zulks haar octrooi 
evenwel niet kan redden, omdat blijkens de 
conclusie van h et octrooischrift enkel is ge
octrooieerd de schakelwijze op haarzelve, niet 
die schakelwijze a ls oplossing van het pro
bleem , als correctief op de gevonden oorzaak, 
van het bezwaar ; 

" 14. dat het daarom niet geïntimeerdes 
uitvinding is geweest welk in het octrooi 
17950 a ls uitvinding werd beschermd, maar 
enkel een schakelwijze ronder meer, die op 
haarzelve geen uitvinding was en ten aanzien 
waarvan aan geïntimeerde zonder beperking 
tot het doel, waarvoor zij wordt gebezigd, 
geene uitsluitende rechten toekomen, zoodat 
het octrooi in strijd met de artt. 1 en 2 der 
octrooiwet is verleend en behoort te worden 
nietig verklaard ; 
· ,,welke overwegingen echter niet kunnen 

gelden als gronden voor de gegeven beslissing, 
daar zij niet alleen niet wel verstaanbaar zijn 
- aldus in het bijzonder de overwegingen 9, 
10 en 11 - maar buitendien de inhoud van 
de overwegingen 9 t/m 11 in strijd is met den 
inhoud van de overwegingen 12, 13 en 14 en 
in elk geval die zes overwegingen in onderling 
verband en samenhang onbegrijpelijk zijn; 

"immers de schakelwijze, die in de eerste 
overwegingen niet voor octrooieering vatbaar 
wordt geacht, omdat de wegwerking van de 
bromtoon niet afhankelijk wu zijn van de in 
die overwegingen bedoelde technische voor-
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deelen van die schakelwijze, terwijl die tech
nische voordeelen door het Hof worden be
schouwd als slechts van theoretische en niet 
van praktische beteekenis te zij n, in de over
wegingen 12 t/m 14 wordt behandeld als hèt 
correctief voor de nog aanwezige brom toon, en 
wel a ls een correctief, dat octrooiëerbaar zou 
zijn, indien het ware gekoppeld geweest aan 
de aanwijzing van de oorzaak van de nog aan
wezige bromtoon. 

,,II. S., althans v. t., van artt. 1, 2, 3, 4, 
15, 20, 25, 26, 28, 29, 51 en 54 Octrooiwet 
(S. 313, jaargang 1910); 21, 22, 23 en 32 
Octrooireglement (Stbl. 1083, jaargang 1921); 
48 Rv .. 

"omdat het Hof bij zijne beslissing, vervat 
in de overwegingen 12, 13 en 14 in het eerste 
middel woordelijk overgenomen en die als 
hier herhaald moeten worden beschouwd, over 
het hoofd heeft gezien, 

"dat aard, inhoud en omvang van een 
octrooi niet uitsluitend worden bepaald door 
- en/of te vinden zijn in - de conclusie van 
een octrooischrift, 

"en voorts dat ook al was de schakelwijze 
zonder meer (m. a. w. de schakelwijze voor 
elk doel) in het octrooi 17950 beschermd, en 
die bescherming in strijd met artt. 1 en 2 
Octrooiwet, die niet tot nietigverklaring van 
het Octrooi in zijn vollen omvang had mogen 
leiden, nu tevens door het Hof is aangenomen, 
a lthans het Hof voor zijne rekening heeft ge
nomen, dat deze schakelwijze als oplossing 
van het door het Hof bedoelde probleem, a ls 
correctief op de gevonden oorzaak van het 
bezwaar, m. a. w. beperkt tot het doel , waar
voor zij wordt gebezigd, wel octrooiëerbaar 
was, immers in een zoodanig geval alleen 
vernietiging had moeten plaats hebben van 
het octrooi, voor wover het de strekk ing had, 
aan de bedoelde schakelwijze eene verdere be
scherming te verleenen, dan als oploss ing van 
het probleem, als correctief op de gevonden 
oorzaak van het bezwaar, en dan beperkt tot 
het doel, waarvoor zij wordt gebezigd, wat 
had - of wu -kunnen worden aangegeven 
door de woorden - in de conclusie nà "ge
kenmerkt doordat" in te voegen - ,,ter ver
mijding of vermindering van den optredenden 
bromtoon". 

,,III. S., althans v. t., van dezelfde arti
kelen a ls vermeld in middel II van het 
Octrooischrift, betrekking hebbende op, en den 
inhoud aangevende van, het Nederlandsche 
Octrooi N°. 17950; Klasse 21a; Groep 68b; 
Uitgegeven 16 April 1928, Dagteekening 16 
Maart 1928, Bell Telephone Manufacturing 
Company S.A. te Antwerpen; 

,,Ontl adingsbuis met indi rect door wissel
stroom verhitbare kathode; 

,,Aanvrage 28739 Ned., ingediend 6 Dec. 
1924, middernacht; openbaar gemaakt 15 

ovember 1927, en van de artt. 13, 30, 31, 32, 
37, 43, 44a, 45 van de Octrooiwet (S. 313, 
jaargang 1910), 

"door in strijd met de werkelijke - meer 
beperkte, door eischeresse aangegeven - be
teekenis van gemeld octrooi te beslissen, dat 
het beschermt een schakelwijze zonder meer en 
op dien grond te doen steunen de nietig-ver
klaring van gemeld octrooi". 

H et eerste middel klaagt over onverstaan-

baarheid en tegenstrijdigheid van een deel der 
overwegingen. Daargelaten, of die kl acht juist 
is, welke vraag ik gene igd zou zijn ontkennend 
te beantwoorden, kan zij m. i. niet tot cas
satie leiden. Indien die overwegingen beslis
singen inhielden - wat echter m. i. het geval 
niet is - zou tegen de onderlinge tegenstrij
digheid herstel in de eerste plaats gewcht 
moeten worden langs den weg van requeste 
civiel (art. 382, 6° Rv.). Zie o, a . het arrest 
van den H. R. van 25 Mei 1923 (W. 11095, 
N. J. 1923, blz. 913). Hetzelfde geldt niet 
voor het geval van tegenstrijdigheid der 
gronden - zie 's Hoogen Raads arrest van 3 
Januari 1924 (W. 11217, N. J. niet opge
nomen) - noch voor dat van hunne onver~ 
staanbaarheid. Maar te dier zake is naar de 
vaste rechtspraak van den H. R. evenmin 
cassatie mogelijk, daar dan slechts sprake is 
van onvoldoende omkleeding van het vonn is 
of arrest met redenen, doch niet van het ge
heel ontbreken daarvan en uitsluitend aan dit 
geheel ontbreken art. 20 R. 0. de straf van 
nietigheid verbindt. 

Het tweede middel bevat twee grieven. 
De eerste is, dat het Hof zou hebben over 

het hoofd gezien, dat aard en omvang van 
een octrooi niet uitsluitend worden bepaald 
door - en/of te vinden zijn in - de conclusie 
van een octrooischrift. Deze stelling schijnt 
mij, vooral bij de beoordeeling van een vor
dering tot nietigverklaring van een octrooi, 
onjuist. En dit wel op den grond, dien ik 
reeds aanvoerde in mijne conclusie, vooraf
gaande aan het arrest van 17 Mei 1935 (W. 
12980, N. J. 1935, blz. 1541) ook zulk een 
vordering betreffende en tusschen deze! fde 
partijen gewezen, welke ook dit geding voeren, 
dat de Octrooiwet in art. 1 haar bescherming 
beperkt tot het uitgevonden nieuwe voort
brengsel of de nieuwe werkwijze e11 de uitge
vonden nieuwe verbeteringen in het eene of in 
het andere, terwijl in verband hiermede art. 
20, lid 3, in de octrooiaanvrage n iet alleen 
een beschrijving der uitvinding eischt, doch 
ook een nauwkeurige aanduiding van datgene, 
waarvoor het uitsluitend recht verlangd wordt, 
de z.g.n. octrooiconclusie, welke naar luid der 
Memorie van Toelichting den grondslag voor 
het te verleenen octrooi vormt (en hierdoor 
natuurlijk ook voor de toegekende uitsluitende 
rech ten . ) De H. R. is mij hierin bij zijn arrest 
blijkbaar gevolgd, a lthans is hij hierin tot 
hetzelfde resultaat gekomen als ik. 

De tweede grief is, dat het Hof het octrooi 
in zijn geheelen omvang heeft nietigverklaard 
en zich niet heeft bepaald tot een beperking 
hiervan b.v. door invoeging in de conclus ie 
der woorden "tot vermijding of vermindering 
van den optredenden brom toon" . Ook hier
mede kan ik mij niet vereenigen. Immers het 
komt mij voor, dat dit niet een beperking van 

·het octrooi zou zijn, daar hierdoor het geoc
trooieerde voortbrengsel niet wu worden ge
wijzigd, doch alleen het doel, waarvoor dat 
voortbrengsel zou worden gebruikt. Daar het 
voortbrengsel door het doel , waarvoor het 
zal worden gebezigd, niet wordt gekenmerkt, 
doch alleen door zijn eigenschappen, zou het 
aldus wogenaamd gedeeltelijk vernietigd oc
trooi niet meer in den zin van art. 1 der Wet 
een octrooi zijn. 
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Het middel is dus in zijn geheel ongegrond. 
Het derde middel heeft in den grond dezelf

de strekking als de eerste grief van het tweede. 
Daartegen geldt dus hetzelfde bezwaar als 
tegen de grief, voorwover bij het middel wets
artikelen als geschonden of verkeerd toegepast 
zijn aangehaald. 

Bovendien klaagt het echter over schending, 
althans verkeerde toepassing van het octrooi
schrift; bedoeld zal wel zijn: van het octrooi. 
Het komt mij ·echter voor, dat hierover in cas
satie niet kan worden geklaagd, daar een 
octrooi niet een wettelijk voorschrift is. Bij 
pleidooi is in navolging van een bijdrage van 
Prof. Telders in het Rechtsgeleerd Magazijn, 
J g. 50, blz. 458 en vg. betoogd, dat dit wel 
het geval zou zijn, en zulks met een beroep op 
arresten van den H. R. o. a. van 10 Juni 1919 
,v. 10429, . J. 1919, blz. 647) en van 4 
Maart 1921 (W. 10804, . J. 1921, blz. 510), 
die onder wettelijke voorschriften verstaan 
"naar buiten werkende en dus tot een ieder 
gerichte algemeene regelingen, welke zijn uit
gegaan van een openbaar gezag, dat de be
voegdheid daartoe aan de wet, in den zin van 
een regeling door de wetgevende macht, ont
l e'él,ot" en waaraan het arrest 11 Januari 1927 
(W. 11753, N. J. 1928, blz. 392) nog den 
eisch toevoegt van "insertie" in eenig voor 
publiekmaking van regelingen van het Staats
bestuur aangewezen blad". Met dit beroep 
kan ik mij echter niet vereenigen, omdat het 
octrooi niet is een regeling, laat staan een 
algemeene regeling. 

Het octrooi is slechts de verleening aan een 
bijwnder persoon van uitsluitende rechten, 
welke elders, en wel in de Octrooiwet, zijn 
geregeld. Ik betoogde dit reeds bij mijne con
dusie, voorafgaande aan 's Hoogen Raads 
arrest van 7 November 1930 (W. 12232, N. J. 
1.931, blz. 740) , terwijl de H. R. zoowel in dit 
arrest als in dat van 20 November 1931 (W. 
1.2377, N . J. 1931, blz. 1593 van oordeel is ge
weest, dat de uitlegging van een octrooi is van 
feitelijken aard. 

Het octrooi is dus evenmin een algemeene 
Tegeling als b.v. een vonn is betreffende den 
·staat van personen, dat ook van een bevoegd 
openbaar gezag uitgaat, krachtens art. 1957 
J3. W. ook tegen elk en een iegelijk van kracht 
is en ook wordt publiek gemaakt, soms in een 
officieel dagblad - art. 486 B. W., hand
lichting - soms in een openbaar register, dat 
van den burgerlijken stand - art. 38 B.W., 
-erkenning van een natuurlijk kind, art. 260 
J3. W., echtscheiding, art. 326a B. W. inroe
ping van staat en ontkenning van de wettig
heid van een kind; zie ook art. 334a B. W. 
brieven van wettiging. 

H et bezwaar, dat wel wordt aangevoerd, dat 
het niet. als wettelijk voorschrift erkend en dus 
aan de controle van den H. R . ontsnappend 
octrooi in verschillende rechtsgebieden anders 
zal kunnen worden uitgelegd, waardoor rechts
onzekerheid zal ontstaan, heeft het octrooi ge
meen met die overeenkomsten welke, woals 
,collectieve arbeidscontracten, bestemd zijn in 
bet geheele land of in een groot deel ervan 
-te gelden. Het is nu eenmaal een bezwaar, 
dat kleeft aan de beperkte kracht van het 
:rechtsmiddel van cassatie. 

Ook het derde middel kan dus in zijn geheel 

niet tot cassatie leiden. 
Ik concludeer tot verwerping van het beroep 

en tot veroordeeling der eischeres in de kosten 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzooveel 

thans van belang, blijkt: 
dat eischeres tot cassatie - Bell - is houd

ster van het Nederlandsch octrooi n°. 17950. 
waarvan de conclusie luidt: 

"Ontlad ingsbuis, waarvan de kathode wordt 
verhit door een wisselstroom, welke vloeit door 
een afzonderlijk verwarmingselement in de 
nabijheid van de kathode opgesteld en daarvan 
geïsoleerd, waarbij het verwarmingselement is 
verbonden met de uiteinden van een imped,in
tie, waartusschen een potentiaal verschil wordt 
opgewekt door een wisselstroombron, geken
merkt doordat de kathode met het electrisch 
middelpunt van de impedantie is verbonden"; 

dat verweerster in cassatie - Philips - bij 
inl eidende dagvaarding voor de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage heeft gevorderd de 
nietigverklaring van dat octrooi, - op grond 
dat datgene waarvoor het octrooi is verleend 
op den dag waarop de aanvraag daartoe werd 
ingediend, zijnde 5 December 1924, niet was 
nieuw, althans niet kon gelden als een uit
vinding ten opzichte van den toenmaligen 
stand der techniek - , en vervolgens bij een 
tweede dagvaarding van dezelfde strekking 
voor haar vordering nadere gronden heeft 
aangevoerd ; 

dat Bell deze vorderingen heeft bestreden, 
en de R echtbank, na beide zaken te hebben 
gevoegd, bij vonnis van 29 Maart 1932 een 
onderwek door drie daarbij benoemde deskun
digen heeft bevolen ter beantwoording van 
de in dat vonnis geformuleerde vraag; 

dat van dat vonnis Bell is gekomen in hoo
ger beroep, doch het Hof bij arrest van 21 
November 1932, behoudens eenige thans niet 
van belang zijude wijzigingen, het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd; 

dat de aan deskundigen ter beantwoording 
voorgelegde vraag luidde: of de gedachte om 
in een ontladingsbuis, als in de conclusie ·van 
voormeld octrooi bedoeld, de kathode met het 
electrische middelpunt van de impedantie te 
verbinden, niet meer was nieuw of niet was 
een uitvinding ten opzichte van hetgeen be
kend was uit de in de vraag aangedu ide oc
trooischriften en verdere stukken; 

dat, nadat de deskundigen hun rapport had
den uitgebracht, de Rechtbank bij vonnis van 
5 Juni 1934, zich geheel met dat rapport ver
eenigende en oorde.elende dat het aangevall en 
octrooi wèl nieuw is en wèl een uitvinding 
bevat ten opzichte van de voorgehouden anti
cipaties aan Philips h aar vorderingen heeft 
ontzegd; 

dat van dit vonnis Philips in hooger beroep 
is gekomen, en het Hof bij het thans bestreden 
arrest dat vonnis heeft vernietigd en het e
derlandsch octrooi 17950 heeft nietig ver
klaard, na onder meer te hebben overwogen: 

4. ,,dat appellantes bezwaren ten aanzien 
van het rapport der deskundigen zich richten 
tegen 1 °. de verwerping van de tegengehouden 
octrooien nos. 7684, B.O.S. 213605, F.O.S. 
575004 en B.O.S. 205058; 2°. het waardeeren 
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eener uitvinding in het .O.S. 17950, en ap
pellante volhoudt, dat de in octrooi 17950 
beschreven schakel wijze ten opzichte van die, 
welke in de tegengehouden octrooien zijn be
schreven, niet meer als een octrooiëerbare 
uitvinding kan gelden en in ieder geval met 
het oog op deze zóó voor de hand lag, dat er 
geen uitvindingsgedachte aan is toe te ken
nen"; 

5. ,,dat geïntimeerde bij de verdediging 
van de conclusie der deskundigen haar kracht 
voornamelijk wekt in het niet door deskun
digen aangevoerde argument, dat haar octrooi 
17950 wu zijn een octrooi voor een uitvinding, 
die in de eerste plaats een "Problem-Erfin
dung" is"; 

6. ,,dat het Hof een onderwek omtrent de 
vraag of deskundigen de tegenhouding der 
octrooien 7684, 213605, 575004 en 205058 
terecht verwierpen, welke vraag het Hof, waar 
de deskundigen hunne meening uiterst be
knopt motiveerden, niet zonder nadere voor
lichting wu kunnen beantwoorden, achterwege 
kan laten, omdat het Hof mèt appellante van 
oordeel is, dat in ieder geval deskundigen ten 
onrechte van meening zijn, dat in octrooi 17950 
een uitvinding is geoctrooiëerd"; 

7. ,,dat de gronden, waarop deskundigen, 
hoewel zij vooropstellen, dat de gedachte van 
de constructie van octrooi 17950, met het oog 
op de octrooien 213605, 575004 en 7684, in 
zekeren zin wel min of meer voor de hand lag 
en de uitvindingsgedachte niet groot is te 
achten, er niettemin ten slotte toch nog een 
uitvinding in meenen te mogen waardeeren, 
aan het Hof niet afdoende voorkomen" ; 

8. ,,dat deskundigen beginnen met te wijzen 
op het feit, dat de constructie niet eerder is 
beschreven, maar kennelijk daarmede niet 
hebben bedoeld, wat ook kwalij k ware vol te 
houden, dat deze omstandigheid aan de con
structie het inventief karakter zou verleenen"; 

9. ,,dat deskundigen blijkbaar wèl meenen 
als grond voor hunne uiteindelijke waardee
ring een paar technische voordeelen in de con
structie te mogen aanwijzen" ; 

10. ,,dat het Hof echter de deskundigen in 
die aanwijzing niet kan volgen, omdat die 
wo bedoelde voordeelen, waarin volgens des
kundigen ondanks het voor de hand liggende 
van de constructie en hare geringe uitvind ings
gedachte, toch nog juist het inventieve karak
ter van het octrooi zou zijn gelegen, naar tus
schen partijen vaststaat, nóch in de aanvrage 
van het octrooi nóch in de bij het octrooi
schr ift behoorende teekeningen en voor het 
belangrijkste deel ook thans nog niet in de 
conclusie van het octrooischrift voorkomen, 
maar in een - naar het oordeel der deskun
digen - taalkundig feitelijk onverstaanbaren 
zin, welke tu schen de indiening en de open
baarmaking, naar geïntimeerde betoogt, enkel 
ter verduidelijking in de beschrij ving van het 
octrooi is ingebracht"; 

ll. ,,dat daarom onmogelijk in de door 
deskundigen aangewezen voordeelen het wezen 
van de uitvinding kan zijn gelegen, integen
deel de afwezigheid ervan in de aanvrage en 
in de teekeningen, zoomede nagenoeg geheel 
in de conclusie van het octrooischrift, aan
toont, dat de volkomén wegwerking van de 
bromtoon, welke blijkens de aanvrage gevon-

den was, niet afhankelijk is van die woge• 
naamde technische voordeelen, welke - gelijk 
appellante dus terecht stelt - slechts van 
theoretische en niet van practische beteekenis 
moeten zij n"; 

12. ,,dat echter geïntimeerde, gelijk reeds 
vermeld, ter verdediging van het inventief 
karakter van haar octrooi een eigen standpunt 
naast dat der deskundigen inneemt en wel dit, 
dat het eigenlijke van het octrooi niet is ge
legen in de beschreven schakelwijze, niet in 
de door haar aangegeven oplossing van het 
probleem dus, maar in het ste llen van het 
probleem zelf"; 

13. ,,dat, al komt het Hof geïntimeerdes 
standpunt juist voor, omdat inderdaad het 
e igenlijke van hare uitvinding is gelegen in 
de aanwijzing van de oorzaak van de nog aan
wezige bromtoon, waarvoor, toen de oorzaak 
gevonden was, het correctief, de schakelwijze, 
voor de hand lag, zulks haar octrooi evenwel 
niet kan redden, omdat bl ijkens de co nel usie 
van het octrooischrift enkel is geoctrooiëerd 
de schakelwijze op haarzelve, niet die schakel
wijze als oplossing van het probleem, a ls cor
rectief op de gevonden oorzaak van het be
zwaar''· 

14. ,'.dat het daarom niet geïntimeerdes 
uitvinding is geweest , welke in het octroo i 
17950 a ls uitvinding werd beschermd, maar 
enkel een schakelwijze zonder meer, die op 
haarzelve geen uitvinding was en ten aanz ien 
waarvan aan geïntimeerde zonder beperking 
tot het doel, waarvoor zij wordt gebezigd, 
geene uitsluitende rechten toekomen, wodat 
het octrooi in strijd met de artt. 1 en 2 der 
Octrooiwet is verleend en behoort te worden 
nietig verklaard"; 

0. dat tegen dat arrest zijn aangevoerd de 
volgende middelen van cassatie: zie concl. 
Adv.-Gen.; 

0 . omtrent het eerste middel: 
dat blijkens hun verslag, - welks inhoud 

krachtens den aanhef van het bestreden arrest 
als daarin opgenomen is te beschouwen -, de 
deskundigen in het octrooi als uitvind ing 
waa1·deeren de daarin aangeduide middelen, -
verschuifbaarheid van het contact, respectie
velijk regelbaarheid der condensatoren -, 
waardoor het mogelijk wordt de aans luiting 
van de verbinding met de kathode te doen 
plaats hebben op _het spannings - middelpunt, 
- m de conclusie van het octrooischrift ge
noemd "electrisch middelpunt" -, van de 
impedantie, in plaats van op het geometrisch 
middelpunt, waardoor volgens deskundigen 
een techn isch voordeel, namelijk de practisch 
volkomen opheff ing van den bromtoon wordt 
bereikt; 

dat het duidelijk is dat het Hof in de over
wegingen 9-11 voormelde waardeering der 
deskundigen verwerpt omdat, wat deskundigen 
noemen ee~ technisch voordeel , volgens ' s Hofs 

oordeel met van practische doch slechts van 
theoretische beteekenis moet zij n, hetgeen het 
Hof aanneemt op de in overwegingen 10 en 11 
ontwikkelde gronden, welke in het kort hierop 
neerkomen, dat de middelen ter bereiking 
van dat voordeel in de oorspronkelijke octrooi
aanvrage, - volgens wel ke Bell in de vol
komen wegwerking van den bromtoon reeds 
was geslaagd -, in .het geheel niet voor-
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komen, niet zijn aangegeven in de bij het 
octrooi behoorende teekeningen, en voor het 
belangrijkste deel ook thans nog niet in de 
conclusie van het octrooi, maar in een taal
kundig eigenlijk niet verstaanbaren zin, welke 
ter verduidelijking in de beschrijving is aan
gebracht tusschen indiening en openbaar
making; 

dat het Hof na aldus als practisch ronder 
waarde te hebben ter zijde gesteld datgene, 
waarin de deskundigen nog juist een uitvin
ding in den zin der octrooiwet hadden gezien, 
in de overwegingen 12- 14 behandelt het ar
gument dat - hoewel deskundigen het zelf 
niet bezigen - blijkens overweging 5 door 
Bell ter verdediging van de conclusie der 
deskundigen is aangevoerd, namelijk de stel
ling, dat het eigenlijke van het octrooi niet is 
gelegen in de oplossing van het probleem door 
de beschreven schakelwijze, maar in het stel
len van het probleem zelf; 

dat het Hof deze stelling - welke met het 
in de overwegingen 9- 11 behandelde niets te 
maken heeft - verwerpt op in de overwegin
gen 13 en 14 duidelijk omschreven gronden, 
welke voorzooveel noodig bij de behandeling 
van het tweede middel nader ter sprake zul
len komen; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat het eer
ste middel feitelijken grondslag mist; 

0. dat het derde middel, dat thans het eerst 
te behandelen is, tevergeefs opkomt tegen de 
uitlegging door het Hof aan voormeld octrooi 
gegeven; 

dat schending of verkeerde toepassing van 
een octrooi slechts dan een grond voor cassatie 
kan opleveren, indien het octrooi een wet is 
in den zin van art. 99 R . 0.; 

dat onder wet in dien zin alleen is te ver
staan wat deel uitmaakt van het objectieve 
recht· 

dat' hiertoe niet behoort het octrooi, dat een 
subjectief recht is, al moge, gelijk ter onder
steuning van het middel is aangevoerd, eerst 
de inhoud van het octrooi vastleggen tot welke 
concrete handelingen ingevolge de wet de hou
der bij uitsluiting gerechtigd is, en dus tevens 
welke concrete handelingen ingevolge de wet 
aan anderen verboden zijn, 

dat in dit opzicht het octrooi geheel gelijk 
staat met andere subjectieve rechten van ab
soluut karakter, uit welker bijzonderen inhoud 
eveneens eerst blijkt van welke bepaalde ge
dragingen ieder ander dan de gerechtigde zich 
te onthouden heeft; 

dat het octrooi ook niet tot objectief recht 
wordt doordat dit subjectieve recht van over
heidswege verleend en openbaar gemaakt 
wordt; 

dat derhalve dit middel, als opkomende 
tegen een beslissing van feitelijken aard, niet 
tot cassatie kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de eerste klacht van · dit middel ge

grond is; 
dat immers het Hof, na als juist te hebben 

aanvaard de stelling van Bell, dat het eigen
lijke van haar uitvinding is gelegen in de 
aanwijzing van de oorzaak van den nog aan
wezigen bromtoon, waarna het correctief daar
voor - de schakelwijze - voor de hand lag, 
van oordeel is dat dit het octrooi niet kan 

redden, nu enkel is geoctrooiëerd de schakel
wijze als zoodanig en niet die schakelwijze als 
correctief tegen voormeld bezwaar, welk oor
deel het Hof uitsluitend grondt op de con
clusie van het octrooi; 

dat evenwel ter beantwoording van de vraag 
waarin naar het wezen der zaak de geoctrooi
eerde uitvinding bestaat niet enkel is te letten 
op wat met wovele woorden in de conclusie 
is uitgedrukt, doch mede op de toelichting 
zooals die in de voorafgaande beschrijving der 
uitvinding is gegeven; 

dat, nu het Hof dit heeft nagelaten, het 
bestreden arrest niet in stand kan blijven, en 
de tweede klacht van dit middel niet behoeft 
te worden behandeld; 

Vernietigt het bestreden arrest; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde met inachtneming 
van dit arerst te worden behandeld en beslist; 
(Salaris f 500, Red.). 

(N. J.) 

22 April 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 74 j 0

• art. 
77.) 

Uitgaven, door het schoolbestuur gedaan 
voor het opmaken van een bestek enz. 
voor den tenslotte niet tot uitvoering ge
komen bouw van eene school, omdat de 
Raad uiteindelijk de voorkeur gaf aan 
beschikbaarstelling van eenige lokalen in 
eene openbare school, zijn niet te beschou
wen als stichtingskosten als bedoeld in 
art. 74, bepaaldelijk niet als kosten van 
den bouw, vermeld onder b van het le 
lid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hoogkerk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
15 Juni 1933, Letter M, 3e afdeeling, waarbij 
in een geschil tusschen den appellant en het 
bestuur der Vereeniging voor Christelijk 
Volksonderwijs te Hoogkerk krachtens het 
vierde lid van art. 80 der Lager-Onderwijswet 
1920 is beslist, dat de kosten van architectuur 
ten bedrage van f 835 .36, genoemd in het 
onder dagteekening van 18 December 1931 
door het bestuur dezer Vereeniging tot burge
meester en wethouders van Hoogkerk gericht 
adres, door de gemeente Hoogkerk aan het 
schoolbestuur behooren te worden vergoed; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 September 1933, N°. 522; 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
April 1936, N°. 4577, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat, nadat bij Ons besluit van 18 Decem
ber 1929, N°. 22, de gemeente Hoogkerk ver
plicht werd om medewerking te verleen<'n 
aan de totstandkoming van eene bijzondern 
school voor gewoon lager onderwijs, uitgaande 
van de vorengenoemde vereeniging, het school
bestuur, na langdurig overleg omtrent den 
vorm, waarin de medewerking zou worden 
verleend, door een architect bouwplan, bestek, 
begxooting enz. voor den bouw van eene 
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nieuwe school heeft doen opmaken en deze 
stukken op 6 Augustus 1931 aan burgemeester 
en wethouders heeft doen toekomen; dat de 
gemeenteraad, ten slotte echter den bouw van 
eene nieuwe school miuder raadzaam oordee
lende, bij besluit van 7 October 1931 drie 
lokal en der 2e openbare lagere school aan de 
Schoolstraat voor het schoolbestuur beschik
baar stelde, welk raadsbesluit heeft geleid tot 
het slui ten op 31 Januari 1932 van eene des
betreffende overeenkomst van bruikleen tus
schen gemeente en schoolbestuur; 

dat inmiddels het schoolbestuur op 28 Dec. 
1931 na ontvangst van de nota van den arch i
tect voor het opmaken van de evengenoemde 
stukken ten behoeve van den schoolbouw, 
welke ten gevolge van de gesloten overnen
komst van bruikleen niet tot uitvoering zal 
komen, aan burgemeester en wethouders heeft 
verwcht om beschikbaarstelling van de tot 
voldoening daarvan benoodigde gelden ad 
f 835.36, welk verzoek dit college bij schr ijven 
van dienzelfden datum heeft afgewezen; 

dat daarop door het schoolbestuur te dezer 
zake ingevolge art. 80, 4e lid, der Lager-On
derwijswet 1920 de beslissing van Ged. Staten 
van Groningen heeft ingeroepen, welk college 
bij vorenvermeld besluit van 15 Juni 1933, 
Letter M, 3e afdeeling, het schoolbestuur in 
het gelijk heeft geste ld , daarbij o. a. over
wegende, dat de kennisneming der ver chi l
lende stukken den indruk heeft gewekt, dat 
zoowel het gemeentebestuur als het school
bestuur van oordeel zijn, àat de onderwerpe
lijke kwestie ter gelegenheid van het sluiten 
der overeenkomst van bruikleening geen op
lossing heeft gevonden; dat zulks in het bij
zonder bevestiging vindt in den door het 
schoolbestuur aan hun college gerichten en 
door of vanwege het gemeentebestuur niet 
weersproken brief van 26 September 1932, 
waarin staat dat, wanneer het school bestuur 
e indelijk genoegen nam met het onderteekenen 
van de overeenkomst, zonder dat daarin over 
vergoeding der bedoelde kosten wordt gespro
ken, dit is gebeurd om tweeërlei reden: 
" 1 °. omdat na herhaald aandringen van hf't 
schoolbestuur om die f 850 toch in de overnen
komst op te nemen, de burgemeester persoon-
1 ijk aan het choolbestuur heeft verklaard, dat 
genoemd bedrag voorloopig buiten beschou
wing kon blijven; 2°. omdat bij blijvende 
weigering ter onderteekening de school voor 
Christelijk Volksonderwijs te Hoogkerk mo
menteel nog niet zou zijn geopend"; dat het 
schoolbestuur, wen het aan den architect 
Meerholz opdracht verstrekte tot het maken 
van bestek en begrooting, niet anders deed 
dan gebruik te maken van zijn aan art. 77 <ler 
wet ontleende rechten en die handeling dus 
in a ll en deele rechtmatig is te achten; dat de 
op de uitvoer ing dier opclrncht vallen<le kos
ten , ingeval tot den bouw e ner nieuwere 
school was overgegaan, een onderdeel zouden 
hebben uitgemaakt van de ten laste der ge
meente komende kosten van schoolstichting; 
dat, nu de bouwplannen geen uitvoering heb
ben erlangd, in verband met een later (op 7 
October 1931) door den gemeenteraad geno
men besluit tot het beschikbaar stellen van 
drie lokalen der school aan de Schoolstraat, ·
tegen welk besluit, dat voor de gemeente 

financieel belangrijk minder bezwarend was, 
van de zijde van het school bestuur gPen be
zwaren zijn ingebracht - het alleszins billijk 
en redelijk en voorts in overeenstemming met 
den geest der wet geacht moet worden, dat de 
meergenoemde kosten van architectuur komen 
ten laste der gemeente; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende , dat in de Lager-OndElrwijswet 1920 
geene bepaling is te vinden, op grond waar
van eene gemeente, welker raad heeft wi ll en 
gebruik maken van de bevoegdheid, neerge
legd in art. 77, 2e lid, der wet, tevens ver
plicht is tot vergoeding van kosten, welke met 
den gekozen vorm van medewerking niets 
hebben uit te staan; dat het schoolbestuur wel 
heeft beweerd, dat het aan den door dat school
bestuur aanvaarden vorm van medewerking 
de voorwaarde heeft verbonden, dat de arch i
tectskosten door de gemeente zouden worden 
vergoed, doch dat van het stellen van deze 
voorwaarde geen sprake is geweest; dat de 
gemeenteraad nimmer heeft afgezien van de 
bevoegdheid om bestaande schoolruimte af te 
staan; dat het schoolbestuur <lan ook geener
le i reden had om voorbereidende maatregelen 
in de richting van nieuwbouw te nemen; dat, 
al moge het schoolbestuur, dat uiteraard 
gaarne de zaak tot een eind gebracht zag, clan 
ook behoefte hebben gevoeld om den raad in 
kennis te stellen met de financieel e gevolgen 
van nieuwbouw, het had moeten begrijpen, 
dat, nu dit college vrijwel unaniem voorkeur 
gaf aan toepassing van art. 77, 2e 1 id , der 
L ager-Onderwijswet 1920, aan het maken van 
kosten, welke gemoeid zouden gaan met het 
in orde brengen van plannen voor nieuwbouw, 
een zeker risico ware verbonden, omdat de 
gemeente niet verplicht zou kunnen worden de 
daarop vallende kosten te vergoeden; dat, 
toen op 21 J anuari 1932 tusschen de gemeente 
en het schoolbestuur eene schriftelijke over
eenkomst werd gesloten, daarin geen bepaling 
werd opgenomen met betrekking tot vergoe
ding van arch itectskosten, mede ook, omdat 
deze kosten met den gekozen vorm van mede
werking geen verband hielden ; dat het ge
meentebestuur bezwaarlijk het eens kan zijn 
met de bewering van Ged. Staten, dat het 
schoolbestuur, toen het aan den architect 
Meerholz opdracht gaf tot het maken van 
bestek en begrooting, gebru ik maakte van aan 
art. 77 der Lager-Onderwijswet 1920 ontleende 
rechten; dat rechten te dezen opzichte eerRt 
7..0uden ontstaan, wanneer de gemeenteraad 
had afgezien van de gelegenheid om bestaande 
schoolruimte af te staan en dus beschikbaar
stelling van gelden voor den bouw van eene 
nieuwe school verplichtend was geworden; dat 
art. 77 der Lager-Onderwijswet 1920 immers 
bij het verleenen van medewerking aan de 
totstandkom ing van eene school stelt primair 
het afstaan van ruimte in een bestaand ge
bouw, secundair het beschikbaar stell en van 
gelden voor nieuwbouw; dat het Ged. Staten 
schijnbaar ook niet mogelijk is geweest om 
een artikel van de wet aan te halen, waaruit 
bl ijken kan, dat de gemeente verplicht i deze 
kosten van architectuur aan het schoolbestuur 
te vergoeden; dat dit college zich alleen maar 
beroept op gronden van billijkheid en redelijk-
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heid en het bovendien in overeenstemming met 
den geest der wet acht, dat de meergenoemde 
kosten ten laste der gemeente komen; dat het, 
gemeentebestuur in de beschikking van dat 
college teve1·gcefs naar het artikel van de wet 
wekt, waaruit deze geest zou moeten spreken; 

0. dat de uitgaven, welke in het onderhavige 
geval door het schoolbestuur zijn gedaan voor 
het opmaken van aen bestek enz. voor den per 
slot niet tot uitvoering gekomen bouw van 
eene school niet zijn te beschouwen a ls stich
tingskosten, als bedoeld in art. 74 der Lager
Onderwijs 1920, bepaaldelijk niet a ls kosten 
van den bouw, vermeld onder b van het eerste 
lid van dat artikel ; 

dat mitsdien het schoolbestuur langs dezen 
weg geen aanspraak op vergoeding Yan deze
kosten kan maken, zoodat burgemeester en 
wethouders terecht geweigerd hebben, gelden 
daartoe besch ikbaar te steil en ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevondenen n ,rstaan: 

met vernietiging van het be,treden besluit 
van Ged. Staten te verklaren, dat uit art. 80 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor burgemees
ter en wethouders niet de verpl ichting voort
vloeit, gelden voor de bovenbedoelde werk
zaamheden van den archi tect ten bedrage van 
f 835.36 ter beschikking van het schoolbestuur 
te stel len. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

[De hier volgende beschikkin g Is om haar 
belang·rijkheld hier geplaatst en niet zooals 
gebruikelijk ouder de Aanvullingen, die 
eerst in het midden van het volg·eud jaar 
zullen verschijnen. Red,] 

29 Februari/15 April 1936. BESCHIKKING 
van den Minister van Binnenlandsche Za
ken en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen N°. 4559, Afd. B. B. en N°. 
2130, Afd. K. en W . vaststellende een 
Lijst, houdende opgaaf van voor vernieti
g ing in aanmerking komende stukken in de 
gemeente-arch ieven, dagteekening van na 
1850. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

Hebben goedgevonden : 
vast te stellen de bij deze beschi kking be

hoorende I ijst, houdende opgaaf van voor ver
nietiging in aanmerking komende stukken in 
de ge,nee nte-arch ieven, dagteekenende vafl na 
1850, a ls bedoeld in art. 4 van het Koninklijk 
besluit van 7 October 1919 (Sb. n°. 596) , 
sedert gewijzigd, met intrekking van de lijst, 
vastgesteld bij beschikking van den toenmali
gen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, d.d. 13 Februari 1928, n°. 1013, 
Afdeeling B.B., 1 gewijzigd bij beschikking 

1 C. V. 1928, blz. 107 . 

L. 1936. 

van 7 October 1931, n°. 10147, Afdeeling 
B.B . 1 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
Fred er i k s. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. R. S 1 o tem aker d e B ruïne. 

LIJST houdende opgaaf van voor vernietiging 
in aanmerking komende stukken in de ge
meente-archieven, dagteekenende van na 
1850. 2 

Alg·emeene toelichting. 
I. De lijst geeft een machtiging tot vernieti

ging van de daarin aangegeven stukken, doch 
vestigt geen verplichting. De termijnen in de 
lijst genoemd zijn de kortste termijnen , waar
binnen vernietiging mag plaats vinden; zij 
mogen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, 
evenwel ruimer worden genomen. 

II. H et verd ient aanbeveling, dat de ver
niet ig ing van stukken woveel mogelijk eens 
per jaar geschiedt. Daarbij di ent er dan op te 
worden gelet, dat de gestelde termijnen ten 
volle in ach t worden genomen, dat - om een 
enkel voorbeeld te stellen - bij regelmatige 
toepassing van de lijst, de jaarlijksche vernie
t ig ing b.v. in 1936, betrekking zal hebben op 
de stukken van het dienstjaar: 

1934 wat betreft de termijn van 1 jaar, 
1932 3 
1929 " 6 
enz. 
III. Het is ondoenl ij k de stukken in de 

gemeente-archieven, die voor vernietiging in 
aanmerking komen, a ll e afzonderlijk te noe
men. Ze zijn dan ook in de meeste gevall en 
naar hunne onderwerpen in a lgemeene bewoor
dingen omschreven. Waar deze a lgemeene om
schrijving in somm ige gevallen minder du ide
lij k wu kunnen zijn, moet de aanduiding in de 
lijst met "stukken betreffende" dan ook in 
dezen zin worden opgevat dat, a l zou deze 
aanduiding daartoe aanle iding kunnen geven, 
nimmer onder de vern ietiging zullen vallen: 
besluiten, beschikkingen, voorschriften, circu
la ires, aanschrijvingen, beslissingen, e.d., in 
welken vorm ook gegeven, die - a l w uden 
zij behooren tot een, voor vernietiging in aan
merking komende correspondentie - tevens 
een meer algemeen karakter dragen. 

IV. Het is gewenscht gebleken om soort
gel ijke stukken, stukken waarvoor met betrek
king tot de vernietiging een zelfde maatstaf 
kan worden aangelegd en die bij eene indee
ling naar de onderwerpen over de lij st wuden 
worden verspreid, in één aanduiding (naar 
hunne soort) te omschrijven. Daaro rn gaan in 
de lij st aan de systematische indeeling van de 
onderwerpen eenige groepen van stukken voor
af, die uiteraard moeilijk, a lthans niet op de 
meest practische wijze, uitsluitend onderwerps
gewijze kunnen worden ingedeeld . 

1 C. V. 1931, blz. 207. 
2 Hieronder zijn ook begrepen de archieven 

van gemeentelijke instellingen, bedrijven of 
diensten, a lsmede die van commiss iën, door 
het gemeentebestuur ingesteld. 

10 
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V . De lijst is slechts van toepassing op 
stukken in de gemeente-archieven, dagteeke
nend van na 1850. Vernietiging van stukken, 
dateerende van voor 1851, is slechts mogelijk 
met speciale machtiging krachtens artikel 4 
van het Koninklijk besluit van 7 October 1919 
(Staatsbl~ n°. 5~6), zooals dit is gewijzigd bij 
KonmkhJk beslmt van 14 Juni 1929 (Staats
blad n0. 316"). 

Algemeene omschrijving van stukken, val
lende bulten de systematische rangschik
king der voor vernietiging In aanmerking 

komende stukken. 1 

A. Aanbestedingen, levei·antiën, aanbiedingen. 

Van stukken betreffende aanbested ingen en 
leverantiën, kunnen worden vern ietigd de in
schrijvingsbiljetten, inlichtingen omtrent in
schrij vers aan wie het werk of de leverantie 
niet is gegund, dubbelen van bestekken of 
voorwaarden en soortgelijke stukken. Deze 
stukken kunnen worden vernietigd 1 jaar na
dat het werk is uitgevoerd of de leverantie 
heeft plaats gehad. 

De aanbiedingen (prijscouranten, e.d.), 
waarvan geen gebruik wordt gemaakt kunnen 
worden vernietigd na 1 jaar. ' 

B. Declaraties. 

Zoowel de stukken, benoodigd voor het op
maken van declaraties door de gemeentebestu
ren ter verkrijging van vergoedingen, bijdra
gen, subsidiën, e .d., a ls de declaraties zei ve en 
de daarover gevoerde correspondenties kunnen 
worden vernietigd 1 jaar nadat de g~meente
rekening, waarin het gedeclareerde is verant
woord, is vastgesteld. 

C. Inlichtingen. 

Verzoeken om inlichtingen en de beantwoor
dingen daarvan (ook in den vorm van advie
zen) kunnen worden vernietigd door de ge
meentebesturen, die de inlichtingen verstrek
ken. 

Vernieti g ing kan plaats hebben, wanneer of 
wodra de vet-strekte inlichtingen voor de 
gemeente zelf van geen belang meer zijn. 

D. P eriodieke en statistische opgaven. 

Voor zoover de opgaven onm iddell ijk zijn 
ontleend aan de bij de admin istratie berustende 
gegevens en voorts wanneer de opgaven zijn 
bestemd om in extenso te worden opgenomen 
of volledig te worden verwerkt in a lgemeene 
verslagen, statistieken, e.d ., kan de vernieti
ging van de hierbedoelde stukken geschieden 
1 jaar na de opneming, of na de opgave. 

De overige periodieke opgaven, welke voor 
de toekomst van geen bel ang worden geacht, 
kunnen - voor zoover niet reeds genoemd -
worden vernietigd na 3 jaren. 

E. Uiti·eiking van stukken en van gelden, 
verzoeken om afkondiging, enz. 

De correspondentie in verband hiermede ge
voerd kan voor zoover zij niet a ls bewijs voor 
eene beslissing of handel ing onmisbaar is, 
worden vernietigd na 1 jaar. 

1 Zie punt IV der algemeene toelichting. 

F. Vergunningen en ontheffingen. 

In ieder archie·f worden stukken aangetrof
fen, betrekking hebbende op door de gemeente
besture~. aan derden ingevolge algemeene of 
plaatsehJke voorschriften verleende vergunnin
gen of ontheffingen, die geen blijvend gevolg 
hebben, wmned~ afwijzende beschikkingen op 
verzoeken mt d ien hoofde. Vele van deze ver
gunningen en ontheffingen zijn in de systema
tische indeeling der onderwerpen met name 
genoemd, doch het is niet doenlijk daarin all e 
mogelijke gevallen te omschrijven. Voor wover 
dus niet met name genoemd, geldt deze meer 
algemeene regelmg. 

__ De __ vergunningen en ontheffingen, die een 
t1JdehJk karakter dragen en geen blijvend 
gevolg hebben (met uitwndering dus van de 
z.g. principieele beslissingen - zie punt III 
der algemeene toelichti ng) kunnen - voor 
zoover in de lijst niet ander; is vermeld - met 
de daarbij behoorende correspondent ie worden 
vernietigd 1 jaar na afloop van den termijn, 
waarvoor de vergunnmg of ontheffing geldt 
en voorts zoodr~. zij zijn vervallen, ingetrokken 
of op andere w1Jze te niet gedaan. 

De afwijzende beschikkingen vorenbedoeld 
kunnen, met de daarmede verband houdende 
correspondentie, worden vernietigd 3 jaren na 
de eindbeslissing. 

Verzoeken om vergunning of ontheffing, 
welke, voordat een beslissing is genomen, wor
de!1 mgetrokken, kunnen worden vern ietigd na 
1 Jaar. 

G. Verslagen en rapporten. 

De dubbelen van verslagen en rapporten der 
e igen administratie en die, welke zijn ontvan
gen van derde_n, kunnen worden vernietigd 
wodra het bezit daarvan niet meer op prijs 
wordt gesteld. 

Stukken, die ged iend hebben voor de samen
stelling van verslagen en rapporten en daarin 
volledig zijn verwerkt, kunnen worden ver
nietigd 1 jaar na de vaststelling dier verslagen 
en rapporten. 

H. Uitnoodigingen, aanbiedingen van geluk
wenschen, ontvangsten, e. d. 

De vernietiging van stukken betreffende 
uitnoodigingen tot het bijwonen ;an feestelijk
heden, jubilea, aanbiedingen van gelukwen
schen aan personen, instellingen e. d. , offi
meele ontvangsten en beweken kan plaats 
hebben na 1 jaar. ' 

I<::. Oommissiën. 

De stukken, betreffende de benoeming, enz. 
van leden van commissiën kunnen worden 
vernietigd 1 jaar na afloop' van den termijn 
waarvoor de benoeming is -geschied. ' 

L. Vernietiging ingevolge wettelijk vooi·schrif t. 

De ".E:Jrnietiging :van stukken, krachtens eenig 
wettehJ k voorschnft, geschiedt op de wijze en 
met machtnemmg van de termijnen, bij deze 
voorschn ften gesteld. 

Voor de s_ys~ematische aanduid ing der overige 
voor vermet1gmg m aamnerking komende 
stukken is gebruik gemaakt van de volgende 
indeeling: 
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I. Het bestuur der administratiën (Ge
meente, Provincie, Rijk). 

II. Bevolking en burgerlijke stand . 
III. Grondgebied en eigendommen. 
IV. Financiën. 
V. Openbare werken. 

VI. Openbare orde, veiligheid en zedelijk
heid. 

VII. Openbare gezondheid. 
VIII. Volkshuisvesting. 

IX. Waterstaat. 
X. Verkeer. 

XI. Landbouw, handel en nijverheid. 
XII. Arbeid. 

XIII. Maatschappelijke steun en voorzorg. 
XIV. Volksontwikkeling en opvoeding. 
XV. Eerediensten. 

XVI. Landsverdediging. 
XVII. Justitie. 

I. Het Bestuur 1ler Adminlstratiën (Ge
meente, Provincie en Rijk). 

1. Stukken betreffende 1 de verkiezing van 
leden van Tweede Kamer Staten-Generaal, 
Provinciale Staten en Gemeenteraad, met uit
zondering van de processen-verbaal van de 
hoofdstembureaux. (Vernietiging mag plaats 
hebben na 1 jaar). 2 

la. Geloofsbrieven der raadsleden. (Vern. 
na 6 jaren). 

lb. Stukken betreffende het opmaken van 
de kiezerslijst. (Vern. na 1 jaar) . 

lc. Uittreksels of dubbelen van k iezerslijsten. 
(Vern. na 1 jaar). 

ld. Stukken betreffende de benoeming en 
aanwijzing van leden en plaatsvervangende 
leden van de stembureaux. (Vern. na 6 jaren). 

lc. Id. id . statistiek der verkiezingen. (Zie 
punt D der algemeene omschrijving). 

2. Oproepingen voor vergaderingen, kennis
gevingen van verhindering tot bijwoning van 
vergaderingen en presentielijsten. (Vern. na 
1 jaar). 

3. Stukken betreffende de jaarlijksche be
noeming van voorzitters en leden van raads
commissiën en die betreffende de jaarlijksche 
indeeling van den raad in afdeelingen. (Zie 
punt K der algemeene omschrijving) . 

4. Id. id. de benoeming of aanwijzing van 
leden van commissiën ad hoc. (Vern. na 1 jaar 
na opheffing commissiën). 

5. Id. id. het personeel a ls: 
5a. sollicitatiestukken van niet-benoemden. 

(Vern. na 1 jaar). 
5b. kennisgevingen van ziekte . . (Vern. na 3 

jaren). 
5c. aanwijzing door den Burgemeester van 

geneeskundigen voor het geneeskundig onder
zoek van ambtenaren. (Vern. na 1 jaar). 

5d. periodieke opgaven, betreffende salaris
sen en pensioenen. (Zie punt D der algemeene 
omschrijving). 

5e. assignaties , coupons, couponboekjes e .d. 
ten behoeve van de uitbetaling van pensioenen. 
(Vern. na 6 jaren). 

1 Zie punt III der algemeene toelichting. 
2 Zie punten I en II der algemeene toelich

ting. 

II. Bevolking en burgerlijke stand. * 
1. · Duplicaten getuigschriften van woon-_ 

plaatsverandering, verhuiskaarten en bewijzen 
van inschrijving, bekendmakingen en kennis
gevingen inzake verhuizing binnen de ge
meente. (Vern. na 6 jaren). 

la. Getuigschriften van woonplaatsverande
ring. (Vern. na 10 jaren). 

2. Opgaven en inlichtingen uit de bevolkings
registers en de registers van den Burger] ijken 
Stand en verweken tot het doen van huwelijks
afkondigingen. (Vern. na 1 jaar). 

3. Stukken betreffende het opmaken van 
akten van den Burgerlijken Stand, voor wover 
die stukken niet bij het dubbel der registers 
moeten worden overgelegd. (Vern. na 1 jaar). 

4. Id. id. de bevolkingsstatistiek. (Zie punt 
D der algemeene omschrijving) . 

5. Id. id. de volkstelling. (Vern. na 10 
jaren). 

6. Aanvragen, verklaringen en in lichtirigen 
met betrekking tot de nationaliteit. (Vern. na 
6 jaren). 

7. Verklaringen en inlichtingen omtrent per
sonen, bewijzen van goed gedrag, onvermogen, 
attestatiën de vita, e.d. (Vern. na 1 jaar) . 

111. Grondgebied en eigendommen. 

1. Aanbiedingen aan of aanvragen van der
den om grond van de gemeente te koopen, 
waaraan geen gevolg is gegeven. (Vern. na 
3 jaren). 

2. Stukken betreffende het in gebruik geven, 
verhuren of verpachten van gemeente-e igen
dommen, met uitzondering van de contracten. 
(Vern. na 1 jaar na afloop van den termijn, 
waarover de huur of pacht loopt). 

3. Id. id. de verzeker ing van gemeente
eigendommen, met uitzondering van de polis
sen. (Vern. 1 jaar na afloop van den termijn, 
waarover de verzekering loopt). 

4. Opgave van de verandering in den staat 
van hetgeen naar het burgerlijk recht eigen
dom der gemeente is. (Zie punt D der alge
meene omschrijving). 

IV. Financiën. 

1. Stukken betreffende de statistiek der ge
meentefinanciën en der gemeenteschulden. (Zie 
punt D der algemeene omschrijving). 

2. Stukken, welke uitsluitend zijn opgemaakt 
ten behoeve van de samenstelling der begroo
t ingen. (Vern. na 3 jaren na de vaststelling 
der begrooting). 

3. Stukken betreffende belegging van kas
geld. (Vern. na 6 jaren). 

4. Processen-verbaal van opneming van boe
ken en kas van rekenplichtige ambtenaren, 
met de daarbij behoorende correspondentie. 
(Vern. na 6 jaren). 

5. Berichten v·an stortingen in de gemeente
kas en machtigingen tot het in ontvangst 
nemen van gelden. (Vern. na 6 jaren). 

* Stukken met betrekking tot de bevolkings
boekhouding zullen niet vernietigd mogen 
worden, wanneer of voor zooverre zij gegevens 
bevatten, die, in verband met den toestand 
der bevolkingsregisters, niet meer uit deze 
registers te putten zijn. 
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5a. Stukken betreffende het overmaken van 
gelden, als girobewijzen, postwisselstrooken, 
reçu's voor aangeteekende brieven, enz. (Vern. 
na 6 jaren). 

6. Id. id. kasgeldleeningen, uitloting van 
leeningen, zoomede die betreffende afgeloste 
of geconverteerde leeningen. (Vern. na 6 
jaren). 

6a. Id. id. de boekhouding van den gemeen
te-ontvanger (met uitwndering van de belas
tingkohieren, Z?O deze daarin zijn opgenomen) . 
(Vern. na 30 Jaren) . 

6b. De z.g. secretar ieregisters ten behoeve 
van de financieele administratie en -controle 
ter gemeente-secretarie. (Vern. na 10 jaren). 

6c. De bijlagen van de gemeenterekening, 
met uitwndering van: 1 °. de verzamelstaten 
der bijlagen; 2° . besluiten tot voorloopige en 
definitieve vaststelling der rekening en de 
daarbij behoorende correspondentie; 3°. de 
bevelschriften tot betaling met de daaraan 
gehèchte stukken betrekking hebbende: op de 
uitvoering van gewone zoowel als van buiten
gewone openbare werken, op gebouwen en op 
eigendommen; 4°. de stukken, welke, als bij
lagen aan de bevelschriften gel:iecht, waarde 
h ebben a ls archiefstukken. Deze stukken die
nen dan te worden teruggebracht op de plaats, 
die zij vóór de aanhechting in de arch ieven 
moesten innemen. {Vern. na 40 jaren). 

B elastingen. 

7. Stukken betreffende aangifte, opgave, be
schrijving, vrijstelling, vermindering en invor
dering van belastingen (inclusief retributiën) 
met uitzondering van de kohieren. (Vern. na 
3 jaren) (bij reclames 3 jaren na het jaar der 
eindbeslissing). 

8. Opgaven aandeel in de kwade posten en 
kosten van inning van opcenten van diverse 
Rijksbelastingen. (Vern. na 3 jaren). 

9. Stukken betreffende de schatting en me
ting der grondbelasting en die betreffende 
aangifte van nieuwe, veranderde of gesloopte 
gebouwen. (Vern. na 3 jaren) . 

10. Id. id. het college van zetters en de 
schattingscommissie voor de rijksinkomstenbe
lasting. (Vern. na 3 jaren). 

V. Openbare werken. 

1. Opgaaf van openbare werken in het alge
meen of bijzonder belang gemaakt. (Zie punt 
D der algemeene omschrijving). 

2. Stukken .betreffende onte igening, waarbij 
de gemeente geen partij is. (Vern. na 6 jaren). 

VI. Openbare orde, velll g·held en zedelijk
heid. 

A . Openbare 01·de . 

1. Stukken betreffende het h·ouden van 
vergaderingen en bijeenkomsten. 

2. Id. id. het voorhanden hebben, dra
gen, verkoopen en vervoeren van wape
nen en munitie . 

3. Id. id. het maken van muziek op 
den openbaren weg. 

4. Id. id . het gebruik van grond voor 
den openbaren dienst bestemd. 

5. Id. id. het hebben van voorwerpen 
of werken op of .over den openbaren weg. 

6. Id. id. het houden van optochten. ! ,.; 
7. Id. id. het collecteeren en venten. ~ "a 

'Ó "' 8. Id. id. het maken van muziek in "" g 
voor het publiek toegankelijke gebouwen ..., ., 
en samenkomsten. ; § 

9. Id. id. het houden van openbare ;;1J 
vermakelijkheden en vertooningen en ver- -~ " 
lenging van het sluitingsuur. "~ 

10. Id. id. de vaststelling van den wettelijken 
tijd. (Vern. na 3 jaren). 

ll. Id. id. de strandvonderij, met uitwnde
ring van de algemeene voorschriften. (Vern. 
na 6 jaren). 

12. Id. id. de burgerwacht, met uitwndering 
van a lgemeene voorschriften en de stukken 
betreffende de oprichting. (Vern. na 3 jaren). 
(Zie ook punt B der algemeene omschrijv ing). 

B. Openbare veiligheid. 

1. Stukken betreffende vervoer van ontvlam
ba1·e en ontplofbare stoffen. (Vern. na 1 jaar). 

2. Opgaven van in gebruik zijnde stoomtui
gen en stoomketels. (Zie punt D der a lge-
meene omschrijving). . 

3. Stukken betreffende de uitreiking van 
contróleboeken en vergunningen tot het in wer
king brengen van stoomwerktuigen. (Vern. na 
1 jaar). 

4. Id. id . plaats gehad hebbende branden. 
(Vern. na 3 jaren). 

C. Openbare zedelijkheid. 

1. Verloven en vergunningen tot verkoop 
van drank met daarbij behoorende stukken. 
(Vern. na 10 jaren nadat zij zijn vervallen). 

la. Afwijzende beschikkingen op verzoeken 
om verlof of vergunning tot drankverkoop met 
de daarbij behoorende stukken. (Zie pu11t F 
der algemeene omschrijving). 

2. Kennisgevingen van veroordeelingen, enz., 
medegedeeld ten behoeve van de uitvoering 
der Drankwet. (Vern. na 10 jaren). 

3. Stukken betreffende het verrichten 
van diensten, enz. door vrouwelijke 
personen in vergunnings- of verlofs
lokaliteiten. 

4. Id. id. vergunning tot het houden 
van een I oterij. 

5. Id. id. vergunning ingevolge de 
trekhondenwet, de vogelwet en de mol
len-, egels- en kikvorschenwet. 

6. Id. id. machtiging tot het schieten 
van schadelijk gedierte. 

VII. Openbare gezondheid. 
1. Stukken betreffende de benoeming enz. 

van leden van de gezondheidscommissiën . 
(Vern. na 1 jaar) . 

2. Id. id. begrootingen en rekeningen der 
gezondheidscomm issiën. (Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. de vestiging, het vertrek enz. van 
genees-, heel- en verloskundigen, tandmeesters, 
enz. (Vern. na 1 jaar). 

4. Id. id. het aandeel in de kosten, inge
volge de waren- en vleeschkeuringswet. (Vern. 
na 3 jaren). 

5. Id. id . noodslachtingen en de staten van 
verrichte keuringen ingevolge waren- en 
vleeschkeuringswet. (Vern. na 1 jaar) . 

6. Aangiften en kennisgevingen van besmet
telijke ziekten. (Vern. na 1 jaar). 
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7. Stukken betreffende verrichte vaccinatiën. 
(Zie punt D der algemeene omschrijving). 

8. Id. id. aanvrage en beschikbaarstelling 
van vaccinematerieel. (Vern. na 1 jaar). 

9. Kennisgevingen van begravingen uit an
dere gemeenten en toestemmingen van begra
ven bij gewelddadigen dood. (Vern. na 1 jaar) . 

10. Opgaven verleende hinderwetsvergunnin
gen. (Zie punt D der algemeene omschrijving). 

ll. Stukken betreffende vergunning tot het 
houden van varkens, bokken, enz. en het heb
ben van mesthoopen, vuilnis, beerputten, e .d . 
(Zie punt F der algemeene omschrijving). 

12. Aangiften en kennisgevingen van be
smettelijke veeziekten. (Vern. na 1 jaar). (Zie 
ook punt B der algemeene omschrijving). 

VIII. Volkshuisvesting. 

1. Aanvragen om beschikbaarstelling van een 
woning. (Vern. na 1 jaar) . 

2. Stukken betreffende betaalbaarstelling van 
voorschotten voor woningbouw. (Vern. na 3 
jaren na de vaststelling der annuïteit). 

3. Id. id. toegekende bouwpremiën (ronder 
hypotheek). (Vern. na 1 jaar na den termijn, 
gesteld voor naleving van voorwaarden). 

4. Id. id. vergunning ingevolge de woon
wagen- en woonschepenwet. (Vern. na 6 jaren). 

5. Id. id. vergunning tot het bouwen van 
z.g. noodwoningen en tot tijdelijke bewoning 
van perceelen. (Vern. na 1 jaar nadat de be
woning heeft opgehouden). 

6. Id. id. aanbrengen van verbeteringen aan 
woningen. (Vern. na 1 jaar na afloop van de 
daarvoor gestel de termijnen). 

7. Id. id. vergunning tot het onttrekken van 
woningen aan hare bestemming. (Vern. na 3 
jaren). 

IX. Waterstaat. 

Zie ook bij hoofdverdeeling V. Openbare 
werken. 

1. Stukken betreffende aankondiging van 
schouw en herschouw. (Vern. na 3 jaren). 

X. Verkeer. 
1. Stukken betreffende keuring van open

bare middelen van vervoer. (Vern. na 1 jaar 
na afloop van den termijn van goedkeuring). 

2. Kennisgevingen en dienstregelingen open
bare middelen van vervoer. (Vern. na 1 jaar 
nadat zij vervallen zijn). 

3. Stukken betreffende tijdelijke verkeers
stremmingen. (Vern. na 1 jaar). 

4. Vergunning tot het berijden van wegen en 
het hebben van voorwerpen in wegen. (Zie 
punt F der a lgemeene omschrijving). 

XI. Landbouw, Handel en Nijverheid. 
1. Stukken betreffende ijk en herijk. (Vern. 

na 3 jaren). 
2. Id . id. vestiging en vertrek van- en neer

leggen van het beroep door schatplichtigen 
waarborg gouden en zilveren werken. (Vern. 
na 3 jaren) . 

3. Id. id. de samenstelling van het land
bouwverslag. (Vern. na 3 jaren) . (Zie ook 
punt G der algemeene omschrijving). 

4. Afschriften van vergunningen voor ver
veningen. (Vern. na 3 jaren na afloop der 
verveningen). 

5. Stukken · betreffende de vee- en paarden
keuringen. (Vern. na 1 jaar). 

6. Id. id. de verkiezing van leden van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken, met 
uitzondering van de processen-verbaal. (Vern. 
na 1 jaar). 

7. Id. id. de verpachting van kermisstand
plaatsen. (Vern. na 3 jaren na den afloop van 
den pachttermijn). 

8. Kennisgevingen van het houden van mark
ten in andere gemeenten. (Vern. na 1 jaar). 

9. Stukken betreffende jacht- en vischakten 
en de verantwoording van legesgelden voor 
deze akten. (Vern. na 1 jaar). 

XII. Arbeid. 

1. Stukken betreffende de afgifte van ar
beids- en steenhouwerskaarten. (Vern. na 1 
jaar) . 

2. Id. id. overwerk, nachtarbeid en onthef
fing van voorschriften met betrekking tot de 
winkelslu iting. (Zie punt F der algemeene 
omschrijving). 

3. Id. id. tewerkstelling bij- of aanmelding 
voor de werkverschaffing. (Vern. na 1 jaar) . 

4. Declaraties werkverschaffing. (Zie punt 
B der algemeene omschrijving). 

XIII. Maatschappelijke steun en voorzorg. 

1. Stukken betreffende steun door het Ko-
ninklijk Huis. (Vern. na 1 jaar) . · 

2. Id. id. de verpleging van patiënten in 
ziekenhuizen, sanatoria, enz. (Vern. na 3 
jaren). 

3. Id. id. de verpleging van krankzinnigen, 
zwakzinnigen, idioten en achterlijken. (Vern. 
na 3 jaren). (Zie ook punt B der algemeene 
omschrijving). 

4. Id. id. geldelijke ondersteuning van- en 
verstrekking in _natura aan behoeftigen en 
werkloozen. (Vern. na 3 jaren). (Zie ook punt 
B der algemeene omschrijving). 

5. Ontvangen circulaires, besluiten, beschik
kingen e.d., betreffende de werkloosheidsver
zekering en arbeidsbemiddeling, voor zoover 
deze voor de eigen administratie niet van toe
passing zijn of kunnen worden. (Vern. na 1 
jaar). 

6. Stukken betreffende het aandeel der ge
meente in de kosten der werkloosheidsverze
kering. (Vern. na 3 jaren). 

7. Id. id . uitkeering uit de werkloozenkassen . 
{Vern. na 3 jaren). 

8. Opgaven ingevolge de ongevallen-, ouder
doms- en invaliditeitswet. (Zie punt D der 
algemeene omschrijving). 

XIV. Vofüsontwlkkeling en opvoeding. 

1. Stukken betreffende viseering akten , enz. 
onderwijzend personeel (Vern. na 3 jaren). 

2. Id. id. het toelaten, in- en afschrijven van 
leerlingen op scholen. (Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. het verkrijgen van bijdragen, enz. 
in de kosten van onderwijs. (Z ie punt B der 
algemeene omschrijving). 

4. Id . id. het toekennen van bijdragen, enz. 
in de kosten van onderwijs. (Zie punt B der 
algemeene omschrijving). 

5. Id. jd_ benoeming enz. van leden der 
comm1ss1en van toezicht op het onderwijs, 
ouder-commissiën en tot wering van school-
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verzuim. (Vern. na 1 jaar na afloop van den 
termijn, waarvoor de benoeming is geschied). 

6. Opgaven i.z. huisonderwijs en kennis
gevingen ve1·meende vrijstelling leerverplich
ting. (Vern. na 1 jaar). 

7. Stukken betreffende leerplichtmaterieel. 
(Vern. na 1 jaar). 

8. Id. id. de aanschaffing, enz. van leer
middelen en schoolbehoeften. (Vern. na 3 
jaren) . 

9. Id. id. het in gebruik geven van school
gebouwen en terreinen. (Vern. na 1 jaar na 
afloop van den termijn waarover de inge
bruikgeving loopt). 

10. Id. id. het verstrekken van schoolvoeding 
en kleeding. (Vern. na 3 jaren). 

11. Id. id . de statistiek van het onderwijs. 
(Zie punt D dei· algemeene omschrijving). 

XV. Eeredleusteu. 
1. Stukken betreffende vergunning i. z. het 

verrichten van arbeid op Zondag. (Zie punt F 
der a lgemeene omschrijving). 

XVI. Landsverdedigin g. 
1. Stukken waarvan de feitelijke inhoud 

wordt vastgelegd in registers en andere stuk
ken, welke betrekking hebben op bepaalde 
l ichtingen (met uitwndering van de inschrij
vings-, a lphabetische-, lotings-, verlofgangers
registers, e.d.) . (Vern. na 3 jaren). 

2. Stukken betreffende inkwartieringen en 
vorderingen (met uitzondering van de lijsten). 
(Vern. na 3 jaren). 

3. Id. id. uitbetaling vergoedingen aan 
dienstplichtigen. (Vern. na 3 jaren). (Zie ook 
punt B der algemeene omschrijving). 

XVII. Justitie. 
1. Stukken betreffende de taak van den bur

gemeester a ls hulp-officier van Justitie (inzen
ding processen-verbaal, inlichtingen en opga
ven over justitiezaken). (Vern. na 3 jaren). ,. 

Behoort bij beschikking van de Ministers 
van B innenlandsche Zaken en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 29 Februari 
1936, n°. 4559, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, en 15 April 1936, n°. 2130, A fdeeling 
K unsten en Wetenschappen. 

Ons bekend, 
De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 

Zaken, 
Freder i k s. 

De Secretaris-Generaal 
van Onderwijs , Kunsten en W etenschappen, 

Van Poelje. 
(B. ) 

24 April 1936. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Nu appellant bij in kracht van gewijsde 
gegane uitspraak van den rechter is ver
oordeeld terzake van het plegen van on
tucht met leerlingen zij ner school, bestaat 
er voor de Kroon geen aanleiding, aan 
zijn schuld te twij felen, en kan hij dus 
n iet in zijne betrekking worden gehand
haafd. 

Wel heeft de Raad het ontslag verleend 
vóórdat de rechter uitspraak had gedaan, 
maar appellant heeft niet aannemelijk 
gemaakt dat de gemeenteraad door te 
besluiten tot het geven van oneervol ont
slag onder de toenmaals bekende omstan
digheden een ontoelaatbare gedragslijn 
zou hebben gevolgd. 

Voor vernietiging van het raadsbesluit 
is dus geen aanleiding. 

Wij WILHELMINA, enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

X te IJ tegen het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 29 October 1935, n°. 225, 
L.O., waarbij is ongegrond verklaard zijn be
roep op dit college tegen het besluit van den 
raad der gemeente Z van 28 Juni 1934. waar
bij hem met ingang van d ien datum niet-eP.r
vol ontslag is verleend als hoofd van de open
bare lagere school in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 April 1936, n°. 101; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
20 April 1936, n°. 4445, afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Z b ij beslu it 
van 28 Juni 1934 aan X, met ingang van dien 
datum, niet-eervol ontslag heeft verleend a ls 
hoofd der openbare lagere school a ldaar , ui t 
overweging, dat de Voorzitter heeft gerappor
teerd, dat het hoofd der openbare lagere school 
volgens het daarvan opgemaakt proces-verbaal, 
dd. 26 Juni 1934, verdacht wordt van over
treding van art. 249 Sr. , gepleegd in de open
bare lagere school en in zijne woning te Z, 
met vier daarin genoemde minderjarige meis
jes; dat wegens de in het bovengenoemde 
proces-verbaal vermelde feiten de belangen 
van het onderwijs in zoodanige ernstige mate 
worden geschaad, dat het hoofd der school in 
zijne functie niet kan worden gehandhaafd; 

dat, nadat van dit raadsbeslu it X bij Ged. 
Staten van Gelderland in beroep was geko
men, deze bij hun besluit van 29 October 1935, 
n°. 225 , L . 0., het beroep ongegrond hebben 
verklaard, uit overweging, dat bij het thans 
in kracht van gewijsde gegaan arrest van het 
Gerechtshof te Arnhem van 29 Mei 1935 de 
appellant schuldig is verklaard aan het mis
drijf van ontucht, gepleegd door onderwijzers 
met aan hunne zorg of opleiding toevertrouwde 
minderjarigen, meermalen gepleegd, en dat 
hij deswege is veroordeeld tot een gevangenis
straf van een jaar en drie maanden; dat hier
door is komen vast te staan, dat de raad van 
Z op grond van een ju ist gebleken beschul
diging heeft geoordeeld, dat X niet in zijne 
Iunctie van hoofd der school kon worden 
gehandhaafd en hem niet-eervol ontslag a ls 
zoodanig heeft verleend; 

dat van het genoemde besl uit van Ged. Sta
ten X bij Ons in beroep is gekomen, aan: 
voerende, dat de raad der gemeente Z hem, 
toen hij, a ls verdacht zich aan een strafbaar 
feit te hebben schuldig gemaakt, op Zondag 
24 J uni 1934 in voorloopige hechten is werd 
genomen, zonder nader onderwek en ronder 
hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich 
te verantwoorden, eenige dagen later n iet
eervol heeft ontslagen; dat dit ongemotiveerde 
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ontslag mede een der voornaamste oorzaken 
is geweest, dat in Z de meening heerschte, 
dat hij natuurlijk schuldig was, hetgeen weder 
ten gevolge had, dat de politie gemakkel ijk 
spel had bij de jeugdige vrouwelijke getuigen: 
dat, al heeft de strafrechter hem later schuldig 

. geacht, hij niet-eervol ontslagen is op een 
tijdstip, dat er nog slechts verdenkingen tegen 
hem bestonden, welke maatregel in strijd is 
met de rechtspositie en de rechtszekerheid van 
ambtenaren; dat hij bij in kracht van gewijsde 
gegaan arrest van het Gerechtshof te Arnhem 
van 29 Mei 1935 schuldig is verklaard aan 
het misdrijf van ontucht en dat hij deswege 
veroordeeld is tot een gevangenisstraf van een 
jaar en drie maanden; dat Ged. Staten ten 
onrechte oordeelen, dat hierdoor is komen 
vast te staan, dat de raad op grond van een 
juist gebleken beschuldiging heeft geoordeeld, 
dat hij niet in zijne functie van hoofd der 
school kon worden gehandhaafd, omdat hij 
weliswaar veroordeeld is, maar daarom nog 
niet schuldig is ; dat het arrest, zooals hij 
nader uiteenzet, zijns inziens op volkomen 
losse gronden is gebaseerd, welke gronden den 
toets der critiek niet kunnen doorstaan; dat, 
hij onschuldig is en niets liever wil, dan zijne 
functie weder opnemen; dat hij verwekt, zijn 
beroep tegen het raadsbesluit alsnog gegrond 
te verklaren, althans het niet-eervol ontslag 
niet te handhaven; 

0 . dat, nu de appellant bij in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak van den rechter is 
veroordeeld, voor Ons geen aanleiding bestaat 
aan zijn schuld te twijfelen; 

dat hij mitsdien in zijne betrekking niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat wel van de zijde van den appellant is 
beweerd, dat, ook al ware dit zoo, dit niet 
weg wu nemen, dat de gemeenteraad op 28 
Juni 1934 op grond van onvoldoende gegevens 
en vooruitloopende op de rechterlijke beslis
sing de schuld van den appellant heeft aan
genomen, zoodat het aldus op dien datum ten 
onrechte door den gemeenteraad gegeven ont
slag wu moeten worden vernietigd, doch dat 
Wij met deze zienswijze niet kunnen instem
men; 

dat toch, daargelaten nog, of een raads
besluit a ls het onderhavige, nu de juistheid 
van het daarbij ingenomen standpunt achteraf 
bevestiging vindt in eene rechterlijke eind
beslissing, als ten onrechte genomen voor ver
nietiging in aanmerking kan komen, in di t 
geval niet is aannemelijk gemaakt, dat de 
gemeenteraad door het bes! ui ten tot het geven 
van oneervol ontslag aan den appellant onder 
de toenmaals bekende omstandigheden eene 
ontoelaatbare gedragslijn zou hebben gevolgd; 

dat derhalve Ged. Staten op goede gronden 
het beroep van den appellant tegen het ge
noemde raadsbesluit ongegrond hebben ver
klaard ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

27 April 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 1 7.) 

Het opleggen van een nieuwe voorwaar
de , die de bestaansmogelijkheid van het 
bedrijf in gevaar zou brengen, moet met 
het oog op de aanspraken, welke de con
cessionaris op het ·uitoefenen van het be
drijf ter plaatse krachtens zijne vergun
ning kan doen gelden, achterwege blijven. 
Nu het niet is mogen gelukken, andere 
voorwaarden te vinden, welke de bestaan
de bezwaren in voldoende mate zouden 
kunnen opheffen, moet noodgedwongen in 
den bestaanden toestand worden berust. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. Vermeulen, te Dongen, tegen het besluit 
van B. en W. dier gemeente van 1 7 April 
1934, waarbij hem als houder van de vergun
ning, verleend bij besluit van dat college van 
2 September 1927, N°. 376, tot oprichting van 
eene haarwasscherij en -drogerij op het perceel , 
gelegen onder de gemeente Dongen aan den 
Sluisweg N° . 7, kadastraal bekend gemeente 
Dongen, sectie A, N°. 1450, nieuwe voorwaar
den zijn opgelegd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 April 1936, N° . 28; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 April 1936, N°. 257 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W. van Dongen bij besluit van 
17 April 1934 aan den vorengenoemden con
cessionaris een zestal nieuwe voorwaarden heb
ben opgelegd, waarvan die onder 1 °, 5° en 6° 
luiden: 

1 °. de voorraden te wasschen haar moeter1 
worden opgeslagen in een gesloten deel der 
fabriek, geen werklokaal zijnde, of in een 
gesloten, daartoe op het fabrieksterrein te 
plaatsen gebouw, waarin alleen vaste ramen 
mogen zijn en waarvan de buitendeuren aan 
alle zijden klemdicht moeten sluiten en slechts 
geopend mogen zijn tijdens den aanvoer van 
nieuwe grondstoffen of tot het afnemen van 
de dagelijks te wasschen hoeveelheid haar. 
Deze opslagplaats moet - voor afvoer van 
dampen - op het dak voorzien zijn van een of 
meer luchtkappen, dit ter beoordeeling van 
hun college, waarvan de boveneinden min
stens 15 meter boven den beganen grond uit
steken; 

5 °. de gezamenlijke afval wateren van het 
bedrijf moeten vóór de loozing op de rivier 
,,de Donge", hetzij dit direct of indirect ge
schiedt, in zandvangers, van de constructie, 
vorm en afmetingen, als aangegeven in de bij 
dit besluit behoorende, gewaarmerkte bijlage, 
van zware zand- en kalkdeelen worden bevrijd. 
Van deze zandvangers moeten - zooals in de 
bijlage aangegeven - twee reeksen aanwezig 
zijn, die beurtelings ten hoogste twee weken 
achtereen in gebruik moeten zijn en die tel
kens onmiddellijk na gebruik moeten worden 
schoongemaakt. Het uit de zandvangers ver
wijderde slib mag niet in eenig openbaar wa
ter worden gebracht, doch moet uitsluitend 
door ingraven in den grond en afdekking met 
minstens 0.3 meter zuivere aarde of zand op 
het terrein der fabriek worden geborgen. Deze 
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wijze van afdekking is ook verplicht bij het 
begraven van den vasten afval, onder 4°. van 
dit besluit genoemd; 

6°. elke loozing en elke wijze van loozing, 
anders dan onder 5°. omschreven, is verboden; 

dat B. en W. daarbij o. a. hebben overwo
gen, dat de ondervinding de dringende nood
zakelijkheid heeft aangetoond, dat alsnog 
nieuwe voorwaarden dienen te worden opge
legd; dat toch door Vermeulen voornoemd op 
de aan zijne fabriek grenzende terreinen 
groote hoeveelheden koe- en varkenshaar, 
waarin vele huid. en vleeschresten, onder meer 
ter uitrotting worden opgeslagen; dat inzon
derheid het varkenshaar, dat de laatste jaren 
in steeds grootere kwantums wordt aangevoerd, 
een doordringenden, walgelijken en onhouà
baren stank verspreidt ; dat ook de stank van 
de hoeveelheden haar, welke zich in afwach
ting van de behandeling in de fabriek bevin
den, de volle aandacht verdient, vermits dit 
haar meestal in de onmiddell ijke nabijheid 
der groote fabriekspoort, welke steeds geheel 
open staat, is opgeslagen; dat deze haarmas
sa's, vooral in de zomermaanden, de teelt 
plaats vormen van velerlei ongedierte, inzon
derheid vliegen, welke bij tienduizenden te
gelijk op de haarterreinen worden aangetrof
fen en hunne omgeving op uiterst hinderlijke 
wijze bevolken ; dat het meestal sterk ver
ontreinigd bedrijfs-waschwater door het niet 
vóór de loozing op de Donge, met eenvoudige 
middelen op eigen terrein zuiveren van de 
onopgeloste bedrijfsstoffen, in niet onbedui
dende mate medewerkt tot vervuiling van de 
voornoemde rivier; dat de betrokken fabriek , 
welke in de dichtbebouwde kom der gemeente 
is gelegen, door de voornoemde feiten omvang
rijken hinder en schade veroorzaakt aan de 
omwonenden, hetgeen zich onder meer demon
streert in waardedaling van en vermindering 
der belangstelling voor de in de naaste om
geving der fabriek gelegen woningen en bouw
terreinen; dat toch de walgelijke, voor de 
gezondheid schadelijke stank, welken zij steeds 
verspreidt, en welks hinder dikwerf op hon
derden meters afstand van de fabriek nog 
danig wordt ondervonden, de omwonenden 
noopt ramen en deuren bijna voortdurend ge
sloten te houden, waardoor eene behoorlijke 
luchtverversching - juist in den tijd, dat 
daaraan de meeste behoefte bestaat - in 
hunne huizen is uitgesloten; dat deze toe
stand om de bovenvermelde redenen niet lan
ger mag bestendigd worden; 

dat van dit besluit W. Vermeulen bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
vijfde voorwaarde groote bezwaren voor hem 
oplevert in verband met de reiniging van de 
waterafvoerkanalen en met het ingewikkelde 
schuivensysteem; dat hij een ander systeem 
van waterreiniging, als door hem nader aan
gegeven zou willen zien toegepast, bij welk 
systeem met eene gemakkelijker wijze van rei
niging van de waterroosters en afvoerkanalen 
is rekening gehouden; dat, wat de eerste voor
waarde betreft, in de gemeente Dongen vele 
kwalijk riekende bedrijven zijn gelegen; dat 
daartegen slechts afdoende zou kunnen worden 
opgetreden door die bedrijven geheel stop te 
zetten; dat door het onmogelijk ma ken van 
bedoelde bedrijven de werkloosheid in Dongen 

zou toenemen; dat deze bedrijven noodzake
lijke functiën in het industrieele leven van 
Nederland verrichten; dat zijn bedrijf, het
welk tientallen van jaren op dezelfde plaats 
bestaan heeft, aan deze plaats bestaansrecht 
ontleenen moet en zijne plaats niet behoeft te 
1·uimen voor bouw grondspeculanten; dat waar
devermindering van onroerende goederen geen 
schade in den zin der Hinderwet is; dat er 
bij de behandeling van koehaar van stank van 
beteekenis geen sprake kan zijn; dat dus, voor 
wat koehaar aangaat, de le voorwaa1·de on
noodig is; dat de fermentatie van varkenshaar 
naar deskundig oordeel alleen in de buiten
lucht en onder directe inwerking van zonne
stralen en regen kan geschieden, aangezien 
anders het haar bederft en qualita tief onwaar
dig wordt ; dat dit fermenteeren bij een nor
malen gang van het bedrijf geen overmatigen 
hinder of stank teweeg brengt ; dat de stank 
in hinderlijken vorm slechts enkele malen op
trad, waarvoor echter bijzondere redenen aan
wezig waren; da t dus, wijl het fermenteeren 
in de buitenlucht moet geschieden, het opleg
gen van de lste voorwaarde tot vernietiging 
van zijn bedrijf moet leiden; dat het zijns in
ziens in strijd met het stelsel der Hinderwet 
is te achten, dat de nieuwe voorwaarden zou
den leiden tot een systeem, waardoor zijn be
drijf wordt lam geslagen; dat de door de in
richting veroorzaakte vliegenplaag erger lijkt 
dan zij is ; dat hij verzoekt, de l e voorwaarde 
te doen vervallen en de 5e voorwaarde te wij 
zigen als nader is aangegeven; 

0. ten aanzien van de l e voorwaarde, dat 
mede op grond van nadere op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur verstrekte inlichtin
gen, moet worden aangenomen, dat het stellen 
van deze voorwaarde de bestaansmogelijkheid 
van het bedrijf in gevaar zou brengen, aau
gezien, indien het fermenteeren binnenshuis 
geschiedt, een in den handel veel minder ge
wild product zou worden verkregen dan in
dien dit in de open lucht plaats vindt; 

dat het opleggen van eene nieuwe voor
waarde, waaraan dit gevolg is verbonden, met 
het oog op de aanspraken, welke de conces
sionaris op het uitoefenen van het bedrijf ter 
plaatse krachtens zijne vergunning kan doen 
gelden, in een geval als het onderhavige ach
terwege moet blijven; . 

dat het niet is mogen gelukken, andere voor
waarden te vinden, welke de bestaande be
zwaren in voldoende mate zouden kunnen op
heffen; 

dat onder deze omstandigheden noodgedwon
gen in den bestaanden toestand zal dienen te 
worden berust, waarbij er intusschen op valt 
te wijzen, dat de veroorzaakte hinder niet aa11-
wezig is in zoo ernstige mate, als het ge
meentebestuur het doet voorkomen; 

0. ten aanzien van de 5e voorwaarde, dat 
blijkens de overgelegde ambtsberichten eene 
voor den appellant minder bezwarende en 
tevens doeltreffender behandeling van het af
valwater der inrichting zal worden verkregen, 
indien die voorwaarde vervangen wordt door 
de hieronder aangegevene; 

dat dus het besluit van B. en W. behoort te 
worden gewijzigd; 

Gezien de Hinderwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van B. en W. van 

Dongen te wijzigen a ls volgt: 
I. de door B. en W. aan de vergunning 

verbonden lste voorwaarde vervalt; 
II. de door B. en W . aan de vergunning 

verbonden 5de voorwaarde wordt gelezen: 
5°. De gezamenlijke afvalwateren van het 

bedrijf moeten vóór de loozing in zandvangers 
van doeltreffende constructie en voldoende 
capaciteit, ingeri cht overeenkomstig de begin
selen, neergelegd in de bij Koninklijk bes;uit 
van 27 April 1936, N °. 20, gevoegde schets
teekening, van zware zand- en kalkdeelen 
worden bevrijd . 

Van deze zandvangers moeten twee stuks, 
eventueel twee reeksen, worden aangelegd, 
die beurtelings ten hoogste twee weken achter
een in gebruik zijn en die telkenmale na buiten
gebruikstelling onverwijld moeten schoonge
maakt. 

H et uit de zandvangers verwijderde slib mag 
niet in eenig openbaar water worden gebracht, 
doch moet, tenzij het naar de gemeentelijke 
stortplaats voor vuil wordt vervoerd, in den 
grond worden ondergespit en met ten minste 
30 cm zuivere aarde of zand worden afgedekt. 
Deze wijze van afdekking is ook verplicht bij 
het begraven van den vasten afval , in voor
waarde 4 genoemd. 

Met bepaling wijders, dat aan de nieuwe 
voorwaarden moet zijn voldaan binnen 4 maan
den na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

29 April 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet art. 277; Motorrij
tuigenbelastingwet art. 41.) 

H et in den nacht neerzetten van een 
automobiel op den openbaren weg onder 
Schiebroek en langer dan drie uur laten 
staa~ met de bedoeling, dat dit laten 
staan bij wijze van rustplaats voor den 
nacht geschiedt, is " innemen van open
baren gemeentegrond", belastbaar gesteld 
door de Verordening. 

De Verordening, belastbaar stellende 
het innemen van openbaren gemeentegrond, 
voorzooveel dit bestaat in handelingen als 
hier hebben plaats gevonden, is geensz ins 
in strijd met de ten deze nog toepasselijke 
Wegen belastingwet. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Schiebroek, tegen de ui tspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
II te Rotte rdam van den 31 October 1935, be
treffende den hem opgelegden aanslag in de 
Precariorechten der gemeente Schiebroek over 
het jaar 1934 ; 

Gehoord enz. ; 
0. dat in de Verordening op de heffing van 

preca riorechten in de gemeente Schiebroek de 
volgende bepalingen voorkomen: 

Art. 1. 1. Er wordt in deze gemeente, onder 
de benaming van precariorechten, een belas
ting geheven: 

a. voor het gebruik of genot van openbaren 

gemeentegrond of openbaar gemeentewater of 
van andere gemeentebezittingen; 

b. voor het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven openba ren gemeentegrond of open
baar gemeentewater, n iet vallende onder a ; 
enz. 

Art. 2. De belasting bedraagt het volgenrle: 
A. Gebruik gemeentegrond, algemeen tarief. 
Voor het innemen, van openbaren gemeente-

grond, per m 2 : a. voor een dag f 0.10. 
Art. 6. Geen belasting volgens deze ver

ordening wordt geheven voor: 
1. enz. 
6. het innemen van openbaren gemeente

grond, uitsluitend vall ende onder art. 2, letter 
A, indien dit niet langer duurt dan drie uur; 
enz. 

0. dat belanghebbende in de precariorechten 
der gemeente Schiebroek over 1934 is aange
slagen tot een bedrag van f 0.90 en, na ver
geefsche reclame tegen de beschikking van den 
gemeenteraad, houdende handhav ing van den 
aanslag, in beroep is gekomen ; 

dat de R aad van Beroep heeft vastgesteld, 
dat belanghebbende gedurende den nacht van 
23 op 24 October 1931 zijn automc,biel op den 
Platoonweg, eenen openbaren weg onder Schie
broek, heeft neergezet en langer dan drie uur 
heeft laten staan, zijnde onweersproken, dat 
de ingenomen oppervlakte 9 m2 bedraagt; 

dat de Raad verder heeft overwogen: 
,,dat appell ant ter vergadering, onweerspro

ken, naar voren deed brengen, dat een auto, 
zelfs een die in zeer druk gebruik is. ongeveer 
80 % van haar t ijd per jaar stilstaat, zoodat 
hier iets belast is, wat behoort tot het normale 
rijden met een auto, waarvoor zij n~ inziens 
ingevolge art. 41 der motorrij tuigenbelasting
wet, nu het op den openbaren weg geschiedt, 
de onderhavige hela ting, welke dan naar het 
oordeel van appellants raadsmar. in wezen 
weggeld zou zijn, niet mag worden geheven; 

" dat de R aad in hetgeen hier in feite heeft 
pl aats gevonden iets anders ziet dan het tijdens 
het rijden op den openbaren weg laten stil
staan van het motorrijtuig, daar het tijdstip, 
waarop de appell ant zijn motorrij tuig rust 
gunde, de plaats waar zulks geschiedde en 
het tijdstip, da t hij voor beëindig ing van die 
rust in zijn hoofd had, meebrengen, dat de 
bedoeling moet worden geaoht aanwezig te zijn 
om de betreffende auto daar bij wijze van 
rustplaats voor den nacht te laten staan, het
welk van het fe itelijk in een garage opbergen 
a lleen in rooverre afwijkt (voor wover ten 
deze van belang ), dat niet van een garage, 
maar van een openbaren weg, die onweer
sproken gemeentegrond is, een bepaald opper
vlak is ingenomen, wat in dit geval mede
brengt, dat de aanslag geacht moet worden 
terecht te zijn opgelegd, a ls steunende op art. 
2 A. j 0

• art. 6 nummer 6 der betreffende 
verordening' ' ; 

dat de R aad van Beroep op deze g ronden 
de beschikking van den Gemeenteraad heeft 
gehandhaafd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

" S., a lthans v. t. van de ar tt. 1 en 2 sub A 
der verorden ing op de heffing van precario
rechten in de gemeente Schiebroek, vastgestf'ld 
door den Raad dier gemeente op 12 April 
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1933, goedgekeurd bij K. B. van 5 Juli 1933, 
S. 43, de artt. 168, 193, 269, 273, 275 en 277 
der wet van 29 Juni 1851, S . 85 (Gemeente
wet) en art. 41 der Wet van 30 December 
1926, S. 464 (Motorrijtuigenbelasting,vet) ; 

1 °. door onderscheid te maken tusschen het 
tijdens het rijden op den openbaren weg laten 
stilstaan van een motorrijtuig en hetgeen in 
feite heeft plaats gehad, namelijk het laten 
stilstaan van het motorrijtuig met de bedoeling 
om dat daar bij wijze van rustplaats voor den 
nacht te laten staan, daar immers gezegde 
verordening wodanig onderscheid niet kent; 

2°. door, na feitelijk oo hebben beslist, dat 
de betreffende auto bij wijze van op een rust
plaats voor den nacht op den openbaren weg 
stilstond, te beslissen dat daardoor in den zin 
van gezegde verordening openbare gemeente
grond i ingenomen en de aan belanghebbende 
opgelegde aanslag geacht moet worden terecht 
te zijn opgelegd, als steunende op art. 2 A j 0

• 

art. 6 nummer 6 der betreffende verordening, 
daar immers het wogenaamde "parkeeren" 
van auto's - gel ijk ten deze feite lijk hEJeft 
plaats gevonden - in den kennelijken zin d r 
verordening niet als het innemen van open
baren gemeentegrond is te beschouwen ; 

3°. door voorschreven verordening voor wo
ver zij mocht bedoelen te belasten het innemen 
van openbare wegen door daarop motorrijtui
gen te laten staan verbindend te achten, daar 
zij alsdan immers als in strijd met art. 41 der 
Motorrijtuigenbelastingwet onverbindend is, 
omdat dit wetsartikel, behoudens de daarin 
gemaakte uitzondering, de heffing van andere 
belastingen terzake van het rijden met mot-0r
rijtuigen op den openbaren weg dan die, welke 
aan het Verkeersfonds ten go11de komt ver
biedt, zijnde immers, gelijk ook de bestreden 
beslissing implicite aanneemt, het begrip "rij
den met motorrijtuigen" in art. 41 der Motor
rijtuigenbelastingwet, blijkens den considerans 
der wet en de geschiedenis van de tot stand
koming van dit artikel, te verstaan als "ver
keer met motorrijtuigen" in het algemeen, 
waaronder derhalve óók begrepen is het stil 
staan of laten staan daarvan op den openbaren 
weg, daar immers geenerle1 verkeer met mo
torrijtuigen op den openbaren weg mogelijk is 
zonder deze óók a ldaar te laten sti lstaan of te 
parkeeren;,, 

0. omtrent het middel: 
dat ter zake niet afdoet, of de Raad een 

onderscheid heeft gemaakt tusschen het tijdens 
het rijden op den openbaren weg laten staan 
van een motorrijtuig en hetgeen hier feitelijk 
heeft plaats gehad; dat toch niet verrichte 
handelingen, gel ijk bedoeld laten staan tijdens 
het rijden, ten deze zonder belang zijn, daar 
hat alleen aankomt op 's Raads beslissing 
omtrent de belastbaarheid van hetgeen wer
kelijk is geschied; 

dat voorts belanghebbende's betoog, rlat het 
zoogenaamde "parkeeren" van automobielen 
ten deze feitelijk heeft plaats gernnden, fe i
telijken grondslag mist, <laar de R>:ad Pene 
besliss ing in dezen zin niet heeft gegeven; 

0. verder, dat de R aad terecht heeft ge•.)Or• 
deeld, dat het in den nacht neerzettc-.n van ,len 
a utomobiel op den openbaren weg onder Schie
broek en langer dan drie uur laten staan met 

de bedoeling, dat dit laten staan bij wijze van 
rustplaats ,·oor den nacht geschiedt, is "inne
men van openbaren gemeentegrond", belast
baar gesteld door de Verordening ; 

dat de Verordening, belastbaar stellende het 
innemen van openbaren gemeentegrond, voor
zooveel dit bestaat in handelingen als h ier 
hebben plaats gevonden, geenszins in strijd is 
met de ten deze nog toepasselijke Wegenbe
lastingwet; 

dat toch deze wet in art. 41 , eerste lid , ,vel 
bepaalàe, dat behoudens de heffing van tol ter 
zake van het rijden met moton-ijtuigen op den 
openbaren weg geene andere belasting zou 
worden geheven dan welke krachtens de wet 
aan het wegenfonds ten goede kwam; dat ech
ter " het rijden met motorrijtuigen" in den 
án dier wet niet omvat hetgeen hier heeft 
plaats gevonden, namelijk het in den nacht 
neerzetten van den automobiel op den open
baren weg en langer dan drie uur laten staan 
met de bedoeling, dat dit laten staan bij wijze 
van rustplaats voor de nacht ge chiedt; 

0. dat derhalve het middel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

4 M ei 1936. ARREST van den Hoogen Ra.ad. 
(Wet Openb. Vervoermiddelen art. 12.) 

Uit den inhond en strekking van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen blijkt, dat deze 
wet regels heeft willen geven betreffende 
openbare middelen van vervoer, voorzoo
ver deze personen of goederen vervoeren 
van een binnen het Rijk gelegen plaats naar 
een andere dergelijke plaats, ma.ar niet 
betreffende openbare middelen van ver
voer, die personen of goederen vervoeren 
van een binnen het Rijk gelegen plaats 
rechtstreeks naar het buitenland. 

Het feit, dat req. in werking heeft ge
bracht en gehouden een rechtstreekschen 
autobusdienst Amsterdam-Düssetdorf en 
omgekeerd, valt niet onder art. 12 Wet 
Openb. Vervoermiddelen en is ook niet 
elders strafbaar gesteld. 

Op het beroep van D. v. J., touringcaronder
nemer te Amsterdam, requirant van cassat ie 
tegen een vonnis van de R echtban k te Am
sterdam van 2 J anuari 1936, waarbij in hooger • 
beroep, met vernietiging van een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam, 
de requirant ter zake "ronder vergunn ing a ls 
bedoeld bij de artt. 2 en 3 der W et Openbare 
Vervoermiddelen een autobu dienst in wer
king brengen met toepass ing der artt. 1 , 2, 3, 
12 der genoemde wet, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot betaling van een geldboete van vijf 
en twintig gulden en vijf dagen vervangende 
hechtenis; (Gepleit door Mr. E. Hollander). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging wegens vormgebrek van 
een veroordeelend vonnis van den Kanton
rechter te Amsterdam, verklaarde de Arr.• 
Rechtbank aldaar bij vonnis van 2 Januari 
1936, ten laste van requirant bewezen, dat hij , 
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directeur der "Algemeene Nederlandsche Reis
onderneming", a ls ondernemer van een open
baar middel van vervoer van personen, van 
welke onderneming het hoofdkantoor te Am
sterdam was gevestigd, een autobus, zijnde 
een motorrijtuig bestemd om langs een be
paalden weg de personen, die zich daartoe 
aanmelden, te vervoeren, heeft gebezigd tus
schen Amsterdam en Dusseldorf (Duitschland) 
en met di e autobus, de autobusdienst Amster
dam-Dusseldorf en omgekeerd in werking heeft 
gebracht en gehouden. 

Hij - verdachte - heeft op 2, 5, 6 en 9 
Januari 1935 een autobus met Frits Carits a ls 
bestuurder in de uitoefening van den dienst 
doen rijden op de Weesperzijde te Amsterdam 
op het traject bovengenoemd terwijl passa
giers tegen betaling werden vervoerd. 

Voor het gedeelte van het traject, gelegen 
in de provincie Noord-Holland was aan hem 
- verdachte - door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland of in hooger beroep door de 
Kroon geen vergunning verl eend tot het in 
werking brengen en houden van de autobus
d ienst bovenvermeld. 

De Rechtbank was, n. a. v. het verweer van 
requirant, dat voor het in werking brengen 
en houden van een dergelijken autobusdienst 
een vergunning niet vereischt was, van oor
deel, dat deze opvatting in de Wet Openbare 
Vervoermiddelen n iet steun vindt. Zij merkte 
daartoe op, dat toch art. 1 van genoemde wet 
voor het in werking brengen van een openbaar 
middel tot vervoer van personen, wanneer dat 
vervoer met a utobu sen geschiedt, vergunning 
daartoe vordert, zonder onderscheid te maken, 
of een der e indpunten van de autobusdienst, 
gelijk in casu het geval is, buiten Nederland 
is gelegen dan wel binnen het Rijk; 

dat zulks dan ook in overeenstemming is 
met het oogmerk, waartoe bedoelde vergun
ning wordt gevorderd, zijnde zulks om te voor
komen, dat door onjuiste of te ruime voor
ziening met vervoermiddelen de duurzame 
verkeersbehoeften worden geschaad. 

Aan het feit de benaming gevend : ,,zonder 
vergunning als bedoeld bij de artt. 2 en 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen een autobus
dienst in werking brengen", verklaarde de 
Rechtbank het bewezene strafbaar, requirant 
deswege strafbaar, en veroordeelde hem, met 
aanhaling der artt. 1, 2, 3 en 12 van ge
noemde wet tot een geldboete van f 25, de 
vervangende hechtenis daarbij bepalend op 
5 dagen. 

In cassatie voert requirant als middel aan: 
,,S. , althans v. t. toepassing van de artt. 1, 
2, 3, 5 en 12 der Wet Openbare Vervoermid
delen, 23 en 91 Sr., art. 351 en 352 Sv. , aan
gezien de Wet Openbare Vervo rmiddelen va!! 
23 April 1880, zooals deze thans luidt, niet 
van toepassing is op autobussen, welke per
sonen vervoeren uitsluitend van een Neder
landsche plaats rechtstrneks naar het buiten
land, blijkende immers uit inhoud en strek
king van de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
dat de Wetgever alleen heeft willen regelen 
het vervoer tusschen verschillende binnen het 
R ijk gelegen plaatsen." 

Ik ben van meening, dat het middel juist is, 
en vind daarvoor steun in een arrest van den 

H. R. gewezen kort na het in werking treden 
dei· wet van 23 April 1880, S. 67, en zulks 
hoewel de wet nadien herhaaldelijk gewijzigd 
is, en hoewel sindsdien de autobussen versche
nen zijn. 

Het arrest van 9 Januari 1882 (W. 4739) 
toch geeft een beslissing omtrent de a lgemeene 
strekking en werking der wet, welke besl is
sing, ondanks de wetswijzigingen en het ver
schijnen van nieuwe vervoermiddelen haar 
beteeken is heeft behouden. 

Toen werd de vraag gesteld , of de wet van 
toepassing was op de rechtsti-eeks naar het 
buitenland varende schepen, welke niet tevens 
in geregelde dienst van de eene plaats naar 
de andere hier te lande reizigers vervoerden. 

De H . R . beantwoordde de vraag ontken
nend met een beroep op den tekst van ver
schillende bepalingen der wet, verder gronden 
ontleenend aan de geschiedenis der tot stand
kom ing. 

Ik meen dat ook thans gelij ke beslissing zal 
moeten worden gegeven. 

Inderdaad onderscheidt art. 1 der Wet niet, 
zooa ls de Rechtbank zegt, waar het e indpunt 
van den dienst is gelegen, doch ik acht dit 
niet voldoende om de wet toepasselijk te ver
kl aren op diensten naar het buitenland. De 
wijzigingswet van 30 J ul i 1926, S. 250 is juist 
tot stand gekomen om ten opzichte van het 
zich ontwikkelend verkeer, wenschelijke rege
lingen te treffen, en zooals de geschiedenis 
dier aanvullingen leert, een vergunningsstelsel 
in het leven te roepen voor intercommunale 
autobusdiensten. 

Die wijziging betreft echter niet een inter
nationalen dienst, zooals die waarvan in deze 
zaak sprake is. 

In hoeverre op een international en auto
busdienst de Wet van 28 November 1935, S. 
674, houdende regelen omtrent het vervoer 
van personen en goederen met motorrij tui gen 
uit en naar het buitenland, toepasselij k zou 
kunnen zijn, behoef ik niet na te gaan. De 
telastelegging houdt daarmede niet rekening 
en kon dit ook niet doen, daar de feiten ge
pleegd zijn in Januari 1935, en de vervolging 
is ingesteld voor deze wet bestond. 

Ik acht het telastegelegde en bewezenver
kl aarde dus niet strafbaar en concludeer dat 
het bestreden vonnis in zooverre en wat betreft 
de veroordeeling zal worden vernietigd, en dat 
de H . R. ten principale rechtdoende requirant 
ontsla van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en I ui
dende: (zie co nel usie ) ; 

0. da t - met qualif icatie en strafoplegging 
als voormeld - ten laste van den requ irant is 
bewezen verklaard: (zie conclusie); 

0. dat de R echtbank naar aanleiding van 
het door requirant gevoerd verweer, dat voor 
het in werking brengen en houden van een 
autobusdienst a ls de onderhavige geen vergun
ning vereischt is, ornrweegt, dat deze meeninf, 
in de Wet Openbare Vervoermiddelen geen 
steun vindt, daar art. 1 voor het in werking 

Î 



1936 4 MEI 156 

brengen van een openbaar middel tot vervoer 
van personen, wanneer dat vervoer, met auto
bussen gesch iedt, vergunning daartoe vordert. 
zonder onderscheid te maken, of een der eind
punten van den autobusdienst, gelij k in deze, 
buiten Nederland is gelegen dan wel binnen 
het Rij k, hetgeen dan ook in overeenstemming 
is met het oogmerk, waartoe de vergunning 
wordt gevorderd, te weten om te voorkomen, 
dat door onjuiste of te ruime voorziening met 
vervoermiddelen de duurzame verkeersbehoef
ten worden geschaad; 

0. omtrent het middel: 
dat uit den inhoud en strekking van de Wet 

Openbare Vervoermiddelen blij kt, dat deze 
wet regels heeft willen geven betreffende 
openbare middelen van vervoer, voorzoover 
deze personen of goederen vervoeren van een 
binnen het Rijk gelegen p laats naar een an
dere dergelijke plaats, maar niet betreffende 
openbare middelen van vervoer, die personen 
of goederen vervoeren van een bi unen het 
Rijk gelegen plaats rechtstreeks naar het bui
tenland; 

dat dit in het bijzonder volgt uit de voor
schriften waaraan een ondernemer van een 
openbaar middel van vervoer van personen, 
vóórdat hij den dienst aanvangt, moet voldoen, 
neergelegd in de artt. 5 en 6, en ook art. 11 
aanwijzingen oplevert voor de juistheid der 
gemelde opvatting; 

dat wijders aan het door de R echtbank aan 
art. 1 ontleende argument waarde moet wor
den ontzegd, nu onder "vervoer" in de uit
drukking "vervoer van personen met auto
bussen" moet worden verstaan enkel het ver
voer tusschen binnenslands gelegen plaatsen, 
terwijl de bereiking van het oogmerk, waarop 
de Rechtbank doelt, bij rechtstreeksch vervoer 
met het buitenland minder dringend is; 

dat waar - in overeenstemming met den 
inhoud der bewijsmiddelen, en al spreekt de 
Rechtbank bij de weerlegging van requirant's 
verweer minder volledig van een autobusdienst, 
waarvan een der eindpunten in het buitenland 
is gelegen - uit de bewezenverklaring slechts 
valt a f te leiden, dat requirant een rechtstreek
schen autobusd ienst Amsterdam-Dusse ldorf en 
omgekeerd in werking heeft gebracht en ge
houden, welk feit als betoogd nóch valt onder 
art. 12 der Wet Openbare Vervoermiddelen, 
nóch elders strafbaar is gesteld, de R echtbank 
ten onrechte, met qualif icatie van het bewe
zene, de strafbaarheid daarvan en van requi
rant heeft aangenomen en den requirant tot 
straf heeft veroordeeld , zoodat het midde l ge
grond is; 

Vernietigt het bestreden vonn is, doch a lleen 
voor zoover daarbij het bewezene is gequal ifi
ceerd en strafbaar verk laard, de requirant des
wege strafbaar is verkl aard, en tot straf is 
veroordeeld; 

En a lsnu in zóóver ingevolge art. 105 der 
W et R. 0. opnieuw rechtdoende: 

Verklaa rt, dat het bewezene niet oplevert 
een strafbaar feit; 

Ontslaat den requirant deswege van alle 
rechtsvervolging. 

(N. J .) 

4 ])[ ei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet Vrachtverdeeling Binnenscheepvaart 
art. 7.) 

Slechts voorzoover de in plaatsen aan na 
te melden wateren gelegen in te laden of 
in lading te nemen goederen, hoewel overi
gens vallende onder die bedoeld bij a rt. 7 
der wet van 5 Mei 1933, S. 251, bestemd 
zijn om te worden vervoerd over de wateren 
aangeduid in art. 1 van de H erziene Acte 
omtrent de Rijnvaart, mist de wet op het 
inladen of in lading nemen dààrvan toe
pa sing. 

I s de bestemming van die goederen 
echter om te worden vervoerd of - zooals 
i. c. - mede te worden vervoerd, over 
andere wateren, dan de ):)ovenbedoelde, 
en wel naar binnen het Rijk gelegen plaat
sen, dan vindt de wet op het inladen of in 
lading nemen dier goederen toepassing. 

De Rechtb. beeft ten onrechte het be
wezenverklaarde niet strafbaar geoordeeld. 
[Aldus ook Adv.-Gen. Berger.] 

Alvorens in deze tot een beslissing om
trent de strafbaarheid van het telaste
gclegde en van den gereq. te kunnen ko
men, moet va tstaan, of de sluiskolk van 
de z.g . Oude H aven te Gorinchem behoort 
tot het watergebied, waarop de Herziene 
Acte, zij het ingevolge art. 11 daarvan, 
toepassing moet vinden. Dit is geen be
slissing van zuiver rechtskundigen aard. 
[Anders de Adv.-Gen .]. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Rechtbank te Dordrecht, requirant van cas
satie tegen een vonnis van deze R echtbank 
van 3 Jan. 1936, waarbij in hooger beroep is 
bevestigd een op 15 Oct. 1935 door het Kan
tongerecht te Gorinchem gewezen mondeling 
vonnis bij hetwelk J . W. S. , schipper, te Har
dinxveld, ter zake van het bewezenverkl aarde 
feit is ontslagen van rechtsvervo lg ing. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Gerequireerde is achtereenvolgens door het 
K antongerecht te Gorinchem en door de 
Rechtbank te Dordrecht, telkenmale bij ver
stek, bei-echt ter zake: ,,dat hij op of om
streeks 1 October 1935 te Gorinchem in de 
sluiskolk van de zoogenaamde Oude Haven 
a ls schipper op het vaartuig Cornelia daarin 
heeft vervoerd, althans in lading genomen een 
lading zand, dat in gemeld vaartu ig was in
geladen te Tie l binnen het in een bes lui t a l s 
bedoeld bij artikel 2 der wet van 5 Mei 1933 
S . 251 genoemde district van de Bevrachtings
commis ie te Nijmegen, en bestemd was voor 
Meerkerk, terwijl noch het inladen althans in 
lading nemen noch het vervoer geschiedde 
krach tens een overeenkomst ten aanzien waar
van door een bevrachtingscommissie tusschen
komst of goedkeuring was verleend noch ge
schiedde anders dan krachtens overeenkomst , 
zijnde althans daarvoor niet door gemelde be
vracbtingscomm issie een verkl aring a fgegeven, 
terwijl daarvoor evenm in ingevolge art. 4 
onder c der wet van 5 Mei 1933 S. 251 een 
-ontheffing was verleend" . 

Het bestreden vonn is der R echtbank ver
eenigt zich met het vonnis van den Kanton-
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rechter, waarvan hooger beroep, voor wat be
treft de gebezigde bewijsmiddelen en de daar
op gegronde bewezenverklaring van het te
laste gelegde met dien verstande, dat ver
dachte de lading zand heeft vervoerd. Dit 
bewezenverklaarde achtte de Rechtbank, het 
vonnis van den Kantonrechter, houdende ont
slag van rechtsvervolging, ook te dien aan
zien, hoewel op andere gronden , bevestigende, 
niet strafbaar op grond van de navolgende 
overwegingen: ,,dat aan verdachte kennelij k 
te laste wordt gelegd een overtreding van art. 
7 sub 1 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, hou
dende tijdelijke maatregelen ter bevordering 
van eene zooveel mogelijk evenredige vracht
verdeeling in de binnenscheepvaart; 

,,dat in dat artikel wordt verboden om ten
zij door tusschenkomst of onder goedkeuring 
van een Bevrachtings-Comm issie vanaf den 
datum van inwerkingtreding van het besluit 
als in art. 2 bedoeld, binnen een in dat be
sluit genoemd district goederen in te laden 
of in lading te nemen in een vaartu ig voor 
vervoer naar binnen het Rijk gelegen plaat
sen, zoomede het vervoer dier goederen in 
dat vaartuig; 

"dat mitsdien voor de strafbaarheid van het 
vervoer noodzakelijk is, dat het inladen of 
in lading nemen heeft plaats gevonden binnen 
het bedoelde district, m. a.w. dat het vervoer 
slechts strafbaar is, indien het inl aden of in 
lading nemen in strijd met het bij gemeld art. 
7 bepaalde is gesch ied; 

"dat een andere uitleg niet aanvaardbaar 
is, nu de Wet uitdrukkelijk spreekt van het 
vervoer "dier" goederen in "dat" vaartuig; 

,,dat het dan ook voor het onderhavige ge
val noodzakelijk is, dat voor het inladen te 
Tiel de in gemeld artikel vermelde tusschen
komst of goedkeuring van eene Bevrachtings
commissie was vereischt; 

,,dat dit echter niet het geval is; 
"dat weliswaar Tiel valt binnen het district 

van de Bevrachtingscommissie te Nijmegen, 
doch Tiel tevens ligt in het geb ied, waarop 
de Herziene Rijnvaartacte van 1868 van toe
passing" is, terwijl het vervoer vervolgens, al
thans gedeeltelijk gesch iedde over de rivier de 
Waal , welke rivier in gemelde acte wordt ge
lijkgesteld met den R ij n; 

" dat m itsdien zoowel het inladen als het 
daarop volgende vervoer van de lading moet 
worden beschouwd als Rijnvaart, aan welke 
vaart blijkens art. 1 van meergemelde akte 
door nationale wetgeving geen belemmeringen 
in den weg mogen worden gelegd en op welke 
vaart meergemelde wet van 5 Mei 1933, S. 
251, dan ook niet van toepassing is; 

"0. dat op grond van het alvorenstaande 
het oorspronkelij k telastegelegde geen straf
baar feit oplevert, nu dit ook nergens anders 
strafbaar is gesteld en verdachte m itsdien te 
d ier zake behoort te worden ontslagen van · 
a lle rechtsvervolging" . 

De Heer requirant stelt bij schriftuur tegen 
dit vonnis als middel van cassatie voor: ,,S., 
a lthans v. t. van de artt. 7 en 11 der Wet van 
5 Mei 1933, S. 251 (Vrachtverdeeling in de 
Binnenscheepvaart) van de bepalingen van 
de H erziene Acte omtrent de Rijnvaart op 17 
Oot. 1868 te Mannheim gesloten, goedgekeurd 
bij de wet van 4 April 1869, S. 37, j is artt. 

350, 351 en 352 Sv., doordat de Rechtbank, 
hoewel zij de overtuiging bekomen heeft en 
bewezen acht, dat de verdachte het hem bij 
inleidende dagvaarding ten laste gelegde heeft 
begaan, desniettemin dezen van a ll e rechtsver
volging ontslaat op grond, dat het bewezen
verk laarde niet strafbaar is". 

In zijne toelichting merkt de H eer requirant 
op, dat het onderhavige feit - het vervoer 
der goederen - heeft plaats gehad in de 
sluiskolk van de zoogenaamde Oude Haven 
te Gorinchem, welke rivier niet in open ver
binding staat met de rivier de Merwede, a l
zoo op een water, waarvoor de H erziene Rijn
vaartacte niet geldt. In verband hiermede rijst 
nu echter de vraag, of inderdaad als vaststaan
de kan worden aangenomen, dat bedoelde Oude 
Haven niet behoort tot de wateren, waarop de 
Herziene Rijnvaartacte van toepassing is. De 
Kantonrechter heeft immers het door hem 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging uit
drukkelijk hierop doen berusten, dat het on
derwerpelijke vervoer heeft plaats gehad " in 
een haven van een water, waarop de H erziene 
Rijnvaartacte van toepassing is, en deze ha
vens mede onder de bepal ingen dier acte 
vallen". Uit de gewijzigde gronden hierboven 
vermeld waarop de Rechtbank hare gelij klui
dende beslissing grondt, mag intusschen, naar 
het mij voorkomt, worden afgeleid, dat dit 
college voorschreven oordeel van den Kanton
rechter niet deelt, doch kennel ijk integendeel 
- zij het stil zwijgend - ervan uitgaat, dat 
de in de telastelegging genoemde sluiskolk 
van de zoogenaamde Oude H aven te Gorin
chem geen deel uitmaakt van de wateren, 
waarvoor de Herziene Rijnvaartacte geldt. H et 
komt mij voor, dat dit uitgangspunt ook als 
juist kan worden aanvaard, temeer waar het 
blijkbaar mede is voortgevloeid uit de, vol
gens het proces-verbaal van de terechtzitting 
der Rechtbank aldaar door den getuige J . 
Arends afgelegde, verklaring, houdende, dat 
het dien getuige, hoofdagent van politie te 
Gorinchem, bekend is, dat de sluiskolk van de 
zoogenaamde Linge H aven, ook wel genoemd 
Oude H aven, aldaar niet in open verbinding 
staat met de rivier de Merwede, en dat die 
sluiskolk aan weerskanten is afgesloten door 
sluisdeuren, waardoor geschut wordt of naar 
de zijde van de Merwede of naar de zijde van 
de Linge H aven. 

Op den grondslag van deze opvatting van 
het bestreden vonnis en, aangenomen, dat Uw 
Hooge Raad met mij van oordeel zal kunnen 
zijn, dat het bij dagvaarding bedoelde ver
voer dus inderdaad heeft pi aats gevonden 
over een watergebied, hetwel k niet door de 
Herziene Rijnvaartacte wordt bestreken, ver
een ig ik mij geheel met het voorgestelde mid
del en deszelfs toelichting. Gelijk Uw Raad 
immers nog zeer onlangs bij een viertal a r
resten van 30 Maart 1936 (nog niet in eenige 
verzameling van rechtspraak opgenomen ) be
sliste, is er, nu in dezen vaststaat, dat gere
quireerde de lading zand heeft ingeladen te 
Tiel, dus binnen het district der Bevrach
tingscommissie te Nijmegen, met bestemming 
om te worden vervoerd naar eene binnen het 
Rijk gelegen plaats en wel voor een deel over 
andere wateren, dan die, welke zijn aangeduid 
in a rt. 1 van de HeI"Ziene Acte omtrent de 
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Rijnvaart, geen reden om aan te nemen, dat 
de Wet van 5 Mei 1933, S. 251, niet toepa -
selijk zoude zijn op het vervoer van gemeld 
zand, voorzoover dit heeft plaats gevonden 
over zoodanige andere wateren. Integendeel 
moet in een dergelijk geval, naar het oordeel 
van den H. R., gemelde wet toepassing vin
den, in dier voege; dat in zooverre ten aan
zien van de, betreffende de lading gesloten, 
overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in 
art. 7 der Wet, alvorens tot de inlading wordt 
overgegaan, de tusschenkomst of goedkeuring 
van de Bevrachtingscommissie ter plaatse 
wordt verei cht. Waar gerequireerde derhalve 
als schipper, zijne bedoelde lading vervoerde 
over een water, niet bedoeld in artikel 1 der 
Herziene Rijnvaartacte, zonder voormelde 
goedkeuring of tusschenkomst te hebben ver
kregen, handelde hij in strijd met genoemd 
àrt. 7 der gemelde wet en pleegde, nu ten 
deze van eene ontheffing, als genoemd in art. 
4 onder c der wet niet is gebleken, het straf
bare feit, opleverende: ,,het na de inwerking
treding van een besluit, als in art. 2 der Wet 
van 5 Mei 1933, S. 251, bedoeld, in een vaar
tuig vervoeren van binnen het in dat besluit 
genoemde district ingeladen goederen naar 
binnen het Rijk gelegen plaatsen, zonder dat 
dit, blijkens een daarvan overgelegd door eene 
Bevrachtingscommissie afgegeven geldig be
wijs, als in artikel 4 der wet bedoeld, ge
schiedt krachtens eene overeenkomst, ten aan
zien van welke door de Bevrachtingscommissie 
tusschenkomst of goedkeuring is verleend", 
strafbaar ingevolge de artt. 7 en 11 der meer
genoemde wet van 5 Mei 1933, S. 251. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, doch alleen voorzoover 
daarbij het bewezene niet strafbaar is ver
klaard en voorzoover ten aanzien van het ont
slag van rechtsvervolging het vonnis van den 
Kantonrechter is bevestigd, en dat de H. R., 
rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0. vern ie
tige het vonnis van den Kantonrechter, voor
zoover gerequireerde daarbij van alle rechts
vervolging is ontslagen, aan het bewezenver
klaarde de vorenomschreven benaming geve, 
dit feit en gerequireerde deswege verklare 
strafbaar en dezen, onder aanhaling van voor
melde wetsartikelen, alsmede van de artt. 23 
en 91 Sr., veroordeele - a ls aangepast aan 
het gewicht van de begane overtreding - in 
eene gelboete van f 3 bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door hechtenis voor 
den tijd van een dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luiden
de: (zie Conclusie); 

0. dat van het aan den gerequireerde te 
laste gelegde is bewezen verklaard: dat hij op 
of omstreeks 1 October 1935 te Gorinchem in 
de sluiskolk van de zoogenaamde Oude Haven 
als schipper op het vaartuig Cornelia daarin 
heeft vervoerd een l ad ing zand, dat in ge
meld vaartuig was ingeladen te Tiel binnen 
het in een besluit als bedoeld bij art. 2 der 
wet van 5 Mei 1933, S. 251, genoemde district 
van de bevrachtingscommissie te Nijmegen en 

bestemd was voor Meerkerk, terwijl noch het 
inladen althans in lading nemen, noch het 
vervoer geschiedde krachtens een overeen
komst ten aanzien waarvan door een bevrach
tingscommissie tusschenkomst of goedkeuring 
was verleend, noch geschiedde anders dan 
krachtens overeenkomst - zijnde althans daar
van niet door gemelde bevrachtingscomm issie 
een verklaring afgegeven -, terwijl daarvoor 
evenmin ingevolge art. 4 onder c der wet van 
5 Mei 1933, S. 251, een ontheffing was ver
leend; 

0. dat de Kantonrechter den gerequireerde 
van rechtsvervolging heeft ontslagen op grond, 
dat het bewezene niet strafbaar is, daar ge
requireerde het vervoer "heeft doen plaats 
hebben in een haven van een water, waarop 
de H erziene Rijnvaartacte van toepassing is 
en deze haven mede onder de bepalingen dier 
acte vallen" · 

dat echter 'de Rechtbank, die zich met het 
vonnis des Kantonrechters vereenigt voor wat 
betreft de gebezigde bewijsmiddelen en de 
daarop gegronde bewezenverklaring van het 
aan verdachte oorspronkelijk te laste geleg
de", ten aanzien der niet strafbaarheid over
weegt: ,,dat aan verdachte enz. (zie Conclu
sie); 

0. dat de Rechtbank ten onrechte op den 
door haar aangegeven grond het bewezenver
klaarde niet strafbaar heeft geacht en den ge
requireerde van rechtsvervolging heeft ont
slagen; 

dat slechts voorzoover de in Tiel - en in 
het algemeen in plaatsen aan aanstonds te 
melden wateren gelegen - in te laden of in 
lading te nemen goederen, hoewel overigens 
vallende onder die bedoeld bij art. 7 der Wet 
van 5 Mei 1933, S. 251, bestemd zijn om te 
worden vervoerd over de wateren aangeduid 
in art. 1 van de Herziene Acte omtrent de 
Rijnvaart, op het inladen of in lading nemen 
dáárvan de wet toepassing mist, wijl anders 
het recht op vrij vervoer over die wateren, 
door de Acte gewaarborgd, zou worden aan
getast, hetgeen de wet niet heeft gewild; 

dat voorzoover echter de bestemming dier 
goederen is om te worden vervoerd of, zooals 
hier, mede te worden vervoerd, over andere 
wateren, dan de bovenbedoelde, en wel naar 
binnen het Rijk gelegen plaatsen, de wet op 
het inladen of in lading nemen dier g:iederen 
toepassing vindt, zoodat gerequireerde in zoo
verre ten aanzien van de door hem gesloten 
vervoerovereenkomst van zijn lad ing zand. 
welke bestemd was naar Meerkerk, alvorens 
tot de inlading over te gaan, de tusschen
komst of goedkeuring van de bevrachtings
commissie tot wier ressort Tiel behoort, be
hoefde, en hij, die lading vervoerende over 
wateren, welke niet behooren tot die, welke in 
art. 1 van de Acte zijn aangeduid, met be
stemming naar een binnen het Rijk gelegen 
plaats, zonder dat hij die tusschenkomst of 
goedkeuring heeft erlangd, ingevolge de artt. 
7 en 11 der wet een strafbaar feit zou plegen, 
nu van eene ontheffing als genoemd in art. 4 
onder c der wet in deze geen sprake is; 

dat echter alvorens in deze tot eene beslis
sing omtrent de strafbaarheid van het te 
laste gelegde en van den gerequireerde te 
kunnen komen, moet vaststaan, of de sluis-
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kolk van de zoogenaamde Oude Haven te Go
rinchem behoort tot het watergebied, waarop 
de H erz iene A cte omtrent de Rijnvaart, zij 
het ingevolge art. 11 der Acte, toepassing 
moet vinden; 

dat de beslissing over deze vraag afhanke
lijk kan zijn van den feitelijken toestand ter 
plaatse, zoodat het hier niet betreft eene be
slissing van zuiver rechtskundigen aard; 

V ernietigt de bestreden beslissing; 
Wijst de zaak naar de Rechtbank te Dor

drecht terug, ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep met inachtneming van 's' H . R . 
arrest verder te berechten en af te doen. 

(N. J.} 

4 Mei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet op het uitverkoopen en opruimen 
artt. 2, 3 en 6. ) 

H et in de t.l.l. en bewezenverklaring als 
qualificatie aan te merken gedeelte, dat 
req. den ve rkoop heeft aangekondigd op 
wodanige wijze, dat daardoor redelijker
wijs de indruk werd gewekt van een tijde
lijke voordeelige aanb ieding in verband 
met bijzondere omstandigheden, welke zich 
t . a.v. een winkelnering kunnen voordoen, 
is i. c. op het overigens te l aste gelegde ten 
onrechte toegepast. [Anders Adv.-Gen. 
Wijnveldt.] 

Bijzondere omstandigheden, welke zich 
t. a. v . ,,een" winkelnering voordoen, wil 
zeggen, bijzonde re omstandigheden, die 
zich t . a . v. elke winkelnering, afgezien 
van haar be paalden aard kunnen voor
doen. Art. 2, lid 2 heeft het oog op de
zelfde omstandigheden, welke naar art. 6 
voor de Kamer van Koophandel grond 
kunnen opleveren tot het verleenen van 
een vergunning ingevolge art. 2, lid 1. 
[Anders de Adv.-Gen.]. 

De in de t .l.l . omschreven omstandigheid, 
dat de in die winkelnering verhandeld 
wordende en aanwez ige coupons aan mode 
onderhevig waren en bij niet spoedigen 
verkoop in aanzienlij ke mate in waarde 
zouden verm inderen, valt noch onder het 
eerste, noch onder het tweede lid van art. 6. 

Het bewezene valt ook niet onder art. 3, 
lid 2 der wet, aangez ien het niet betrof een 
verkoop i. v. m. jaars- of se iwenswisseling. 

Op het beroep van E. L. B. , bedrijfsleider, 
te Utrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Utrecht van 
14 Jan. 1936, waarbij requirant ter zake van: 
,,het in het w inkelbedrijf een verkoop op zoo
danige wijze aankondigen, dat daardoor rede
lijkerwij s de indruk wordt gewekt van een 
tijdelijke voordeelige aanbieding in verband 
met bijzondere omstandigheden, welke zich 
ten aànzien van een winkelnering kunnen 
voordoen", met toepassing en aanhaling van 
de artt. 2, tweede lid , 15 der Wet van 13 
September 1935, S. 564, houdende regeling 
betreffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkelbedrijf; 23, 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van vijf gulden en een ver
vangende hechtenis van twee dagen; (Gepleit 
door Mr. S . van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirant stond terecht en de Kantonrech
ter te Utrecht verklaarde op 14 Januari 1936 
ten zijnen laste bewezen, dat hij op 5 Novem
ber jongstleden in het winkelbedrijf der Naam
looze V ennootschap "Gebroeders Gerzon's Mo
demagazijn" , door in het te Utrecht verschij
nende en aldaar en elders in Nederland ver
spreide Avondblad van het Ut~echtsche Dag
blad d.d. 5 November 1935 een advertentie te 
doen opnemen waarin onder meer met groote 
letters voorkwamen de woorden: ,,Coupons, 
Gerzon", een verkoop, welke werd gehouden 
in de in perceel nummer 161 aan de Oude
gracht te Utrecht gevestigde winkel van ge
noemde Naamlooze V ennootschap, te Utrecht 
en elders in N ederland heeft aangekondigd 
op zoodan ige wijze, dat daardoor redelijker
wijze den indruk werd gewekt van een tijde
lijke voordeelige aanbieding in verband met 
een bijzondere omstandigheid, welke zich ten 
aanzien van een winkelnering kan voordoen 
(welke bijzondere omstandigheid ten aanzien 
van die winkelnering was, dat in die winkel
nering verhandeld wordende en aanwezige cou
pons aan mode onderhevig waren en bij niet 
spoedige verkoop in aanzienlijke mate in waar
de zouden verminderen. 

De Kantonrechter oordeelde, dat dit bewe
zen feit oplevert de overtreding van art. 2 
alinea 2 juncto art. 15 der wet van 13 Sep
tember 1935 , S. 564, houdende regeling be
treffende het uitverkoopen en opruimen in 
het winkel bedrijf, behoorend tot de kennisne
ming van den Kantonrechter, en behoort te 
worden gequal ificeerd als: het in het winkel
bedrijf een verkoop op zoodanige wijze aan
kondigen , dat daardoor redelijkerwijze de in
druk wordt gewekt van een tijdelijke voordee
lige aanbieding in verband met bijzondere om
standigheden, welke zich ten aanzien van een 
winkelnering kunnen voordoen, en legde aan 
1·equirant een geldboete op van f 5 bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 2 
dagen hechtenis. 

Tegen dit vonnis draagt requirant in cassatie 
als middel voor: 

"S. a lth ans v. t. van de artt. 2, 15 der ·wet 
van 13 Se ptember 1935, S. 564, houdende de 
regel ing betreffende den uitverkoop in het 
winkelbedrijf, 350, 351, 352, 358, 398 Sv., 

vermits het bewezenverklaarde niet strafbaar 
is omdat het aankondigen van den daarin ver
melden verkoop niet is een, welke den indruk 
wekt van eene aanbieding in verband met de 
in art. 2 der voormelde wet bedoelde bijzon
dere omstandigheden". 

Alvorens dit middel nader te bespreken, 
vermeld ik nog, dat blijkens het vonnis riiqui
rant de fe iten volledig toegeeft, en heeft mede
gedeeld , dat coupons restanten zijn in incou
rante maten van groote stukken stof , welke 
coupons aan mode onderhevig zijn en bij niet 
spoedige verkoop in aanzienlijke mate in waar
de zouden verminderen. 

Ter zijner verdediging voèrde requirant voor 
den K antonrechter aan, dat in dezen geen bij
zondere omstandigheden, die zich ten aanzien 
van een winkelbedrijf kunnen voordoen, aan
wezig zij n, daar toch coupons zijn een handels
artikel , dat sinds 1923 door genoemde Naam-
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looze Vennootschap iedere maand werd ver
kocht, terwijl daarvan maandelijks aankondi
ging werd gedaan. 

De Kantonrechter overwoog daarop, dat de 
Wet van 13 September 1935, S. 564, houdende 
regeling betreffende het uitverkoopen en op
ruimen in het winkelbedrijf naast elkaar straf
baar stelt het aankondigen van een verkoop 
onder de aanduiding "uitverkoop" of "oprui
ming" zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken ingevolge deze wet 
verkregen vergunning en het aankondigen in 
een winkelbedrijf van een verkoop op zooda
nige wijze, dat daardoor redelijkerwijze cle in
druk wordt gewekt van een tijdelijke voor
deelige aanbieding in verband met bijzondere 
omstandigheden, welke zich ten aanzien van 
een winkelnering kunnen voordoen; 

dat onder dit laatste valt het aankondigen 
zij het niet met cle woorden "uitverkoop" of 
,,opruiming" van een verkoop, met de bedoe
ling op te ruimen of uit te verkoopen, hetgeen 
wel toegelaten is in verband met jaars- of 
seizoenwisseling onder bepaalde benamingen in 
de wet met name genoemd, doch slechts tus
schen 1 J anuari en 1 Februari en tusschen 
15 Juli en 15 Augustus, in welke tijdstippen 
niet valt de datum van het aan verdachte ten 
laste gelegde feit. 

Dat nu met den verkoop van coupons zeker 
wordt bedoeld het opruimen van incourante 
artikelen - zooals mede kan blijken uit de 
verklaring van verdacht.e dat coupons zijn res
tanten in incourante maten van stoffen die 
aan mode onderhevig zijn en daarom tegen 
!ageren prijs verkocht worden, 

dat dit moeten opruimen van restanten dier 
incourante maten in stoffen, die aan mode on
derhevig zijn, oplevert de bijzondere omstan
digheid, die redelijkerwijze de indruk w.ekt, 
van een t ij delijke voordeelige aanbied ing; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht, 
doordat coupons zouden zijn een handelsarti
kel , hetgeen niet minder het geval is met goe
deren in een opruiming of uitverkoop ver
kocht. 

De Kantonrechter merkte nog op te allen 
overvloede, dat · naar zijn oordeel , daarom 
verdachte niet gedoemd is met den ve~koop 
van coupons te wachten tot aan een se1zoen
verkoop, hetgeen de rentabiliteit van het be
drijf n iet ten goede zou komen, dat eveneens 
niets verdachte belet aan de Kamer van Koop
h andel vergunning te vragen voor de aankon
diging van een opruiming van coupons. 

De wet verbiedt in art. 2 het aankondigen 
van een verkoop onder de aanduiding "uitver
koop" of "opruiming", zonder de vere ischte 
vergunning, en bovendien verklaart het ver
boden een verkoop op zoodanige wijze aan 
te kondigen, dat daardoor redelijkerwijze de 
indruk wordt gewekt, van een tijdelijke voor
deeli ge aanbieding in verband met bijzondere 
omstandigheden, welke zich ten aanzien van 
een winkelnering kunnen voordoen. 

Art. 3 der Wet bevat een vrijstelling van 
de eerste verbodsbepaling voor de aankondi
ging van verkoopen in verband met jaars- of 
seizoenwisseling, welke mogen worden gehou
den in de in art. 12 l.i. genoemde tijdvakken, 
ten einde de Kamers van Koophandel en Fa
brieken niet onnoodig met veel werk te be
lasten. 

De Kantonrechter heeft nu beslist, dat in 
dit geval, het moeten opruimen van restanten 
der incourante maten in stoffen, welke aan 
mode onderhevig zijn, oplevert de bijzondere 
omstandigheid, die redelijkerwijze den indruk 
wekt van een tijdelijke voordeelige aanbieding. 

Wanneer men de woorden der wet leest, valt 
daaruit, - de geschiedenis der bepal ingen, 
welke eenigszins verward is, wegdenkend -
m. i. op te maken, dat art. 2 1. 1. de alge
meene verbodsbepaling geeft en verbiedt, zon
der de vereischt.e vergunning, een verkoop te 
houden, aangekondigd als "uitverkoop" of 
,,opruiming". Geoorloofd is dit echter in be
paalde tijdvakken voor seizoen-uitverkoopen 
(art. 12 1.1.). 

Lid 2 van art. 2 geeft niets anders dan een 
waarschuwing, dat de winkelier niet moet 
denken door het vermijden van de woorden 
"uitverkoop" of "opruiming" vrijelijk zijn 
gang te kunnen gaan, maar waarschuwt hem 
ook den schijn te vermijden. 

Zoowel de Minister als de verschillende 
Kamerleden verlangden geen casuïstiek in cle 
wet, terecht niet, omdat opneming daarvan 
in wetsbepalingen een onbegonnen werk zou 
zijn. De hoofdregel was en bleef ondanks de 
vele wijzigingen in het ontwerp: Een verbod 
uitverkoopen en opruimingen en al wat daar
op lijkt, te houden zonder de vereischte ver
gunning, behoudens in een paar nader aange
duide tijdvakken. 

Dit bleek naar mijn opvatting reeds uit het 
z.g. voorontwerp, waarvan de eerst.e drie be
palingen luidden: 

Art. 1. 1. Het is verboden in den detail
handel een verkoop als uitverkoop aan te kon
digen zonder daartoe van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, binnen welker gebied de 
verkoop zal worden gehouden, ingevolge deze 
wet verkregen vergunning en anders dan in 
verband met: 

a. de opheffing eener winkelnering; 
b. de opheffing van den verkoop van een 

of meer soorten van goederen, tot eene winkel
nering behoorende. 

2. Een als uitverkoop aangekondigde ver
koop mag niet langer duren dan drie maan
den. 

Art. 2. 1. Het is verboden in den detail
handel een verkoop als opruiming aan t.e kon
digen zonder daartoe van de K amer van K oop
handel en Fabrieken, binnen welker gebied 
de verkoop zal worden gehouden, ingevolge 
deze wet verkregen vergunning en anders dan: 

a. ten hoogste tweemaal per kalenderjaar, 
in verband met jaars- of seizoenswisseling; 

b. in verband met bijzondere omstandighe
den, als verplaatsing of overdracht eener win
kelnering. 

2. Een als opruiming aangekondigde ver
koop mag niet langer duren dan één maand. 

Art. 3. Met het aankondigen van een ver
koop a ls uitverkoop of als opruiming wordt 
gelijkgesteld elke zoodanige aankondiging, 
welke den indruk kan wekken, dat een uit
verkoop of eene opruiming wordt gehouden. 

In 't bijzonder art. 3 wijst daarbij op de door 
mij verdedigde opvatting. 

In engeren zin is in deze zaak de vraag, wat 
verstaan moet worden onder de bijzondere om
standigheden genoemd in art. 2 lid 2 der wet, 
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immers requirant's raadsman betooisde dat de 
elke maand voorkomende prijsverminderingen 
geen bijzondere omstandigheden zijn ten aan
zien van de winkelnering, maar geregeld 
wederkeerende omstandigheden. 

"De bijzondere omstandigheden" worden ook 
genoemd in art. 6 der wet, en daaruit put 
requirant een grond om te betoogen dat zijn 
handelingen er niet onder vallen. 

Immers, is zijn redeneering, de Kamer van 
Koophandel verleent vergunning tot het aan
kondigen van een verkoop uitsluitend onder 
de aanduiding "opruiming" bij een verkoop in 
verband met andere bijzondere omstandighe
den , dan die genoemd in het eerste lid (waar
bij het etiket "uitverkoop" moet worden ver
leend). 

Art. 6 Jid 2 noemt eenige dier andere om
standigheden echter bij wijze van voorbeeld 
en voegt er aan toe - blijkbaar ter vermij
ding van de casuïstiek in de wet - ,,of an
derszins". 

Requirant voert daarbij aan, dat hij maan
delijksche uitverkoopen niet mag houden on
der het gebruik van sacramenteele woorden 
(als "uitverkoop" of "opruiming") zonder ver
gunning van de Kamer van Koophandel, doch 
meent vrij te zijn die uitverkoopen onder an
dere bewoordingen aan te kondigen. 

Ik lees de wet anders, en meep dat hij ook 
maandelijksche uitverkoopen niet mag houden 
dan met toestemming van de Kamer van Koop
handel, die wanneer zij die vergunning ver
leent, daarbij bepalen moet, dat die verkoop 
dan ook uitsluitend zal geschieden, gedekt 
door het woord opruiming. 

Het komt mij voor, dat het systeem van 
requirant de bedoeling en de woorden der wet 
miskent. Is zijn opvatting juist, en valt zijn 
aankondiging "Coupons" elke maand niet 
onder de wet, omdat hij het woord "oprui
ming" niet gebruikt, dan zijn in vrijwel elke 
zaak opruimingen mogelijk en wordt de toe
stand weer zooals zij was voor de wet. Een 
zaak in conserven b.v., die gewoon zou zijn 
elke week haar voorraad te vern ieuwen en 
aan te vullen , om steeds goede waar te heb
ben, zou dan ook elke week opruiming kunnen 
houden van de voorraad der vorige weken 
b.v. onder het motto: ,,Oude blikjes, pas twee 
weken in huis", wanneer zij maar het woord 
,,opruiming" verzweeg. 

Meermal en heeft de Minister bij de behande
ling van het Wetsontwerp opgemerkt, dat het 
geven van eenigszins vage omschrijvingen bij 
dit onderwerp onvermijdelijk was. Begripsbe
palingen zijn daarom vrijwel achterwege ge
laten, en het komt mij daarom juist voor bij 
de ruime redactie der wet niet te veel waarde 
te hechten aan hare geschiedenis, d. w. z. aan 
de uitlatingen welke gedaan zijn bij de be
sprekingen, n.l. in dien zin, dat daaruit zou 
volgen, dat die ruime tekst enger uitgelegd 
zou moeten worden . 

Zeker heeft de R egeering verband gelegd bij 
de wijziging van art. 2 tusschen dit artikel en 
art. 6, dat toen eveneens een andere redactie 
kreeg. (Mem. van Antw. blz. 8, zitting 1934-
1935, n°. 258) , maar die verandering van art. 
6 geeft, zooals ik opmerkte, niet steun aan de 
opvatting van requirant. 

Ik meen derhalve, dat het middel niet tot 
L. 1936. 

cassatie kan leiden en concludeer tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
(zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding ten laste van requirant, 
met qualificatie en strafoplegging a ls voor
meld, is bewezen verklaard: (zie conclusie); 

0 . ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat daarbij terecht ervan wordt uitgegaan, 
dat het gedeelte van telastelegging en bewe
zenverklaring, houdende dat requirant den ver
koop heeft aangekondigd op zoodanige wijze, 
dat daardoor redelijkerwijs de indruk werd 
gewekt van een tijdelijke voordeelige aanbie
ding in verband met bijzondere omstand ig
heden, welke zich ten aanzien van een winkel
nering kunnen voordoen, als qualificatie is te 
beschouwen, en dan voorts wordt aangevoerd, 
dat op het overigens tel as tegel egde en bewe
zenverklaarde die, aan art. 2, tweede lid , van 
de Wet van 13 September 1935, S . 564, hou
dende regeling betreffende het uitverkoopen 
en opruimen in het winkelbedrijf ontleende, 
qualificatie ten onrechte zou zijn toegepast; 

dat die grief is gegrond; 
dat toch art. 2, tweede lid , voornoemd 

spreekt van bijzondere omstandigheden, welke 
zich ten aanzien van "een" winkelnering kun
nen voordoen, met andere woorden - anders 
dan te dezen - van bijwndere omstandig
heden, die zich ten aanzien van elke winkel
nering, afgezien van h aar bepaalden aard, 
kunnen voordoen ; 

dat deze opvatting van art. 2, 2e lid, overeen
stemt met stelsel en strekking der wet, zooals 
deze door hare geschiedenis worden bevestigd; 
dat deze toch medebrengen aan te nemen, dat 
art. 2, tweede lid, met "bijzondere omstandig
heden" het oog heeft op dezelfde omstandig
heden, welke naar art. 6 voor de Kamer van 
Koophandel grond kunnen opleveren tot het 
verleenen van een vergunning ingevolge art. 
2, eerste lid , der wet; 

dat nu de in de telastlegging omschreven 
omstandigheid valt noch onder het eerste, noch 
onder het tweede lid van art. 6; 

dat - wat in het bijzonder betreft het 
tweede lid - de bijzondere omstandigheden 
daarin nader worden aangeduid als zich voor
doende "bij overdracht, verplaatsing, verbou
wing of anderszins", met andere woorden als 
bijwndere omstandigheden van externen aard, 
bij elke nering mogelijk, kunnende "anders
zins" in dit verband slechts beteekenen een 
andere omstandigheid van soortgelijken aard 
als de met name genoemde; 

dat dus het feitelijk telastegelegde en be
wezenverklaarde niet valt onder art. 2, tweede 
lid, der meergenoemde wet; 

dat dan nog zou kunnen rijzen de vraag. of 
het niet wellicht valt onder een andere be
paling der wet; 

dat immers, indien de onderhavige aankon
diging wu moeten worden beschouwd als een 
aankondiging van een verkoop in verband met 

11 j 
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jaars- of seiwenswisseling, daardoor overtreden 
zou zijn art. 3, tweede lid, der wet; 

dat echter de verkoop, welken het hier naar 
het feitelijk bewezenverklaarde gold, niet als 
een verkoop in verband met jaars- of seizoens
wisseling kan worden aangemerkt; 

dat mitsdien het bewezenverklaarde geheel 
valt buiten de meergenoemde wet, terwijl daar
op ook niet eenigerlei andere wettelijke bepa
ling van toepassing is ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voor zoo ver daarbij het bewezenver ki aarde is 
gequalificeerd, dit strafbaar is geoordeeld, re
quirant deswege strafbaar en terzake straf is 
opgelegd; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Ontslaat requirant terzake van het fei telijk 
telastegelegde en bewezenverklaarde van alle 
rechtsvervolging. 

(N.J.) 

5 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228c. ) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot ver
koop van grond, uit overweging dat deze 
grond gebruikt wordt voor speelterrein, 
terwij l aan zoodanig terrein behoefte be
staat, bij verkoop van dezen grond in de 
gemeente geen behoorlijk speelterrein meer 
aanwezig zal zijn en de gemeente niet dan 
met groot e kosten in de behoefte aan zoo
danig terrein zal kunnen voorzien ; terwij l 
bovendien de grond de bestemming van 
bouwterrein zal verkrijgen, waaraan geen 
behoefte bestaat, en de gemeente, door 
woningbouw op Îrivaat eigendom te be
vorderen zichzel concurrentie aandoet, 
daar de kans op nog meer leegstaande 
gemeentewoningen wordt vergroot. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Thol en tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zeeland van 4 October 1935, 
N °. 25, l e afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den genoemden 
raad van 3 September 1935, tot verkoop van 
grond; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1936, N°. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 Apri l 1936, N°. 2776 
M I/P.B.R. afdeel ing Volksgezondheid; 

en van Onzen Minister van Binnenlandache 
Zaken van 28 April 1936, N °. 11515 , afdee
ling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat bij het 
bovengemelde raadsbeslu it werd besloten tot 
den verkoop van een stuk gemeentegrond, ter 
grootte van ± 564 m2, gedeelte van het ka
dastrale perceel gemeente Tholen, sectie F. 
N °. 1175 , aan I zaäk Lindhout te Thol en voor 
den prijs van f 4.50 per m2 ; dat deze grond 
met aangrenzende gronden gebruikt wordt 
voor speelterrein, terwij l blijkens verkregen 

inlichtingen aan het behoud van zoodanig ter
rein behoefte bestaat; dat bij verkoop van den 
grond in de gemeente Tholen geen behoorl ijk 
speelterrein meer aanwezig zal zijn, terwiji de 
gemeente niet dan met groote kosten in de 
behoefte van een speel- en sportterrein zal kun
nen voorzien; dat voorts de grond de bestem 
ming van bouwterrein zal verkrijgen, terwijl 
er in de gemeente geen dringende behoefte 
bestaat aan nieuwe woningen, daar de bevol
king niet toeneemt eii reeds thans een vrij 
groot aantal woningen leeg staat ; dat de ge
meente door woningbouw op privaat eigendom 
te bevorderen zichzelf concurrentie aandoet, 
daar de kans op nog meer leegstaande ge
meentewoningen wordt vergroot; dat door het 
bouwen onder langs den zeedijk te Tholen het 
uitzicht van dien dijk af, die tot openbare 
wandeling dient, zal worden ontsierd, zoodat 
uit een oogpunt van welstand bebouwing is te 
ontraden; dat verkoop van den bovenbedoel
den grond mitsdien in het belang vau de 
volkshuisvesting onnoodig is en in het belang 
van de financiën der gemeente - met heL oog 
op toekomstige uitgaven voor een speel- en 
sportterrein - ongewenscht is, zoodat daaraan 
de goedkeuring niet kan worden verleend ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat van het speelterrein zelden gebruik ge
maakt wordt anders dan door kinderen uit de 
meest nabije omgeving; dat het ongeschikt is 
voor sportterrein voor de rijpere jeugd en vol
wassenen, wijl aan eene zijde een huizenrij 
staat, met het oog waarop al reeds terecht een 
voetbalverbod door B. en W. werd uitgevaar
digd; dat aan een speelterrein geen behoefte 
bestaat; dat het terrein voor sportterrein ge
heel ongeschikt is; dat er niet meer dan twee 
voor den werkman en middenstander geschikte 
woningen onbewoond zijn ; dat hierbij buiten 
beschouwing wordt gelaten een complex werk
manshuizen, in eigendom van de Coöperatieve 
Boerenleenbank, welke zoowel door den staat 
waarin zij verkeeren, als door de plaats, waar 
zij staan, niet dan in uitersten nood bewoners 
zullen vinden; dat thans slechts één gemeente
woning onbewoond staat; dat de binnenglooi
ing van den dijk met hakhout is beplant en 
dus bij oordeelkundige besnoeiing weinig uit
zicht naar de binnenzijde zal bestaan; dat de 
omstandigheid, dat de kooper op dezen grond 
huizen wil gaan bouwen, het vermoeden be
vestigt, dat aan goedkoope en goede woningen 
nog altijd behoefte bestaat; dat door verkoop 
van het onderhavige terrein de gemeente een 
belangrijk financieel voordeel zal verkrijgen; 
dat de bebouwing van dit terrein ook uit een 
oogpunt van werkverru iming zeer gewenscht 
is; dat hij verzoekt, aan het raadsbesluit als
nog goedkeuring te verleenen ; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het 
' bestreden besluit vermelde gronden hunne 

goedkeuring aan het onderhavige raadsbesluit 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministers van Sociale Zaken en Bin

nenlandsche Zaken zijn belast enz. 
(A.B.) 
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5 Mei 1936. KONINKLIJK BE LUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 Art. 76.) 

Aan het feit, dat door overschrijding van 
den termijn van drie maanden, genoemd 
ia het lc lid, het daar vermeld rechtsgevolg 
is ingetreden, doet niet af de omstandig
heid, dat deze overschrijding te wijten is 
aan een bijzonder Regeeriagsvoorsehrift. 
Een raadsbesluit, genomen na afloop van 
den termijn, tot weigering der gevrt1agde 
medewerking, verdraagt zich niet met de 
strekking der wet. Door toepassing van 
art. 76 2e lid had het ongewenscht gevolg 
der niet tijdig genomen beslissing kunnen 
zijn gekeerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikk nde op het beroep, ingesteld door 

het be tuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs, 
te Harlingen, tegen het besluit van Ged. 
Staten vaa Friesland van 8 J anuari 1936, 0 

128, 2e afdeeling F., waarbij ongegrond is 
verklaard zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Harlingen van 21 Oc
tober 1935, voor zoover daarbij de overeen
komstig art. 72 der L ager Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking is geweigerd voor de 
aanschaffing van een zevental boeken ten be
hoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Korte Gedempte Zout
sloot 25, aldaar; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 8 
April 1936, 0

• 147; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
April 1936, N°. 4689, afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad van H arlingen in zijne ver
gadering van 21 Oct. 1935 heeft besloten tot 
de inwilliging van het verzoek van de Ver
eeniging voor Gereformeerd Lager en Uit
gebre id L age r Onderwijs, te H arlingen, tot het 
beschikbaar stellen ten behoeve var. de van 
deze vereeniging uitgaande bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aan c!e Korte 
Geàempte Zoutsloot 25, tu Harlingen, van 
gelden voor het aanschaffen van leermiddelen 
en eenige schoolmeubelen, behalve voorzoover 
betreft de navolgende, boeken: 

1. ,,Na de aardrijkskunde", I, II en III, 
van D. van Raalten, 

2. ,,Uit de bijbelles" van D. van Raalten , 
3. ,,Hoofdzaken uit de kerkgeschiedenis" 

van K. Gerber, 
4. ,,Nieuw-Taalboek" I, II, III , IV A, V A 

en VI A, van Vrieze en Nauta, 
5. ,,Kleine bij belse geschiedenis" van J. C. 

de Koning, 
6. ,,Bollo" van W. G. van der Hul st en 
7. ,,De Witte Pet" van Anne de Vries; 
dat, nadat het school bestuur van deze be-

si i s ing, voorzoover daarbij 's raads medewer
king werd geweigerd, bij Ged. Staten van 
Friesland in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 8 Januari 1936, 0

• 128, 2e 
afdeeling F , het ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard, daarbij overwegende, dat, 
naar de meening van den appellant net voor
melde raadsbesluit met de wet in strijd is, 
omdat dit besluit niet werd genomen binnen 

den termijn van 3 maanden, genoemd in art. 
75, le lid, der Lager Onderwijswet 1920 en de 
raad mitsdien op grond van art. 76, le lid, 
reeds met het eindigen van den bedoelden 
termijn geacht moet worden tot de medewer
king te hebben besloten; dat, blijkens de stuk
ken, de betrekkelijke aanvrage van den ap
pellant op 6 Juni 1935 bij het gemeentebestuur 
is ingekomen ; dat, ingevolge het bepaalde onder 
punt 10 der missive van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken dd. 19 Maart 1935, N° . 
10001, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, re
gelende de algemeene voorwaarden, waaronder 
aan noodlijdende gemeenten Rijksonderstand 
kan worden verleend, de aanvrage, vergezeld 
van een schrijven, waarin het oordeel van het 
gemeentebestuur over de aanvraag was vervat, 
ter kennis van den genoemden Minister moest 
worden gebracht; dat B. en W., na de ter
zake door hen noodig geachte inlichtingen 
bij het Rijksschooltoezicht te hebben ingewon
nen, Onzen Minister de verlangde mededee
ling hebben doen toekomen bij brief van 7 
Aug. 1935, N °. 8 h; dat Onze Minister bij 
missive van 6 Sept. 1935, ingekomen 12113 
Sept. 1935, hun vergadering in kennis heeft 
gesteld met de zienswijze der R egeering, te 
weten dat van de door het schoolbestuur ver
langde leermiddelen de hiervóór onder 1 tol 
en met 5 aangeduide van de gevraagde mede
werking dienden te worden uitgezonderd ; dat 
deze missive bij apostille, dd. 13 Sept. 1935, 
aan B. en W. van Harlingen is doorgezonden, 
waarop het meergenoemde beslui t van den 
gemeenteraad, van 21 October 1935, is ge
volgd; dat op 13 September 1935 de termijn 
van 3 maanden, bedoeld in art. 75, le lid , 
der Lager Onderwijswet 1920, reeds was ver
streken; dat op grond van het voorgaande 
moet worden aangenomen, dat, indien de ge
meenteraad niet het bericht der Regeering, 
behelzende Hare zienswijze met betrekking tot 
de ingediende aanvrage, had behoeven af te 
wachten, hij op de aanvrage tijdig had kun
nen beschikken; dat derhalve in casu het feit 
der overschrijding van den wettelijken termijn 
aan een bijzonder Regeeringsvoorschrift moet 
worden geweten en met het oog hierop de 
door de wet voor normale gevallen ge telde 
sanctiebepaling van art. 76 le lid der wet 
buiten werking behoort te blijven; dat daar
om thans nog dient te worden nagegaan, of 
de gemeenteraad al dan niet terecht zijne 
medewerking ten opzichte van de onder 1 tot 
en met 7 genoemde leerboeken heeft gewei
gerd; dat, ingevol ge art. 75, le lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 en art. 4 der gewij
zigde wet van 4 Aug. 1933, S. 414, op eene 
door een bijzonder schoolbestuur ingediende 
aanvrage om medewerking voor de aanschaf
fing van leer- en hulpmiddelen door den ge
meenteraad slechts dan afwijzend mag worden 
be ch ikt, wanneer niet aan de in art. 73 van 
de eerstgenoemde wet omschreven vereischten 
is voldaan, door de inwilliging der aanvrage 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te steil en, zouden worden over
chreden of de aanschaffing strekt tot vervan

ging van leer- en hulpmiddelen, die tenge
volge van langdurig gebruik niet meer ge
bruikt kunnen worden of tot aanvulling van 
den voorraad van schoolbehoeften in verband 
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met de vermindering door verbruik; dat, 
blijkens de aangehaalde missive van Onzen 
Minister van Binnenland che Zaken, dd. 6 
Sept. 1935, de aanschaffing der hiervoor onder 
1 tot en met 5 vermelde leermiddelen niet 
noodzakelij k moet worden geacht en bij inwil
liging der aanvraag op dit punt de "normale 
eischen" dus zouden worden overschreden; 
dat volgens mededeeling van den I nspecteur 
van het Lager Onderwijs in de inspectie 
Leeuwarden de onder 6 en 7 genoemde boek
werkjes zouden dienen ter vervanging van 
leermiddelen, die men tengevolge van langdu
rig gebruik riiet meer wenschte te gebruiken; 
dat dus ten aanzien van alle genoemde leer
middelen het voor afwijzing der aanvrage 
vereischte wettelijk motief aanwezig was en de 
gemeenteraad van Harlingen de ten deze van 
hem gevraagde medewerking derhalve terecht 
heeft geweigerd; 

dat van deze uitspraak het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
Ged. Staten hunne voormelde beslissing ba
seeren op de overweging, dat in casu de over
schrijd ing van den termijn van art. 76, 1 id 1, 
der Lager Onderwijswet 1920 te wijten is aan 
een bijzonder Regeer ingsvoorschrift en dat 
derhalve het in de genoemde bepaling door 
de wet vastgestelde gevolg dier overschrijding 
hier niet geacht kan worden te zijn ingetre
den ; dat evenwel de wet op den regel van het 
genoemde artikel geen uitzonderingen toelaat 
en dat deze wetsbepaling door eenig Regee
ringsvoorschrift niet op zijde kan worden ge
zet; dat daarmede ook aan de andere over
wegingen van Ged. Staten elke wettelijke 
grondslag ontvalt; weshalve het schoolbestuur 
heeft verzocht het bestreden besluit van Ged. 
Staten te vernietigen wegens strijd met de 
wet en te verstaan, dat de gemeente Harlin- ; 
gen verplicht is ook de gelden voor de aan
schaffing van de voormelde leermiddelen be
schikbaar te stellen; 

0. dat art. 76, eerste I id, der Lager Onder
wijswet 1920 o. a. bepaalt, dat, ind ien de 
gemeenteraad eene besli sing, als beéloeld in 
art. 75, eerste lid, dier wet niet binnen drie 
maanden heeft genomen, hij geacht wordt, 1 

met het eindigen van dien termijn tot de 
medewerking te hebben besloten; 

dat in het onderwerpelijke geval binnen 3 
maanden na de indiening van de aanvrage 
daarover door den gemeenteraad geen beslis
sing is genomen, zoodat het in de bovenver
melde wetsbepaling bedoelde rechtsgevo lg is 
ingetreden; 

dat de raad daarna nog wel op 21 Oct. 1935 
besloten heeft tot gedeeltelijke weigering van 
de gevraagde medewerking, doch dat, nadat 
ingevolge uitdrukkelijke wetsbepaling, tot me
dewerking was besloten, het den gemeente
raad niet meer vrijstond, daarop terug te ko
men, aangezien zulks zich met de strekking 
der wet niet verdraagt; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte het 
door het schoolbestuur ingestelde beroep 011-
gegrond hebben verklaard; 

dat daaraan niet afdoen de in het bestre
den besluit van Ged. Staten vermelde omstan
digheden, aangezien, daargelaten, dat hier 
van overmacht in de eigenlijke beteekenis van 
dit woord niet kan worden gesproken, daar 

het het gemeentebestuur geenszins aan tijd 
zou hebben ontbroken, zelfs met inachtneming 
van de bij de Ministerieele missive van 19 
Maart 1935, N°. 10001, aangegeven voor
schriften, binnen den fata len term ijn eene be
sl issing te nemen, indien het zelf spoed had 
betracht en zoo nood ig bij Onzen M in ister van 
Binnenlandsche Zaken daarop had aange
drongen, door M i nisterieele voorschriften de 
wet niet buiten werking kan worden gesteld; 

dat bovendien door toepassing van art. 76, 
2de lid, der Lager Onderwijswet 1920 het on
gewenschte gevolg der niet tijdig genomen 
beslissing had kunnen zijn gekeerd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 8 Jan. 1936, N°. 128, 2e af
leeling F, alsmede het besluit van den raad 
van Harlingen van 21 October 1935 te ver
nietigen. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast enz. 

(A.B.) 

6 llfei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12.) 

Nu de broeder van den voor den dienst
plicht in&eschre-y-ene ?},Of! geen dertig dagen 
m werkebJken dienst 1s geweest, aangezien 
hij in een huis van bewaring werd opgeslo
ten en tot gevangenisstraf met ontslag uit 
den militairen dienst werd veroordeeld , 
alvorens hij dien termijn had u itgediend, 
kan de inge chrevene geen recht op broe
derdienst doen gelden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. P. de V. B., ingeschrevene voor den dien t
plicht der lichting 1937 uit Vlis ingen, tegen 
de beslissing van Onzen Commissaris in de 
provincie Zeeland van 7 Februari 1936, A 
n°. 39a, 3e Afdeeling M.Z., waarbij hem vrij
stelling van den dienstplicht wegens broeder
dienst is geweigerd ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
April 1936, n°. 157; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
taat, Minister van Defensie a.i., van 27 Apri~ 

1936, VIIde Afd. n°. 266 V; 
0. dat bovengenoemde beslissing van Onzen 

Commis aris in de provincie Zeeland steunt op 
de overweging, dat, blijkens het overgelegde, 
op 31 Januari 1936 door den Commandant van 
het 14e regiment infanterie afgegeven bewijs 
van dienst betreffende den broeder van den 
genoemden ingeschrevene, genaamd A. J. de 
V. B., deze broeder op 19 Mei 1933 werd inge
lijfd, op 15 Juni 1933 werd ingesloten in het 
Huis van bewaring te 's-Hertogenbosch en op 
27 Juni 1933 bij vonnis van den Krijgsraad 
veroordeeld w'erd tot 10 maanden gevangenis 
straf met ontslag uit den müitairen dienst; dat 
de bedoelde broeder dus geen dertig dagen in 
werkelijken dienst is geweest ; dat niet blijkt, 
dat een der andere gevallen, recht gevende op 
vrijstell ing wegens broederdienst, aanwezig is ; 

dat J. P . de V. B. in beroep aanvoert, dat 
zijn oudere broeder A. in direct verband met 
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den militairen dienst en derhalve ten gevolge 
van de dienaangaande op hem rustende ver
plichtingen geruimen tijd aan het gezinsleven 
is onttrokken geweest; dat deze tijd weliswaar 
niet in werkelijken dienst, doch in bijzondere 
gevangenschap is doorgebracht, nu zijn broeder 
om serieuse beginselredenen niet in staat is 
tot het verrichten van militaire of vervangende 
diensten ; dat hij als jongere broeder evenwel 
niet vermag eenigen invloed uit te oefenen op 
de levenshouding van zijn ouderen broeder, 
doch desalniettemin vermeent, dat hij onge
twijfeld wegens broederdienst van elke militaire 
verplichting zoude zijn vrijgesteld, indien zijn 
genoemde broeder onder de wapenen ware 
geweest; dat hij diensvolgens bij verdere af 
wijzing van zijn verzoek behalve een beduidende 
schade ook een ingrijpende wijziging in zijn 
levensloop zou zien aangebracht, hetgeen be
teekent, dat hij eveneens ernstige gevolgen 
zou moeten ondergaan wegens de dienstweige
ring, waaraan hij zelfs in causaal verband niet 
schuldig is en zulks niettegenstaande zijn broe
der de hem daarvoor opgelegde straf volledig 
heeft ingeboet; dat daarenboven de lasten der 
militaire verpl ichtingen , alsmede van de princi
pieele dienstweigering in verdubbelde mate het 
gezin zijner ouders zouden treffen, daar immers 
boven de langdurige afwezigheid van den ge
straften zoon thans opnieuw gedurende eenigen 
tijd hijzelf en zijne bijdrage tot het gezinsonder
houd zouden moeten worden gemist ; dat naar 
zijn gevoelen door al deze verdubbeling strijd 
met de rechtvaardigheid zou ontstaan, temeer, 
daar de mogelijkheid tot vrijstelling wegens 
broederdienst veeleer dan om de broeders onder
ling te gerieven, stellig uit overwegingen van 
gezins- en maatschappijbelangen is geschapen, 
terwijl integendeel het gezin zijner ouders, als 
ook hijzelf, thans in verhoogde mate door den 
dienstplicht dreigen te worden gedupeerd ; dat 
hij ook overigens door de inlijving ernstig zou 
worden getroffen, wijl hij door ernstige studie 
ijvert zich speciaal in het vak van etaleur te 
bekwamen, waardoor hjj eerlang in staat zal 
zijn, op ruimere wijze bij te dragen tot het ge
zinsonderhoud ; dat hij ook uit dien hoofde bij 
eventueele inlijving ernstige gevaren aanwezig 
acht, doordien alsdan immers niet alleen de 
mogelijkheid tot het hervinden een er betrekking, 
doch ook die voor zijne studie dreigt te zullen 
zijn vernietigd, hetgeen tegenover de vervulling 
der militaire plichten ten aanzien van zijn vak 
en toekomst wel uiterst dupeerend voor hem 
zou zijn; 

0. dat Onze Commissaris terecht en op juiste 
gronden aan den appellant vrijstelling van den 
dienstplicht wegen.'l broederdienst heeft ge
weigerd; 

dat ook hetgeen door den appellant in beroep 
is aangevoerd de onjuistheid van deze beslissing 
niet in het licht heeft gesteld ; 

dat de appellant met name niet heeft aan
getoond, dat zich te zijnen aanzien een der 
gevallen zou voordoen, waarin ingevolge art. 13, 
2e lid, der Dienstplichtwet recht op vrijstelling 
wegens broederdienst bestaat ; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast, enz. 

(B.) 

6 Mei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet L. 0. artt. 62-67.) 

Geen wetsvoorschrift verzet er zich tegen, 
dat de op 28 Dec. 1933 vastgestelde en in 
1934 door de Kroon goedgekeurde heffings
verordening, naar de bepaling van art. 8, 
in werking zou treden met ingang van het 
schoolgeldjaar 1933. 

Ondanks de bepaling van art. 7 der 
heffingsverordening zijn, t. a. v. het school
geldjaar 1933, krachtens art. 10 der In
vorderingsverordening de oude invorde
ringsvoorschriften toepasselijk. 

De regeling van het schoolgeld in de 
heffingsverordening is niet in strijd te 
achten met de betrokken bepalingen der 
Lager Onderwijswet 1920. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A 

te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle 
van 3 December 1935, betreffende zijn aanslag 
in het schoolgeld voor openbaar uitgebreid 
lager onderwijs in de gemeente Emmen, school
geldjaar 1933 ; 

Gezien de stukken; 
0. dat de verordening op de heffing van 

schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs en 
voor het uitgebreid lager onderwijs in de ge
meente Emmen, welke verordening door den 
raad dier gemeente is vastgesteld op 28 De
cember 1933 en goedgekeurd bij K. B. van 9 
Februari 1934, n°. 17, bepaalt in art. 7: ,,De 
invordering geschiedt overeenkomstig de ver
ordening van heden" en in art. 8; l e. ,,Deze 
verordening treedt in werking met ingang van 
het schoolgeldjaar 1933"; 

dat voorts de invorderingsverordening, welke 
mede op 28 December 1933 is vastgesteld, in 
art. 1 O bepaalt: 1 °. Deze verordening treedt 
in werking met ingang van het schoolgeldjaar 
1934. 

2e. Alsdan vervall en de thans geldende 
door den Gemeenteraad vastgestelde bepalin
gen omtrent de invordering van schoolgeld 
voor het gewoon en het uitgebreid lager on
derwijs. Zij blijven echter van toepassing voor 
de aanslagen van schoolgeldplichti gen over de 
daaraan voorafgegane jaren"; 

0. dat belanghebbende, blijkens aanslagbil 
let van 8 Juni 1934, werd aangeslagen voor 
een schoolgeld van f 59.04, welk bedrag de 
gemeenteraad bij beschikking op bezwaar
schrift heeft verminderd tot f 54.12; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd: 

1 °. dat aan voormelde, ten deze toege
paste, heffingsverordening geen terugwerken
de kracht had mogen worden verleend, om
dat de ouders der in 1933 schoolgaande kin
deren niet in staat zijn geweest rekening te 
houden met de bij die verordening ingevoerde 
verhooging van het schoolgeld, welke hun aan
leiding had kunnen geven hun kinderen niet 
naar de betrokken school te zenden ; voorts 
dat aan voormelde invorderingsverordening 
geen terugwerkende kracht is verleend; dat 
volgens de in 1933 geldende invorderingsver
ordening vóór den tienden dag na elk kwar
taal door het hoofd der school een staat der 
schoolgaande kinderen over het afgeloopen 
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·kwartaal moet worden ingezonden aan B. en 
W ., die kohieren opmaken van het schoolgeld 
en deze tegelijkertijd uitvoerbaar verklaren; 
dat dus ieder kwartaal had moeten worden 
opgemaakt en dat, indien zulks ware geschied, 
het tarief van de in 1933 geldende oude hef 
fingsverordening zou zijn toegepast; 

2°. dat het schoolgeld volgens de heffings
verordening uitgaat boven de in art. 64 der 
Lager Onderwijswet 1920 gestelde grens; 

dat volgens dit artikel het bedrag, voor 
iedere soort van scholen, verschuldigd voor de 
hoogste klasse van heffing van schoolgeld, 
het gemiddeld bedrag per leerling van de 
kosten dier soort niet te boven mag gaan; 
dat de kosten · van het openbaar U. L. 0., 
welke voor rekening van de gemeente Emmen 
zijn gebleven, over het jaar 1933 hebben be
dragen f 9714.38 en het gemiddeld aanta l leer
lingen 218, zoodat het schoolgeld volgens de 
hoogste klasse van heffing niet meer mocht 
bedragen dan f 44.56, terwijl het volgens de 
verordening bedroeg f 11.42 per maand of 
per jaar f 137.04, zoodat de heffing in strijd 
is met de wet; 

dat de Raad van Beroep heeft overwogen , 
ten aanzien van het eerste bezwaar: 

dat de bepal ing in de op 28 December 1933 
vastgestelde en in 1934 door de Kroon goed
gekeurde heffingsverordening, volgens welke 
deze in werking treedt met ingang van het 
schoolgeldjaar 1933, niet met eenige wetsbe
pal ing in strijd is en appellants desbetref
fende bezwaar mitsdien niet kan leiden tot 
vernietiging van den aanslag; 

dat wel iswaar de op 28 December 1933 
vastgestelde invorderingsverordening, ingevol
ge het in art. 1 0 bepaal de, in werking trad 
met ingang van het schoolgeldjaar 1934, doch 
voor aanslagen voor schoolgeldplichtigen over 
daaraan voorafgegane jaren de tot dien datum 
geldende bepalingen omtrent de invordering 
van schoolgeld van kracht bleven; dat, al 
moge bij de vaststelling der invorderingsbe
pal ingen, welke voor de heffing ván school
geld over 1933 van kracht bleven, klaarblijke
lijk zijn bedoeld, dat B. en W . telkens koh ie
ren voor schoolgeld U. L. 0. opmaken na ont
vangst van de door de schoolhoofden vóór den 
t ienden van ieder kwartaal in te zenden staat 
van schoolgaande kinderen en hun ouders 
over het afgeloopen kwartaal , zoodanige ver
pl icht ing van B. en W. om ieder kwartaal 
kohieren op te maken, op straffe van nietig
heid van de aanslagen, in de verordening niet 
is neergelegd; dat derhalve het opmaken van 
één kohier voor het schoolgeld U. L. 0. 1933 
en het invorderbaar verklaren daarvan op 7 
J uni 1934 geen grond oplevert voor nietigheid 
van den aanslag; 

en met betrekking tot het tweede bezwaar: 
dat art. 62 l id 1 van de Lager Onderwijswet 

1920 bepaalt, dat ter tegemoetkoming in de 
kosten, welke voor rekening van de gemeente 
blijven, schoolgeld geheven wordt; 

dat hieruit volgt, dat niet meer aan school
geld mag worden geheven dan het voor reke
ning der gemeente blijvend bedrag, zijnde in 
casu f 9714.38; 

dat het totaal bedrag van het over 1933 voor 
het openbaar U. L. 0. te Emmen ten kohier 
gebracht schoolgel d bedraagt f 2928.18, zoodat 

de in art. 62, l id 1, voormeld gestelde grens 
niet is overschreden; 

dat in art. 65 der L . 0 .wet wordt aange
geven, dat het gemiddel d bedrag per leerling, 
waarboven het schoolgeld volgens de hoogste 
klasse van heffing niet mag uitgaan, wordt 
berekend door het gezamenlijk bedrag der 
kosten, bedoeld in art. 55, van alle scholen 
van dezelfde soort te deelen door het geheele 
getal leerlingen, die van die scholen gebruik 
maken; 

dat art. 55 eene opsomming geeft der kosten, 
bedoeld in art. 54, hetwelk luidt: ,,Elke ge
meente voorziet in de kosten van haar lager 
onderwijs, voorzoover die niet komen ten 
laste van anderen of op andere wijze worden 
gevonden"; 

dat appellant onder de kosten, bedoeld in 
art. 55, verstaan wil zien de kosten, welke 
voor rekening der gemeente bl ij ven, bedoeld 
in art. 62, doch ten onrechte, aangezien de in 
art. 55 opgesomde kosten, als bedoeld m art. 
54, blijkens laatstgenoemd artikel zijn de kos
ten, die ten deele ten laste van anderen ko
men of op andere wijze gevonden worden, 
n iet slechts laatstbedoeld gedeelte ervan ; dat 
onder die kosten volgens art. 55 zijn begrepen 
de wedden van de onderwijzers, welke zijn te 
betalen door de gemeente, die terzake daarvan 
wel iswaar van het R ij k vergoeding ontvangt 
op den in art. 56 aangegeven voet, doch welke 
kosten niettemin vallen onder de kosten van 
het Lager Onderwijs, bedoeld in art. 54, welke 
bij de berekening bedoeld in art. 64, lid 4, te 
pas komen; 

dat de kosten voor het openbaar U. L. 0. te 
Emmen over 1933 hebben bedragen f 34,651.46 
voor gemiddeld 218 leerlingen, zijnde gem id
deld per leerling f 158.95; 

dat het schoolgeld U. L. 0. over 1933, in de 
hoogste klasse van aanslag bedragende f 137 .04, 
daar beneden is gebleven, zoodat het tar ief der 
verordening op dit punt niet in strijd is met 
de L. O.wet; 

0. dat op deze gronden de Raad van Be
roep de beschikking van den gemeenteraad 
heeft gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende bij beroepschrift in 
cassatie de volgende grieven tegen de bestre
den uitspraak inbrengt: 

I. dat de Raad van Beroep ten onrechte 
heeft verworpen zijn bezwaar, dat aan de hef
f ingsverordening geen terugwerkende kracht 
had mogen zij n toegekend; 

II. dat, blijkens art. 7 dier verordening, de 
invordering geschiedt overeenkomstig de ver
ordening van "heden"; dat de invorderings
verordening geen betrekking heeft op het 
schoolgeldjaar 1933, doch eerst op het school
geldjaar 1934, en dus aan het bepaalde in 
art. 7 voormeld niet is voldaan ten aanzien 
van het schoolgeldjaar ·1933; 

III. dat de Raad van Beroep mede ten on
rechte zijn tweede bezwaar heeft afgewezen; 
dat de Raad toegeeft, dat het voor reken ing 
der gemeente bi ijvend bedrag der kosten voor 
het openbaar lager onderwijs beloopt f 9714.38; 
dat, ingevolge het 4,, l id van art. 64 der L a
ger Onderwijswet 1920, het schoolgeld voor de 
hoogste klasse niet hooger mag zijn dan het 
gemiddeld bedrag der kosten, in di t geval 
f 9714.38 : 218 = f 44.56; dat art. 55 d ier 
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wet moet worden bezien in verband met art. 
54 en als kosten alleen in aanmerking komen 
de jaarwedden en wedden der onderwijzers, 
voorzoover die niet ten la te van anderen 
komen, of op andere wijze worden gevonden, 
dus van de overcompleete leerkrachten, gelijk 
art. 56 aangeeft; dat in art. 65 wordt ge
sproken van kosten en niet van uitgaven; 

0. dienaangaande: 
dat de eerste grief niet kan slagen, daar, 

zooals de Raad van Beroep terecht heeft be
si ist, geen wetsvoorschrift er zich tegen ver
zet, dat de heffingsverordening, naar de be
paling· van art. 8, in werking zou treden met 
ingang van het schoolgeldjaar 1933; 

dat de tweede grief faalt, omdat daarbij over 
het hoofd wordt gezien, dat art. 10 der invor
deringsverordening de bepalingen omtrent de 
invordering van schoolgeld, welke van kracht 
waren vóór den ingang van het schoolgeldjaar 
1934, toepasselijk doet blijven op aanslagen 
over <le aan dat schoolgeldjaar voorafgegane 
jaren; 

dat, wat ten slotte de derde grief betreft, 
de Raad van Beroep op goede gronden en met 
juistheid heeft geoordeeld, dat de regeling 
van het schoolgeld in de heffingsverordening 
niet in strijd is te achten met de betrokken 
bepalingen der Lager Onderwijswet 1920 ; 

dat dus ook deze grief niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

6 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. (Wet 
openbare vervoermiddelen Art. 1 j0 • art. 15) 

Nu de in het besluit bedoelde touring
carritten zijn opgezet al geregelde autobus
diensten in den zin van art. I in verband 
met art. 15, is daarvoor terecht vergunning 
gevraagd. Daar de ritten zijn in~esteld 
met het doel, gegadigden gezamenlijk een 
bepaalde tournée te doen maken om hen 
tenslotte tot het punt van uitgang terug 
te voeren, en dus de af te leggen route niet 
middel, doch doel is, hebben deze diensten 
niet hetzelfde karakter als gewone openbare 
verkeer middelen, welke slechts vervoer 
van personen van de eene plaats naar de 
andere beoogen. Aangezien een der dien
sten heen en terug wordt uitgeoefend lan~s 
een en dezelfde route, geheel evenwijdig 
aan de spoorlijn , is concurrentie van dezen 
dienst met den spoorweg niet uitgesloten, 
weshalve de vergunning voor dezen dienst 
ten onrechte is verleend. 

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

de Directie der Nederlandsche Spoorwegen, te 
Utrecht, tegen de beschikkingen van Ged. 
Staten van Limburg van 20 September 1935 
(Provinciale bladen nos. 64 en 65), waarbij 
onderscheidenlijk aan K. J. Wolf en Zoon, te 
Nijmegen, en aan de firma Van de Rijdt, te 
Grave, vergunning is verleend tot het in wer
king brengen - voor wover de provincie 
Limburg betreft - van een autobusd ienst 
(rondr itten) onder meer op de trajecten Nij
megen -Mook-Gennep-Venlo-Roermond-Sittard
Meerssen-Valkenburg en omgekeerd; en Nij-

megen-Mook-Ottersum-Goch-Crefeld-Düsseldorf 
-Mörs-Xanten-Calcar-Cleve-Beek- ijmegen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
8 April 1936, n°. 144 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 April 1936 n°. 497, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

0. dat Ged. Staten van L imburg bij hun 
evengenoemde besluiten, voorzoover hun pro
vincie betreft, onderscheidenlijk aan K. J . 
Wolf en Zoon, te Nijmegen, en aan de firma 
Van de Rijd t, te Grave, vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van auto
busdiensten (rondritten) onder meer op de 
navolgende trajecten: 

1 °. Nijmegen-Mook-Gennep-Venlo-Roermond
Si ttard-Meerssen-Valkenburg en omgekeerd; 

3°. Nijmegen-Mook-Ottersum-Goch-Crefeld
Düssel dorf -Mörs -Xanten -Calc ar - Clevc -Beek
Nijmegen; 

zulks onder een 7-tal voorwaarden, waarvan 
die onder 1 ° tot en met 3° luiden a ls volgt: 

1 °. Alle ritten worden stipt gereden overeen
komstig de door de ondernemers (onderneem
ster) ingevolge de " W et Openbare Vervoer
middelen" aangekondigde dienstregel mg. 

Het vervoer vindt uitsluitend plaats tegen 
het door de ondernemers (onderneemster) inge
volge de genoemde wet aangekondigde tarief. 

2°. H et vervoer blijft beperkt tot die rei
zigers, die bij den aanvang van den rondrit 
zijn ingestegen. 

3°. De onrlernemers zijn (De onderneemster 
is) verplicht te zorgen, dat ieder reizige1· tegen 
betaling van den vrachtprijs een voor de door 
hem af te leggen reis geldig plaatsbewijs ont
vangt, waarop het verschuldigde bedrag dui
delijk is vermeld. 

Er worden enkel plaatsbewijzen afgegeven, 
geldende voor het geheele traject. 

dat Ged. Staten bij hun beide beslui~en met 
betrekking tot de bij hun college onder meer 
door de Directie der Nederla ndsche Spoor
wegen ingedi ende bezwa ren, ontleend aan 
vrees voor concurrentie van de beoogàe auto
busdiensten, hebben overwogen, dat bij de 
exploitatie van de onderwerpel ijk diensten 
niet de bedoeling voorzit om re izigers van 
Nijmegen uit naar eene bepaalde plaats te 
vervoeren of omgekeerd, doch veeleer om aan 
het publiek de gelegenheid te bieden om bij 
wij ze van uitstapje een autotocht te maken, 
de pi aatsen en toeristencentra, gelegen 1 angs 
de route te beweken en het landschap te be
zichtigen; dat dan ook, teneinde dit karakter 
van de beoogde rondritten moveel mogelijk te 
verzekeren en daardoor het bezwaar van con
currentie met de spoorwegen woveel mogelijk 
weg te nemen, aan eene te verleenen vergun
ning de voorwaarde kan worde n verbonden, 
dat het vervoet moet beµel'kt bi ij ven tot de 
personen, die in Nijmegen in de autobussen 
zijn ingestegen en dat slechts plaatsbewijzen 
mogen worden afgegeven voor het geheele 
traject; dat onder deze omstandigheden voor 
hun college aanleid ing bestaat om op de voor
liggende verzoeken gunstig te beschikken; 

dat van deze beslissingen van Ged. Staten 
de Directie der Nederlandsche Spoorwegen bij 
Ons in beroep is gekomen, onder handhaving 
van hare bij Ged. Staten ingediende bezwaren, 
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daaraan nog toevoegende, dat, daar eene ver
keerscoördinatie thans in studie i , het naar 
hare meening niet gewen cht is in afwachting 
daarvan het aantal verkeei middelen buiten 
strikte noodzaak te vergroote11 en zeer zeker 
n iet om thans ook voor autobusverkeer op 
lange afstanden vergunningen te verlecnen; 

0. dat de bovenvermelde touringcarritten 
zij n opgezet als geregelde autobusdiensten in 
den zin van art. 1 in verband met art. 15 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen, zoodat daar
voor terecht vergunning ingevolge deze wet is 
gevraagd; 

dat dit echter niet medebrengt, dat deze 
diensten hetzelfde karakter dragen als gewone 
openbare verkeersmiddelen, welke slechts ver
voer van personen van de eene plaats naar dil 
andere beoogen; 

dat de onderwerpelijke ritten immers zijn 
inge teld met het doel, gegadigden gezamen
lijk een bepaalde tournée te doen maken, om 
hen ten slotte tot het punt van uitgang terug 
te voeren, waarbij derhalve de a f te leggen 
route niet middel, doch doel is; 

dat daarbij van geen belang is, of in de 
kosten van het reisbilj et al dan niet begrepen 
zij n de u itgaven voor onderweg te maken ver
teringen en/of entrées van te bezichtigen be
zienswaardigheden; 

dat het bijwnder karakter van deze ritten 
door Ged. Staten is verzekerd door de door 
hun college aan de vergunningen verbonden 
voorwaarden sub 2° en 3°, laatste lid, volgens 
welke het vervoer beperkt blijft tot die rei
zigers, die bij den aanvang van den rit zijn 
ingestegen en de af te geven plaatsbewijzen 
enkel gelden voor het geheele traject; 

dat intus chen, al moge met deze ritten een 
ander soort verkeer worden h,,,oogd dan dat 
door de ederlandsche Spoorwegen wordt be
diend, niet geheel is uitgesloten, dat daarmede 
aan den spoorwegdienst concunentie za l wor
den aangedaan; 

dat zulks in het bijzonder geldt ten aanzien 
van de d iensten N ijmegen-Mook-Gennep-Venlo
Roermond-Sittard-Meerssen-Valkenburg v.v ., 
nu daarmede geen rondritten in den eigen• 
l ij ken zin des woords worden gereden, doch zij 
heen en terug zullen worden uitgeoefend 
langs een en dezelfde route, geheel evenwijdig 
aan de spoorlijn, zoodat van deze diensten 
zeer goed gebrnik wu kunnen worden ge
maakt door personen, voor wie het niet om 
den rit zelf te doen is, doch uitsluitend om, 
met voorbijgang van den spoorwegdienst, eene 
aan h t traject gelegen pi aats te beroi kon; 

dat d it bezwaar niet wordt ondervangen door 
de bovenb doelde door Ged. Staten aan de ver
gunningen verbonden voorwaarde sub 2°, ver
mits deze niet verhindert, dat onderweg wordt 
uitgestapt, terwijl de bepaling van hot laat te 
l id der voorwaarde onder 3° ook geen abso
luut beletsel vormt om de touringcar boven 
den trein te verkiezen, tenzij de vervoerprijs 
wordt vastgesteld op een bedrag, dat verre 
uitgaat boven het tarief van den poorweg
dien t, wat echter anderzijd geen aanbeveling 
verdient, aangezien daardoor de tocht, met 
deze ritten beoogd, te duur wu worden, en 
daarmede aan aantrekkelijkheid wu ver] iezen; 

dat onder deze omstandigheden de vergun
n ingen voor de diensten Nijmegen-Valkenburg 

vice versa niet hadden behooren te zijn ver
leend; 

dat de bovenge chetste bezwaren niet, althans 
in veel mindere mate, gelden voor de diensten 

ijmegen-Mook-Ottersum-Goch -Crefe ld-Düssel
dorf-Mörs-Xanten-Calcar-Cleve-Beek-Nijmegen, 
zoodat - het bijwnder karnkter van deze 
diensten in aanmerking genomen - de ver
gunning daarvoor door Ged. Staten van Lim
burg, voorzoover hun provincie betreft, terecht 
is verleend; 

dat weliswaar Ged. Staten van Gelderland 
hunnerzijds de vergunningen voor de laatst
bedoelde dien ten, met betrekking tot het Gel
dersche traject, hebben geweigerd, zoodat de 
Limburgsche vergunningen voor de genoemde 
ondernemers geen direct effect zullen kunnen 
opleveren, doch dat dit geen reden mag zijn 
ook deze, naar Ons oordeel terecht verleende, 
vergunningen te niet te doen ; 

Gezien de Wet Openbare V crvoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan, 

met handhaving voor het ovfl rige van de 
bestreden besluiten van Ged. Staten van L nn
burg van 20 September 1935 (Provinciale bl a
den nos. 64 en 65), deze te vern ietigen, voor
wover daarbij aan K. J. Wolf en Zoon, te 
N ijmegen, onderscheidenlijk aan de firma Van 
de Rijdt, te Grave, medo vergunning is ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusdjenst (zoogenaamde rondrit) op het 
traject ijmegen-Mook-Gennep-Venlo-Roer
mond-Sittard-Meerssen-Val ken burg en omge
keerd, en ten aanzien van deze diensten de 
gevraagde vergunningen, voo,-zoover de pro
vincie Limburg betreft, alsnog te weigeren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

11 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Wet van 4 Augnstus 1933 S. 414 Art. 3.) 

Van toepassing van a rt. 3 tweede lid 
kan slechts sprake zij n , wanneer ten tijde 
van het indienen der verklaring, bedoeld in 
art. 73 L. 0.-wet 1920, daarop de namen 
van leerlingen voorkwamen, die de door 
hen bezochte gelijksoortige chool zouden 
verlaten, doch voor wie in die school, in de 
voor hen bestemde klasse, p laatsruimte 
beschikbaar zou blijven. Aan het feit, dat 
op dat tijdstip geen der op de verklaring 
voorkomende leerlingen eene gelijksoortige 
bijzondere school bezocht doet niet af, dat 
een aantal dezer leerlingen kort daarop, 
in afwachting van de opening van de te 
stichten school, voorloopig zijn toegelaten 
tot gelijksoortige scholen in eene naburige 
gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der stichting Hei lige Joannes de 
Dooper, gevestigd te Huizum, gemeente 
Leeuwarderadeel, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 22 J anuar i 1936 
n°. 93, 2e afdeeling F. , tot ongegrondverkJa'. 
ring van zijn beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente Leeuward<,radeel van 31 
October 1935, houdende afwijzende beschikking 
op het overeenkomstig art. 72 der Lager-On
derwijswet 1920 ingediend verzoek om mede-
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werking voor de stichting van eene Roomsch
Katholieke school voor gewoon lager onderwijs 
te H uizum aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 April 1936, 11°. 160; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Mei 1936, n°. 4554, afdeeling Lager Onderwijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Leeuwar
deradeel in zijne openbare vergadering van 
31 October 1935 besloten had aan het bestuur 
der stichting Heilige Joannes de Dooper, te 
Huizum , medewerking tot het stichten van 
eene Roomsch-Katholieke school voor gewoon 
Jager onderwijs te weigeren, dit bestunr in be
roep is gegaan bij Ged. Staten van Friesland; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 22 Jan . 
1936, n°. 93, 2e afdeeling F., dit beroep onge
grond hebben verklaard, overwegende, dat vol
gens art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 het 
bestuur eener rechtspersoonlijkheid bezittende 
instelling of vereeniging, welke in eene ge
meente eene bijzondere lagere school wenscht 
te vestigen, tot den raad dier gemeente eene 
aanv1·age kan richten om ten behoeve van die 
school de voor de stichting van een gebouw 
benoodigde gelden te ontvangen of een gebouw 
te stichten; dat art. 73 der wet, regelende de 
eischen, waaraan bij de indiening der aan
vrage moet worden overgelegd eene verklaring, 
waaruit blijkt, dat de school, a ls ,.ij bestemd 
is voor gewoon lager onderwijs, za l worden 
bewcht in eene gemeente met minder dan 
25000 ingezetenen, door ten minste 40 leer
lingen ; dat bij art. 3, le lid, der wet van 4 
Augnstus 1933 S. 414, dit getal leerlingen 
wordt gesteld op 60; dat het tweede lid van 
het laatstgenoemde wetsartikel bepaalt, dat 
onder het aantal leerlingen, waarop de ver
klaring, bedoeld in art. 73, le lid, der Lager
Onderwijswet 1920 betrekking heeft, n iet wor
den medegerekend leerl ingen, die de door hen 
bezochte gelijksoortige bijwndere school zouden 
verlaten, doch voor wie in die school, in <le 
voor hen bestemde klasse, plaatsruimte be
schikbaar wude blijven, tenzij aanzienlijke toe
neming of belangrijke verplaats ing van de be
volking in eenig deel der gemeente of andere 
gewichtige omstandigheden tot de stichting 
aanleiding geven, in welke gevallen ook het 
bepaalde in het eerste lid geen toepassing 
vindt; dat de door den appellant op 24 Aug. 
1935 met de aanvrage ingediende wogenaamde 
" ouderverklaring" bevat de namen van 6n 
leerlingen, van wie er 27 begin September 
1935 zijn toegelaten tot gelijksoortige, op een 
afstand van ten hoogste 2 km te Leeuwarden 
gevestigde bijzondere scholen; dat de bedoelde 
27 kinderen bij de opening van de nieuw te 
stichten school de thans dooi· hen bezochte 
scholen zullen verlaten, terwijl voor hen in die 
scholen in de voor hen bestemde klasse plaats
ruimte beschikbaar zal blijven; dat zij daarom 
geacht moeten worden te vallen onder de toe
passing van art. 3, 2e lid, der wet van 4 Aug. 
1933 S. 414; dat wel deze kinderen op 24 Aug. 
1935, tijdstip van indiening der aanvrage, nog 
niet te Leeuwarden ter school gingen, maar 
als voor de hand liggend dient te wm·den 
aangenomen, dat het voornemen, om hen het 
Roomsch-Kathol ieke bijzonder lager onderwijs 

te Leeuwarden, zij het voorloopig, in afwach
ting van de totstandkoming van de nieuwe 
school te Huizum, te doen volgen, op den ge
noemden datum bij de ouders reeds aanwezig 
was; dat, volgens de bestaande jurisprudentie, 
bij de beantwoording der vraag, of de ouder
verklaring voldoet aan den eisch van art. 73, 
le I id , letter a, der Lager-Onderwijswet l!l20, 
slechts met die leerl ingen rekening behoort te 
worden gehouden, van wie tijdens de indiening 
der aanvrage redelijkerwijze moest worden 
aangenomen, dat zij de nieuw te stichten 
school zullen bezoeken; dat het nauwe ver
band tusschen art. 73 der Lager-Onderwijswet 
1930 en art. 3, 2e lid, der wet van 4 Aug. 1933 
S. 414 medebrengt de noodzakelijkheid om ook 
bij de toepassing van de eerste zinsnede van 
de laatstgenoemde wetsbepaling het criterium 
van het redelijk vermoeden aan te leggen; 
dat de hiervóór bedoelde 27 kinderen derhalve 
onder het aantal leer! ingen, waarop de ver
klaring betrekking heeft, niet mogen worden 
medegerekend, tenzij "aanzienlijke toeneming 
of belangrijke verplaats ing van de bevolking 
in een ig deel der gemeente of andere gewich
tige omstandigheden tot de sticht ing aanlei
ding geven"; dat in een onderzoek naar de 
vraag, of eene aanzienlijke bevolkingstoene
ming of -verplaatsing heeft plaats gehad, niet 
behoeft te worden getreden, aangez ien in eene 
dergelijke toeneming of verplaatsing i. c. toch 
geen voldoende aanleiding tot de stichting 
eener nieuwe school kan worden gevonden ; dat 
deze aanleiding aanwezig zou kunnen worden 
geacht, wanneer de gelegenheid ontbrak om 
de kinderen van Roomsch-Katholieke ouders 
het voor hen gewenschte onderwijs op een bin
nen redelijken afstand gelegen school te doen 
volgen; dat evenwel, blijkens de stukken, de 
op ten hoogste 2 km afstands te Leeuwarden 
gevestigde Roomsch-Kathl)l ieke bijwndere Ia
gere scholen voor a ll e 66 in de verklaring 
genoemde kinderen voldoende plaats bieden; 
dat zelfs op 1 September 1935 in de bedoelde 
scholen nog voor 352 kinderen plaat;; was; 
dat het vorenstaande buiten twijfe l stelt, dat 
de stichting van een nieuw schoolgebouw voor 
de ongeveer 900 zielen tellende Roomsch
Katholieke bevolking van Huizum vooralsnog 
gevoeglijk achterwege kan blijven; dat die 
stichting zou verijdelen het oogmerk, ten 
grondslag liggende aan de meergenoemde wet 
van 4 Augustus 1933 welke blijkens de b ij de 
indiening van het betrekkelijk wetsontwerp 
door de Regeering gegeven toelichting ten 
doel heeft de stichting van nieuwe schoolge
bouwen en schoollokal en uit de openbare kas
sen tot gevail en van object.ieve noodzakelijk
heid te beperken; dat niet gebleken is van 
"andere gewichtige omstandigheden", welke 
voor de stichting zouden pleiten; dat dan ook 
het voorbehoud, vervat in het slot vau art. 3, 
2e lid, der laatstgenoemde wet hier niet van 
toepa sing is, en de 27 thans te Leeuwarden 
schoolgaande kinderen a ls niet op de verkla
ring, bedoeld in art. 73, l e lid sub a, der 
Lager Onderwijswet 1920, thuis behoornnde 
dienen te worden aangemerkt; dat de7.c ver
klaring dus geacht moet worden op slechts 39 
kinderen betrekking te hebben, welk getal 
blijft beneden het voor de gemeente Leeuwar
deradeel geldend wettelijk minimum van 60; 
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dat mitsdien niet aan de in het gewijzi gde art. 
73 der Lager Onderwijswet 1920 omschreven 
vereischten is voldaan en de raad daarom te
recht, zij het op andere gronden, de van hem 
gevraagde medewerking heeft geweigerd; 

dat het bestuur der stichting Heilige J oan
nes de Dooper in beroep aanvoert, dat blijkens 
tal van beslissingen der Kroon voor de beoor
deeling van de vraag, of een aanvrage ex art. 
72 voldoet aan de e isohen, gesteld in art. 73, 
beslissend het tijdstip van het indienen der 
aanvrage; dat ten tijde van het indienen der 
aanvrage geen enkele der leerlingen, waarop 
betrekking heeft de verklaring, bedoeld in 
art. 73, eerste lid onder a, reeds een gelijk
soortige bijzondere school bezocht; dat Ged. 
Staten dit ook erkennen, maar doelende op 
27 van die leerlingen, die begin September, 
dus na de indiening der aanvrage op 24 Aug. , 
zijn geplaatst op eene Katholieke school te 
Leeuwarden, daaraan toevoegen, dat a ls voor 
de hand liggend dient te worden aangenomen, 
dat het voornemen, om hen het Roomsch
Kathol ieke bijwnder onderwijs te Leeuwarden, 
zij het voorloopig, in afwachting van de tot
standkoming der nieuwe school te Huizum, te 
doen volgen, op den genoemden datum bij de 
ouders reeds aanwezig was; dat evenwel op 
het tijdstip van indiening der aanvrage vast
stond en dat nog steeds va tstaat het voor
nemen der betreffende ouders, om bij de tot
standkoming van de school te Huizum hunne 
kinderen naar deze school te zenden; dat hier
aan niets afdoet, dat die ouders, om hunne 
kinderen intusschen niet van onderwijs ver
stoken te doen blijven, deze voorloopig op eene 
andere school doen inschrijven; dat Ged. ta
ten dus verzuimen aan te toonen, dat bij de 
bedoelde ouders ten tijde van het indienen der 
aanvrage het voornemen, om de bedoelde kin
deren de te Huizum te stichten Roomsch
Kathol ieke school te doen bewaken, niet be
stond; dat derhalve de aanvrage voldeed aan 
de in art. 73 der wet gestelde eischen; 

0 . dat ingevolge art. 73, le lid, onder a, 
der Lager-Onderwijswet 1920 in verband met 
art. 3 der wet van 4 Augustus 1933 S. 414, 
aangezien het hier eene gemeente betreft van 
m inder dan 25000 ingezetenen, bij de onder
werpelijke aanvrage eene verklaring behoort 
te zijn overgelegd, waaruit blijkt, dat de school 
zal worden bezocht door ten minste 60 leer
lingen; 
· dat in het onderhavige geval de overgelegde 
verklaring de namen van 66 leerlingen bevat: 

dat derhalve aan de evenbedoelde wetsbe
palingen is voldaan; 

dat evenwel nog moet worden beslist, of er 
in het onderhavige geval plaats is voor de 
toepassing van het tweede I id vau art. 3 der 
wet van 4 Augustus 1933 S. 414: 

dat daarvu n slechts sprake kan zijn, wanneer 
ten tijde van het indienen van cle verklaring 
daarop de namen van leerlingen vo.:irkwamen, 
die de door hen bewohte gelij ksoortige school 
zouden verlaten, doch voor wie in die school, 
in de voor hen bestemde klasse, plaatsruimte 
beschikbaar wu blijven ; 

dat zulks echter niet het geval is geweest, 
daar blijkens de stukken op het tijdstip van 
het indienen cler aanvrage geen cler op dP. 
verklaring voorkomende leerlingen ecne ge-

lijksoortige bijwndei-e school bezocht; 
dat hieraan niet afdoet, dat een 27-tal van 

deze leerlingen kort daarop, in afwachting 
van de opening van de te stichten school, voor
loopig zijn toegelaten tot. gelijksoortige, te 
Leeuwarden gevestigde bijwndere snholen: 

dat Ged. Staten ten onrechte van oordeel 
zijn, dat deze leerlingen niet mogen wordf1n 
medegnekend, op grond van de overweging, 
dat slechts met die leerlingen rekening be
hoort te worden gehouden, van wie tijdens de 
indiening der aanvraag redelijkerwijze moet 
wOL·den aangenomen, dat zij de nieuw te stich
ten school zul Jen bezoeken; 

dat zulks immers reeds hierom niet juist kan 
zijn, omdat ook thans nog niet is gebleken, dat 
deze leerlingen de te stichten school niet zullen 
bezoeken, hetgeen toch zeker niet kan worden 
afgeleid uit de enkele omstandigheid, dat de 
hierbedoelde leerlingen tijdelijk tot andne, 
gelijksoortige, bijzondere scholen zijn toege
laten; 

dat mitsdien, aangezien ook aan de andere 
in art. 73 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
stelde eischen is vol <laan, de gemeenteraad ten 
onrechte de gevraagde medewerking heeft ge
weigerd en Ged. Staten eveneens ten onrechte 
het tegen het desbetreffende raad3besluit bij 
hun college ingestelde beroep ongegrond heb
ben verklaard; 

Gezien de genoemde wetten; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 22 J anuari 1936, 
n°. 93, 2e afdeeling F., en van hAt besluit van 
den raad der gemeente Leeuwarderadeel van 
31 October 1935, te bepalen, dat de gevraagde 
medewerking alsnog behoort te worden ver
leend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast et,z. 

(A.B.) 

12 JIIei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet Art. 3.) 

Een voorschrift in een keur, dat de eige
naren en onderhoudsplichtigen van bruggen 
en kunstwerken verplicht te gedoogen, dat 
die werken worden gewijzigd, indien zij, 
zonder in slechten staat te verkeeren, den 
waterafvoer belemmeren, heeft ten doel de 
verbetering van de watergan~en als water
loozing en betreft dus, in strijd met art. 3 
der Keurenwet, een punt, waaromtrent 
bij eene wet (art. 12a Waterstaatswet 1900) 
is voorzien. 

Het voorschrift, dat eene naar het oor
deel van het dagelijksch be tuur schadelijke 
bepoting binnen 2 m langs den oever der 
watergangen of op hunne waterkeeringen 
door de rechthebbenden moet worden 
opgeruimd, beoogt deels verbetering van 
de watergangen en treedt in zoover in 
hetgeen is geregeld bij art. 12 W aterstaats
wet 1900. Voorzoover de bepaling ziet op 
instandhouding der watergangen, gaat zij 
te ver in de verkorting der rechten van 
rechthebbenden op de bepoting. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
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C. C. Baronesse Sloet van Oldruitenborgh, 
weduwe van B. F. W. Baron van Westerholt 
van Hackfort, te Vorden, en door J. Rege
link, te Hengelo (G.), tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 20 Nov. 1934, 
N°. 239, Waterstaat, tot goedkeuring van de 
bij besluit van het gecombineerd College van 
het waterschap van de Baaksche beek van 31 
October 1934 vastgestelde keur of politie
verordening; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Februari 1936, 0

• 349(1935); 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 7 Mei 1936, 0
• 433, Afdee-

ling Waterstaatsrecht; 
0. dat het gecombineerd College van het 

waterschap van de Baaksche beek bij besluit 
van 31 October 1934 heeft vastgesteld eene 
keur of politieverordening voor dat water
schap; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun be
sluit van 20 ov. 1934, N°. 239, deze keur of 
politieverordening hebben goedgekeurd, daar
bij aan J. Regelink e.a., te Hengelo (G.), in 
verband met hun op 22 Nov. 1933 ter griffie 
ingekomen bezwaarschrift tegen de keur, te 
kennen gevende, dat - afgezien van de om
standigheid, dat het adres niet op de voor
geschreven wijze en niet binnen den gestelden 
termijn is ingediend - Ged. Staten geen aan
leiding hebben gevonden, aan hun verzoek in
zake afvoering van waterleiding N °. 207 van 
de keur te vol doen ; 

dat van dit besluit C. C. Baronesse Sloet van 
Oldruitenborgh, weduwe van B. F. W. Baron 
van Westerholt van Hackfort, te Vorden, en 
iJ. Regelink, te Hengelo (G.), bij Ons in be
roep zijn gekomen; 

dat de eerstgenoemde appellante in haar 
beroepschrift volstaat met het verzoek, het be
sluit van Ged. Staten te vernietigen; 

dat J. Regelink in beroep aanvoert, dat op 
deze keur is gebracht eene waterleiding, van
wege het waterschap aangelegd in 1931/1932, 
zijnde de zijtak van de Gooische Elsterlaak en 
loopend langs de Toordzijde van de aan hem 
in · e igendom toebehoorende perceelen, ka
dastraal bekend gemeente Hengelo (G.), sec
tie H. , nummers 2248, 2247 en 2264; dat hij 
tegen het plaatsen van de bedoelde waterlei
ding op de genoemde keur ernstige bezwaren 
moet maken, niet alleen, omdat ten behoeve 
van den aanleg van de bedoelde waterleiding 
gebruik is gemaakt van de daaraan grenzende, 
hem toebehoorende gronden op andere wijze, 
dan door hem met het bestuur van genoemd 
waterschap werd overeengekomen, maar ook 
omdat hij vreest, ten gevolge van plaatsing 
dier waterleiding op de keur in de toekomst 
in het gebruik zijner eigendommen te worden 
beperkt; dat hij verzoekt te willen beslissen, 
dat de genoemde waterleiding van de keur 
wordt afgevoerd; · 

0. met betrekking tot het beroep van C. C. 
Baronesse Sloet van Oldruitenborgh, weduwe 
van B. F. W. Baron van Westerholt van 
Hackfort, dat o. a . blijkens eene nadere van 
de zijde dier appellanten bij den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, ingezonden memorie hare daarin opge
somde grieven tegen de goedkeuring van de 

keur in hoofdzaak overeenkomen met die, 
welke door wijlen haar echtgenoot bij het ge
combineerd College zijn ingebracht, met het 
oog op welke omstandigheid geen bezwaar 
bestaat die grieven, hoewel zij niet in het be
roepschrift zijn vermeld, aan onderzoek te 
onderwerpen; 

dat in de evengenoemde memorie tegen het 
goedkeuren van de keur wordt aang'evoerd: A. 
dat art. 9 van het reglement voor het water
schap van de Baaksche beek luidt: ,,De keu
ren of politieverordeningen, door het dagc
lijksch bestuur ontworpen, worden vóór hare 
vaststelling gedurende één maand ter secre
tarie van het water chap en van de in het 
waterschap gelegen gemeenten, wier besturen 
daartegen geen bezwaar hebben, ter inzage 
van belanghebbenden gelegd, ten einde zij 
hunne bedenkingen daartegen binnen zes we
ken na de ter-inzage-legging bij het dage
lijk ch bestuur schriftel ijk kunnen inbrengen"; 
dat het ontwerp der keur van 7 Augu tus 1933 
af ter visie is gelegd en die ter-inzage-legging 
dus eindigde op 4 Sept. 1933, waarmee de 
termijn van zes weken voor het indienen van 
reclames begon te loopen, eindigende op 17 
October 1933 ; dat echter het waterschapsbe
stuur uit is gegaan van de opvatting, dat de 
termijn van zes weken tegelijk met de ter
visie-legging van 7 Aug. 1933 af begon te 
loopen en eindigde op 18 Sept. 1933; dat in
gevolge deze naar het oordeel der appellante 
onjuiste opvatting het gecombineerd College in 
zijne vergadering van 29 Sept. 1933 het besluit 
tot het vaststellen van de keur heeft behan
deld; dat een bezwaarschrift van wijlen harer. 
echtgenoot, dat op 19 September 1933 ten 
kantorn van het waterschap was ontvangen en 
dus te laat was ingezonden, niettemin in be
handeling is genomen; dat baars inziens Ged. 
Staten het besluit van het gecombineerd Col
lege van 31 Oct. 1934 niet . h adden mogen 
goedkeuren, zulks op grond van niet-naleving 
van het bij art. 9 van het Reglement voorge
schrevene; B. dat in art. 2 der keur onder 
specie wordt verstaan "alles, wat voor be
hoorlijk onderhoud als waterloozing uit die 
watergangen wordt verwijderd"; dat behoor
lijk onderhoud een zeer rekbaar begrip is, ter
wijl daardoor zulks geheel afhankelijk is van 
het subjectieve oordeel der waterschapsautori
teiten; C. dat bij art. 4, onder A, der keur 
o.m. verboden wordt, binnen den afstand van 
1 meter, gemeten uit de bovenkantlijn van 
den oever, eenige afscheiding aan te brengen; 
dat de uitdrukking "oever" buitengewoon 
vaag is; dat de H. R. heeft uitgemaakt, dat 
de oever geen deel uitmaakt van de rivier; 
dat art. 4, onder B, bepalingen inhoudt om
trent punten, waarin de Woningwet en cle 
bouwverordeningen voorzien; dat bovendien 
deze bepaling vaag is geredigeerd; D. dat in 
art. 8, tweede en derde lid, o. m. wordt be
paald, dat duikers, bruggen, spikken, vonders 
of andere werken, die in slechten staat ver
keeren en daardoor gevaar opleveren voor in
storting, waardoor bele=ering van den wa
terafvoer zou ontstaan, moeten worden hersteld 
of opgeruimd, en tevens eigenaren van de be
doelde werken, welke, zonder in slechten staat 
te verkeeren, den waterafvoer bel emmeren, ver
plicht zijn te gedoogen, dat deze werken wor-
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den gewijzigd; dat hier wordt getreden in het
geen reeds geregeld is in artikel 12 a der 
Waterstaatswet 1900; E. dat in art. 12, lid 2, 
bepalingen worden gegeven ten aanzien van 
het opruimen van bepotingen, waardoor ge
treden wordt in de materie, geregeld in art. 12 
der Waterstaatswet 1900; dat ten aanzien van 
l id 3, l u idende: ,,de beslissing der deskundi
gen is voor partijen bindend", allereerst wordt 
opgemerkt, dat de materie van het voor par
t ijen bindend verklaren van eene beslissing 
van de kundigen niet in eene keur of politie
verordening thuis behoort, terwijl bovendien 
in deze keur eene bepaling voorkomt, waarbij 
overtreding van een der bepalingen der keur 
gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of eene geldboete van ten hoogste 
vij f en twintig gulden, waardoo1· derhalve de 
partij, die zich niet wenschte te onderwerpen 
aan de beslissing der deskundigen en zich door 
deze niet gebonden achtte en derhalve een 
beroep op den Burgerlijken Rechter wenschte 
te doen, zich zou schuldig maken aan over
treding van de bepaling van lid 3 van artikel 
12 dezer keur, weshalve deze bepaling o. a. in 
strijd is met de artt. 1 en 2 van het B. W . ; 
F . dat bij art. 14 verboden wordt, op grond, 
grenzende aan een der in art. 1 genoemde 
watergangen, vee los te laten loopen, tenzij 
de oevers der leidingen behoorlijk beschermd 
zij n tegen het aftrappen of inloopen door het 
vee; dat de uitdrukkingen "oever" en "be
hoorlijk" vaag zijn; dat ingevolge het Regle
ment de zorg voor onderhoud der watergan
gen voor rekening van het waterschap komt; 
dat op de grondeigenaren, wier gronden toe
vallig aan de watergangen zijn gelegen, eene 
extra belasting wordt gelegd; dat het water
schap niet op een aantal ingelanden lasten 
kan leggen, welke ingevolge het Reglement 
alle ingelanden behooren te dragen; dat men 
in den vorm van een verbod een gebod krijgt 
om afscheidingen te stellen; dat het normale 
gebru ik der weilanden dusdanig bemoei lij kt 
wordt, dat zij alleen te benutten zijn na het 
aanbrengen van kostbare werken; G. dat bij 
art. 20 wordt verboden, eene waterkeering, 
van wel ken aard ook, te maken; dat deze be
paling zoo algemeen is gesteld, dat te dien 
opz ich te alles verboden kan worden, ook zon
der dat eenig waterschapsbelang daarbij be
trokken is; 

0 . ten aanzien van A ., dat naar Ons oordeel 
onder den in art. 9 van het reglement van het 
waterschap van de Baaksche beek gestelden 
termijn van "zes weken na de ter-inzage-leg
ging" van het ontwerp der keur dient te wor
den verstaan een termij n van zes weken na het 
tijdstip, waarop het ontwerp ter inzage werd 
gelegd, daar deze uitlegging steun vindt in de 
woorden, zoomede in de geschiedenis van de 
totstandkoming van het artikel; 

dat in verband daarmede van eene door het 
waterschapsbestuur bij de toepassing van dit 
artikel gepleegde onjui theid, welke tot weige
ring van goedkeuring aan de keur zou behoo
ren te leiden, geen sprake kan zijn; 

0. ten aanzien van B. en C., dat de woor
den "behoorlijk onderhoud", voorkomend in 
art. 2, een a lleszins voldoend omlijnd begrip 
weergeven en dat ook met den in art. 4 ge
bru ikten term "gemeten u it de bovenkantlij n 

van den oever" genoegzaam duidelij k wordt 
aangegeven, wat bedoeld wordt, terwijl niet 
kan worden gezegd, dat de bepal ing van 
laatstgenoemd artikel, waarbij een bouwver
bod l angs de watergangen wordt gesteld, be
treft een punt, waaromtrent alreeds bij de 
Woningwet is voorzien, vermits d ie bepaling 
niet de volkshuisvesting, doch waterstaats
belangen beoogt te dienen; 

0 . ten aanzien van D., dat de wetgever door 
de vaststelling van art. 12a der Waterstaats
wet 1900 aan zich heeft getrokken de regeling 
van de wijze, waarop ter verbetering van een 
watergang als waterloozing of als vaart de 
overheid kan doen bewerkstelligen, dat kunst
werken ook tegen den wil van den rechtheb
bende worden veranderd, verplaatst of ver
wijderd; 

dat de bepaling van het tweede lid van art. 
8 der keur de eigenaars en onderhoudspl ichti
gen van bruggen en andere kunstwerken ver
plicht, die werken op aanschrijving van het 
waterschapsbestuur te herstel len of op te 
ruimen, indien zij in slechten staat verkeeren 
en daardoor gevaar opleveren voor instorting, 
waardoor de waterafvoer zou kunnen worden 
belemmerd; 

dat deze bepaling, welke een ook in het 
burenrecht erkend beginsel tot uitdrukking 
brengt, niet kan geacht worden te strekken 
ter verbetering van de watergangen als water
loozing in den zin van het vorengenoemde 
wetsartikel, doch veeleer ter instandhouding 
van die watergangen, als zoodan ig, zoodat 
h ier n iet getreden is in hetgeen bij art. 12a 
der genoemde wet is geregeld; 

dat door het voorschrift van het derde l id 
van art. 8 der keur de eigenaars en onder
houdspl ich tigen van bruggen en kunstwerken 
worden verplicht te gedoogen, dat die werken 
worden gewijzigd, indien zij , zonder in slechten 
staat te verkeeren, den waterafvoer belem
meren· 

dat dit voorschrift naar Ons oordeel inder
daad de verbetering van de watergangen a ls 
waterloozing ten doel heeft en d ientengevolge, 
in strijd met art. 3 der keurenwet, een punt 
betreft, waaromtrent bij eene wet is voorzien; 

0. ten aanzien van E., dat ingevolge art. 12, 
tweede lid, der keur eene naar het oordeel van 
het Dagelijksch Bestuur schadel ij ke bepoting 
binnen 2 m langs den oever der watergangen 
of op hunne waterkeeringen door de rechtheb
benden moet worden opgeruimd; 

dat het opleggen van deze verplichting ken
nelijk strekt ter verbetering of instandhouding 
van de watergangen als waterloozing; 

dat, voor zoover verbetering van de water
gangen beoogd wordt, deze bepaling moet ge
acht worden te treden in hetgeen is geregeld 
bij art. 12 der Waterstaatswet 1900, dat aan
geeft de wijze, waarop ter verbetering of aan
leg van een watergang a ls waterloozing ver
andering kan worden gebracht in den staat 
van onroerende goederen, kunstwerken daar
onder niet begrepen, zoodat ten deze strijd 
met art. 3 der Keurenwet aanwezig is; 

dat, ook voor zoover de bepaling ziet op 
instandhouding van de watergangen, zij niet 
behoort te worden gehandhaafd, aangezien 
het naar Ons oordeel niet toelaatbaar is te 
achten, dat bij de keur de rechthebbenden op 
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de bepoting - zij het tegen schadeloosstelling 
- in hunne rechten worden verkort in voege 
als bij deze bepaling geschiedt; 

dat derhalve a rt. 12, 2e lid, niet kan worden 
gehandhaafd, behoudens ech ter, dat tegen deze 
bepaling, voorzoover zij betrekking heeft op 
eene bepoting, welke is aangebracht krachtens 
door het waterschapsbestuur ver leende onthef
fing, en waarover dus dat bestuur de noodi ge 
zeggenschap heeft, geen bezwaar bestaat; 

dat voorts het derde lid van art. 12 der 
keur, dat krachtens het voorgaande slechts 
va n toepassing zou kunnen zijn op eene bepo
ting, welke op eene verl eende ontheffing 
steunt, te dien aanzien gehandhaafd zou kun
nen blijven, aangezien, althans voor wat zoo
dani ge bepoting betreft, niet kan gezegd wor
den , dat de daa rin vervat te regeling van de 
vaststelling va n de schadeloosstelling met de 
wet of de billijkheid zoude strijden ; 

0 . ten aanzien van F ., dat, blijkens de over
gelegde ambtsber ichten en de hi ervorenge
noemde nadere op verrnek van de Afdeel ing 
van den Raad va n State voor de Geschill en 
van Bestuur ingewonnen inlich t ingen, de be
paling van art. 14 onder A. met het oog op 
het daarbij betrokken belang en de bij het 
betreden spoedig losrakende, wijl zandige 
oevers in di t waterschap zeer bezwaarlijk zou 
kunnen worden gemist, terwijl de opofferingen, 
welke de landeigenaars zich ten gevolge van 
die bepaling zull en hebben te getroosten, niet 
van noemenswaardi ge beteeken;s zijn r,e achten ; 

dat dan ook n iet gezegd kan worclen, dat in 
dit geval het ongerief en de kosten, welke de 
bepaling voor de oevere igenaars ten gevolge 
zou hebben, buiten verhouding zouden staan 
tot het door die bepaling te bescherm en wa
terschapsbelang; 

0 . ten aanzien va n G., dat ar t. 20, hoewel 
wellicht niet feilloos, geenerlei verandering 
behoeft, aangezien de daar tegen ingebrachte 
bezwaren nagenoeg illusoir zijn te achten ; 

0. met betrekking tot het beroep va n J. 
R egelink, dat moet worden geoordeeld, dat 
de watergang I angs zijne perceel en terecht met 
toepass ing van ar t . 176 juncto art. 175 van 
het R eglement is opgenomen onder de in ar t. 
1 der keur vermelde wate rgangen, ten aan
zien waarvan het recht van schouw wordt uit
geoefend ; 

dat de appellant met name niet aannemelijk 
heeft gemaakt, dat ten gevolge van deze ve r
m elding van den watergang in art. 1 der keu r 
zijne rech ten als grondeigenaar onrechtmat;g 
zouden worden ver kort; 

0. dat ui t het vorenstaande blijkt, dat, hoe
wel de over ige bezwaren door Ons niet worden 
gedeeld, de gr ieven tegen art. 8, 3e lid, en 
a rt. 12, 2e lid, der keur gegrond zijn ; 

dat derhalve de keur ton onrechte door Ged. 
S taten is goedgekeurd ; 

Gezien de Keurenwet en het Reglement van 
het waterschap van de Baaksche beek; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met verni etiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Gelderl and, aan de vo
rengenoemde keur alsnog goed keur ing te ont
houden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A. B.) 

13 Mei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gem.wet art. 277 ; B. W. ar t . 585.) 

De R . v. B. heeft terecht beslist, dat 
belanghebbende in het onderha vige be
lastingjaar den hond bezeten heeft, nu hij 
het aan hem terugbezorgde dier tot zich 
heeft genomen en heeft verkoch t, waaraan 
niet afdoet, dat hij den hond niet wi lde 
behouden en evenmin, dat hij hem slechts 
korten tijd onder zich heeft gehad. Be
langhebbende is dus in het belastingjaar 
in den zin der Verordening op de heffing 
van Hondenbela ting houder van den hond 
geweest. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A, 

wonende t e Amsterdam, tegen de uitspraak 
van den R aad van Beroep voor de Direc te 
Belastingen te Amsterdam vaQ 17 December 
1935, betreffende den hem opgelegden aanslag 
in de H ondenbelasting der Gemeente Amster
dam voor het belastingjaar 1934 ; 

Gezien de stukken ; 
O. dat de Verordening op de heffing va n de 

Hondenbelast ing van Amsterdam, voorzooveel 
ten deze van belang, de volgende bepalingen 
inhoudt : 

Art. 1. Wegens het houden van honden in 
de Gemeente wordt een belasting geheven 
onder den naam van ,.H ondenbelasting"; 

Art. 2. Belastingplicht ig is de houder van 
den hond. 

' Als houder van een hond wordt degene aan-
gemerkt, die een hond onder welken t itel ook, 
bezit of onder zijn opzicht beeft; 

O. dat de belanghebbende, aangeslagen in 
genoemde belasting voor 1934 wegens het hou
den van een luxe-hond , na vergeefsche reclame, 
van de beschikking van den Inspecteur der 
Gemeen tebelastingen , waarbij de aanslag werd 
gehandhaafd, in beroep is gekomen en de R aad 
van Beroep ter zake heeft overwogen : 

da t belanghebbende als grond van zijn be
roep heeft aangevoerd , dat ruj in 1934 geen 
hond heeft gehouden, ter toelicht ing waarvan 
hij heeft gesteld ; 

da t hij in 1933 een hond heeft gehouden, 
doch hij dezen aan het eind van dat jaar aan 
een kennis t en geschenke heeft gegeven ; da t 
die kennis d~ n hond echter niet heeft kunnen 
houden en dezen in het begin van 1934 weer 
aan belanghebbende heeft laten terugbezorgen ; 

dat belanghebbende den hond echter niet 
heeft willen houden en ruj dezen zoo spoedig 
mogelijk - in het beroepschrift word t van 2 
à 3 dagen, ter veq~adering is van l dag, ge
sproken - nadat h ij hem t erug had gekregen, 
verkocht heeft aan iemand . die den hond reeds 
vroe!!er van hem had willeO: lrnopen ; 

dat de R aad ui t bovenstaande feiten afleidt, 
dat belanghebbende in 1934 houder is geweest 
van een hond in den zin van de Amsterdam
sche verordening op de heffing van de Hon
den belasting ; 

dat rnlgens ar t. 2 laatste lid d ier verorde
ning toch als houder van een hond wordt aan
gemerkt degene, d ie een hond onder welken 
titel ook bezit of onder zijn opzicht heeft en 
de onderhavige hond in den aanvang van 1934 
inderdaad - zij het gedurende kor ten t ijd -
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in het bezit, • althans onder het opzicht van 
belanghebbende is geweest; 

dat voorts blijkens art. 1 der verordening 
belasting wordt geheven wegens het houden 
van honden, zonder dat wordt onderscheiden 
naar den duur of naar de omstandigheden, 
waaronder dat houden heeft plaats gehad ; 

dat aangezien belanghebbende blijkens het 
bovenstaande in 1934 een hond heeft gehouden, 
hij voor dat jaar terecht in de Hondenbelasting 
is aangeslagen, aan welke conclusie niet af
doet, dat het houden van dien hond slechts 
gedurende zeer korten tijd en met de bedoeling 
hem zou spoedig mogelijk weer kwijt te raken 
heeft plaats gevonden ; 

dat op deze gronden de Raad van Beroep 
de beschikking van den Inspecteur heeft ge
handhaafd; 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
beroep in cassatie heeft ingesteld, in hoofd
-zaak aanvoerende, dat hij niet in den zin der 
verordening in het belastingjaar houder van 
den hond is geweest, nu deze geheel tegen 
zijn zin in zijn huis is geweest en aanstonds 
weer door hem van de hand is gedaan ; 

dat echter de Raad terecht heeft beslist, dat 
belanghebbende in bedoeld jaar den hond be
zeten heeft, nu hij het aan hem terug bezorgde 
dier tot zich heeft genomen en heeft verkocht , 
waaraan niet afdoet, dat belanghebbende den 
hond niet wilde behouden en evenmin, dat hij 
hem slechts korten tijd onder zich heeft gehad ; 

dat belanghebbende dus in het belastingjaar 
in den zin der Verordening houder van den 
hond is geweest en belastingplichtig was, zoo
dat het beroep ongegrond is ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

13 JJ.fei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gem.wet art. 299; Wet Raden van Beroep 
art. 18.) 

Op deze plaatselijke belasting, als zijnde 
er eene geheven krachtens een bijzondere 
wet (vg. art. 277 nieuw Gemeentewet, 
aanhef), zijn de in de artt. 299 en 300 der 
Gemeentewet vervatte voorschriften, be
treffende het beroep van beslissingen van 
den Gemeenteraad op bezwaren, dre 
worden ingebracht tegen aanslagen in 
bela tingen van welke van ege de Ge
meen te kohieren worden opgemaakt, van 
toepassing. 

Derhalve moet het beroep in cassatie 
wol'den ingesteld door den Burgemeestel', 
zoodat B. en W. daartoe niet bevoegd zijn. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van B. 

·en W. van Nieuwveen tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Leiden van 20 December 1935, be
treffende den aanslag van A te B in de School
geldheffing der gemeente Nieuwveen over het 
tijdvak van l April 1935 tot 1 Juli 1935; 

Gezien de stukken ; 
0. dat bij de verordening op de heffing van 

schoolgeld voor het gewoon lager onderwijs in 
de gemeente ieuwveen wordt bepaald : 

in art. 1 : qat ten behoeve van de gemeente 
t er tegemoetkoming in de kosten van het 

gewoon lager onderwijs, welke voor rekening 
van de gemeente blijven, van de ouders der 
leerlingen of, bij ontstentenis van beide ouders, 
van de voogden of verzorgers schoolgeld wordt 
geheven ; in art. 2 : dat de schoolgeldplich
tigen worden ingedeeld in klassen, enz. ; 

dat voorts art. 4 inhoudt, dat van hen, voor 
wie de belastbare som minder dan f 600 per 
jaar bedraagt, geen schoolgeld geheven wordt; 

0. dat de verordening op de invordering van 
schoolgeld als voormeld in dezelfde gemeente 
onder meer bepaalt : dat B. en W. de kohieren 
van het schoolgeld opmaken en, na deze uit
voerbaar verklaard te hebben, de kohieren 
ter invordering aan den Gemeente-ontvanger 
zenden, waarna deze zoo spoedig mogelijk aan 
eiken schoolgeldplichtige een gedagteekend 
aanslagbiljet uitreikt, volgens door B. en W. 
vast te stellen model ; 

0. dat belanghebbende in beroep is gekomen 
van een beschikking van den Gemeenteraad, 
waarbij de hem in voormelde heffing opge
legde aanslag, nadat hij daartegen had gere
clameeFd, werd gehandhaafd, en heeft gesteld 
dat van hem, ingevolge het bepaalde bij art. 
4 der eerstgenoemde verordening, geen school
geld had mogen worden geheven ; 

0. dat de Raad van Beroep den belangheb
bende in het gelijk heeft gesteld en dienvol
gens de beschikking van den Gemeenteraad 
alsmede den aanslag heeft vernietigd, tegen 
welke uitspraak beroep in cas atie is ingesteld 
door B. en W. van Nieuwveen; 

0. dat de heffing, waarover art. 1 van voor
melde heffingsverordening handelt, steunt op 
art. 62 lid 1 der Lager-Onderwijswet 1920 en 
strekt ter tegemoetkoming in de kosten, welke 
met betrekking tot het Lager-Onderwijs voor 
rekening van de gemeente blijven; 

dat een dergelijke heffing uit haren aard 
een belasting is krachtens een bijzondere wet, 
als bedoeld in art. 240 (277 nieuw) aanhef 
der Gemeentewet ; 

dat dit wordt bevestigd door de wijze, waarop 
de heffing en de invordering van het school
geld bij de bovengemelde gemeente-verorde
ningen is geregeld, welke regeling steunt op 
art. 67 der Lager-Onderwijswet 1920, waarbij 
wordt bepaald, dat het invoeren of wijzigen 
van een schoolgeldregeling geschiedt met in
achtneming van de artt. 232 tot en met 236 
(artt. 269 tot en met 273 nieuw) der Gemeen
tewet en dat de invordering wordt geregeld 
overeenkomstig de bepalingen van do artt. 
258 tot en met 262 (artt. 291 tot en met 295 
nieuw) dier wet en wel met opmaking van 
schoolgeldkohieren ; 

dat het bovenstaande medebrengt, dat, nu 
de wet in deze niet anders bepaalt, op deze 
plaatselijke belasting de in de artt. 299 en 300 
der Gemeentewet vervatte voorschriften, be
treffende het beroep van beslissingen van den 
Gemeenteraad op bezwaren, die worden inge
bracht tegen aanslagen in belastingen, van 
welke vanwege de Gemeente kohieren worden 
opgemaakt, zoomede a l wat verder in de even
genn:emde_ artikelen geregi>!d wordt, van toe
passrng ZIJ n ; 

dat nu volgens het 6de lid van art. 299 
voormeld het in art. 18 der Wet van 19 Dec. 
1914, S. 564, bedoelde beroep in cassatie wordt 
ingesteld door den Burgemeester ; 
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dat derhalve B. en W. tot het instellen van 
zoodanig beroep niet bevoegd zijn ; 

Verklaart het beroep in cassatie niet-ont-
vankelijk. (N. J.) 

13 M ei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12.) 

Een "bijzonder geval" in den zin van 
art. 12 sub f is aanwezig, waar de d ienst
plichtige als geheel zelfstandig landbou
wersknecht werkzaam is op de boerderij 
van twee zusters, alwaar hij na den dood 
van haar eenigen broeder voor haar het 
bedr.ijf in stand houdt, terwijl vaststaat , 
dat op de boerderij mannelijke leiding niet 
kan worden gemist en appellant, gegeven 
de omstandigheden, in zijne functie be
zwaarlijk te vervangen is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . Zandjans, dienstplichtige der lichting 1936 
u it Mai-.kelo, tegen de bes] issing van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie 
a. i., van 14 F ebruari 1936, VIIe Afdeeling, 
N° . 202 V., waarbij hem vrijstelling van den 
dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaar
heid is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 April 1936, N°. 141; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a. i. , van 6 Mei 
1936, VIIe Afdeeling, N° . 223 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat ingevolge art. 15 
der Dienstplichtwet vrijstelling van den dienst
plicht wegens persoonlijke onmisbaarhei<l 
wordt verleend aan hem, door wiens verblijf 
in werkelijken dienst voor eerste oefening on
overkomelijke bezwaren zouden ontstaan v0or 
de instandhouding der middel en van bestaan 
van personen, a ls in art. 14, tweede lid, de7,er 
wet bedoeld; dat onder die personen uitslui
tend worden begrepen: a. de echtgenoote van 
den ingeschrevene; b. zijne bloed- en aanver
wanten in de rechte linie: c. zijne andere 
bloed- en aanverwanten in den tweeden graad; 
d. zijne pleegouders; e. degenen, in wier on
derhoud de ingeschrevene ingevolge rechter
lijk vonnis moet voorzien; dat zulk een geval 
zich ten aanzien va n den dienstplichtige blijk
baar niet voordoet; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat het 
hier betreft een bijzonder geval ; dat hij reeds 
eenige jaren knecht is bi,i de familie Meen
derink ; dat het gezin Meender ink bestaat uit 
2 personen, te weten Berendina Hermina 
Meenderink, oud 38 jaren, en Johanna H en
drika Meenderink, oud 27 jaren, zusters, beiden 
wonende te Markelo, M. N°. 31, en be iden 
van beroep landbouwster; dat de eenige man 
in het gezin Meenderink, Gerrit Hendrik, 
broeder van de genoemde personen, na eene 
langdurige en slepende ziekte, 6 April 1935 is 
overleden; dat hij onder diens leiding het 
boerenwerk heeft geleerd; dat wijlen Gerrit 
Hendrik Meenderink door zijne ziekte zoo 
goed als geen arbeid kon verrichten en aan 
hem, appellant, bijna al het werk, op de boer-

derij te verrichten, moest overlaten; dat hij 
dan ook reeds vroeg geleerd heeft zelfstandig 
te werken en momenteel geheel zelfstandig al 
het werk op de boerderij van zijn& werkgeef
sters verricht, en daarom niet is te vervangen ; 
dat geen der voor hem bij de famil ie Meen
derink in dienst zijnde knechten het daar lan
ger dan een paar maanden kon uithouden , 
omdat deze niet in staat waren zelfst.lndig 
arbeid te verrichten; dat hij , na het overl ijden 
van Gerrit Hendrik Meenderink voornoemd, 
in feite met het beheer van de boerderij is 
belast; dat voor de instandhouding der mid
delen van bestaan van de Gezusters Meende
r ink onoverkomelijke bezwaren zullen ont
staan, indien hij te eeniger tijd mocht worden 
opgeroepen zijne militaire plichten te ver
vullen; 

0. dat Onze Minister van Staat, Minister 
van Defensie a. i., terecht van oorrleel is, dat 
de appellant niet persoonlijk onmisbaar is te 
achten in den zin van art. 15 in verband met 
art. 14, 2de lid, der Dienstplichtwet, zoodat op 
d ien grond hem geen vrijstdling van den 
dienstplicht kan worden verleend; 

dat echter des appellants verzoek kennel ijk 
moet worden opgevat als een verwek om vrij 
stelling van den dienstplicht wegens aan
wezigheià van een bij zonder geval; 

dat voor het verleenen van vrijstelling op 
dezen grond inderdaad termen aanwezig zijn; 

dat toch , blijkens de overgelegde stukken, de 
appellant als geheel zelfstandi g la ndbouwers
knecht werkzaam is op de boerderij van de 
gezusters Meenderink te Markelo, a lwaar hij 
na den dood van haar eenigen broeder voor 
haar het bedrijf in stand houdt; 

dat voorts vaststaat, dat mannelijke le iding 
op de boerderij niet kan worden gemist, en dat 
de appellant, gegeven de omstandigheden, in 
zijne functie bezwaarlijk te vervangen is; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Onzen Minister van Staat, :Minister van 
Defensie a. i. , van 14 Februari 1936, VIIe 
Afdeeling, N° . 202 V, aan J. Zandjans, 
dienstplichtige van de lichting van 1936 uit 
Markelo, alsnog voorgoed vrijstelling van den 
dienstplicht wegens aanwez igheid van een bij 
zonder geval te verleenen, met bepaling, dat 
de vrijstell ing niet geldt in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

14 Mei 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 l e lid.) 

Terecht is aan verweerder opgelegd de 
straf van niet eervol ontslag. 

Ofschoon art. 79, lid 2 van het reglement 
voor de ambtenaren in dienst der gemeen
te bepaalt, dat straffen niet worden ten
uitvoergelegd, alvorens uitspraak is ge
daan door het Scheidsgerecht of den Cen 
tralen Raad van Beroep, tenzij de a mbte
naar schriftelijk aan Burgemeester en 
Wethouders heeft verklaard zich bij het 
besluit tot strafoplegging n eer te leggen, 
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belette geenerlei bepa ling van dit r eglemen t , 
den Gemeenteraad verweerder on tslag te 
verleenen met ingang van den d ag, waar 
op het be lui t werd genomen, nu het be
streden besluit niet preekt over tenuitvoer
legging van de daarbij opgelegde- straf. 

U itspraak in zake: 
D e R aad der gemeente Hill egom , klager, 

vertegenwoord igd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
t igde is opgetreden : Mr. Th. G. Donner, wo
nende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
J. B . V ., verweerder, wonende te 's-Graven
hage, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemach t ig de is opgetreden : Mr. J. W . M. 
Huynen, wonende te 's-Gravenhage. 

D e Centrale Ras.tl van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
W at aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente H illegom d .d. 

10 October 1935 heeft besloten , -
0.: dat de agent der arbe idsbem iddeli ng, 

tevens a mbtenaar, belast met de uitvoering 
der regeli ngen voor de Werkloosheidsverzeke
r ing, Werkverschaffing en Steunverleening, 
J . B. V ., zich in de uitoefening van zijn dienst 
heeft schuldig gemaakt aan valschheid in ge
sch r ifte en verdu istering van gemeentegelden; 

dat V . voornoemd heeft bekend deze mis
drij ven te hebben gepleegd en bij vonn is der 
Arr.-R ech tbank te Haarlem d.d. 10 Oct. 1935 
tot vier maanden gevangenisstraf is veroor
deeld; 

dat een ambtenaar, die zich aan bovenver
melde feiten heeft schuldig gemaakt, niet in 
zijne betrekking kan worden gehandhaafd, en 
gestraft d ient te worden met niet-eervol ont
slag; 

dat de ambtenaar V. , overeenkomstig art. 
79 van het na te noem en Reglement, over het 
opleggen van de str af van niet-eervol ontslag 
is gehoord; 

Gelet op de bepalingen van het Ambtenaren
R eglement der gemeente Hillegom, meer in 
het bijzonder op art. 77 van dat Reglement; 

aan J . B . V. voornoemd met ingang van 
10 Oct. 1935 niet-eervol ontslag te verleenen 
a ls agent der arbeidsbemiddel ing, tevens amb
tenaar belast met de uitvoering der regel in
gen voor de Werkloosheidsverzekering, Werk
verschaffing en Steunverleening in de ge
meente Hillegom; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren in d ienst der gemeente Hillegom bij uit
spraak van 14 Januari 1936 - naar wel ker 
inhoud h ierbij wordt verwezen - het Raads
be:;lu it van 10 October 1935, waartegen be
roep is ingesteld, heeft gehandhaafd voor zoo
veel betreft het aan V . verleende niet-eervol 
ontslag; vorengenoemd Raadsbesluit heeft ver
nietigd , voor zooveel betreft het tijdstip, 
waarop d it ontslag zal ingaan en heeft be
paald, dat het niet-eervol ontslag van V. eerst 
zal ingaan op den dag, waarop de t ijd tot 
voorziening tegen de uitspraak van het Sche ids
gerecht is verstreken of de Centrale Raad van 
Beroep u itspraak heeft gedaan; 

0 . dat kl ager tijdig van deze uitspraak bij 

dezen R aad in beroep is gekome n en o p de 
bij klaagsch r ift aangevoerde gronden heeft 
verzoch t die uitspraak van het Scheidsgerecht 
te vernietigen, voorzoover zij in het oorspron
kelij ke raadsbesluit wijziging heeft gebracht, 
en overigens dat raadsbesluit te ha ndhaven ; 

0 . dat verweerder bij contra-m emorie heeft 
gevor derd, het beroep, ingesteld door de ge
m eente Hilegom, ongegrond te verklaren en 
het te verwerpen; 

In rechte: 
0. dat ten deze moet worden besl ist, of het 

bestreden besluit van den Raad der gemeente 
H ill egom d.d. 10 Oct. 1935 kan worden aan
gevochten op dezen grond, dat het fe itel ijk 
of rechtens met de toepasselij ke a lgemeen ver
bindende voorsch r iften strijdt, of dat bij het 
nemen daarvan de R aad van zij ne bevoegdheid 
kennelij k een ander gebru ik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd- · 
heid is gegeven, of wel ter zake dat er tu -
schen de opgelegde straf en de gepleegde over
treding onevenredigheid bestaat; 

0 . dat, blij kens het bepaalde bij art. 77 
van het Reglement voor de ambtenaren in 
dienst der gemeente Hillegom, de ambtenaar , 
d ie een ige bepal ing van zij n instructie of de 
verder voor hem geldende voorschriften, welke 
behoorlij k te zijner kennis zij n gebracht, over
treedt of zich schuldig maakt aan een ernstig 
vergrijp of wangedrag, kan worden gestraft 
o. a. met niet-eervol on tslag; 

0 . dat, op grond van den inhoud der ge
d ingstu kken, met nam e van het rapport d.d. 
9 Jul i 1935 door de Rijkscontrole urs, in zake 
de malver aties bij den D ien t der Steunver
leening te Hi llegom, uitgebracht en van het 
rapport van 22 November 1935. opgemaakt 
door het Centraal Bureau voor Verificatie en 
F inanciëele adviezen der Vereeniging van 
Nederlandsche Gemeen ten, moet geacht wor
den vast te staan, dat verweerder door het 
plaatsen van valsche handteeken ingen op de 
door zijn dienst opgemaakte uitbetal ingsstaten, 
o. a. in de jaren 1933 en 1934, de beschikking 
kreeg over bedragen, welke h ij voor andere 
doeleinden gebruikte dan op de staten waren 
vermeld en welke hij ten deele ten eigen bate 
aanwendde; en dat, door deze knoe ierijen van 
verweerder, door de gemeente H illegom be
langrij ke bedragen aan het Rij k ten onrechte 
werden gedecl arcerd ; 

0. dat verweerder zich dus ongetwij feld aan 
een ernstig vergrij p heeft schuldig gemaakt, 
waaruit volgt, dat het bestreden ontslagbesluit, 
voor zooveel het aan verweerder niet-eervol 
ontslag verleent, noch feitelij k noch rechtens 
strijd met voormeld art. 77; 

0. dat dezen Raad evenmin gebleken is van 
het bestaan van eenig ander toepasselij k a l
gemeen verbindend voorschrift, waarmede dat 
besluit zou strij den, voorzoover het niet-eervol 
ontslag verleent aan verweerde r ; 

0. dat zeker n iet gezegd kan worden, dat 
de Raad der gemeente Hillegom, toen hij bij 
besluit van 10 October 1935 aan verweerder, 
ter zake van de boven als vast taande aange
nomen handeli ngen , niet-eervol ontslag ver
leende, van zijne bevoegdheid om een ambte
naar, wegens het zich schuldig maken aan een 
ernstig vergrijp , niet-eervol ontslag te ver
leenen, kennelijk een ande1· gebrui-k heeft ge-
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maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. voorts dat in het onderhavige geval tus
schen de opgelegde straf en de gepleegde over
treding geen onevenredigheid bestaat; 

0. dat het Scheidsgerecht bij zijn bovenver
melde uitspraak het bestreden Raadsbesluit 
heeft vernietigd, voorzooveel betreft het tijd
stip, waarop het ontslag zal ingaan en heeft 
bepaald, dat het ontslag eerst zal ingaan op 
den dag, waarop de tijd tot voorziening tegen 
de uitspraak van het Scheidsgerecht is ver
streken of de Centrale Raad van Beroep uit
spraak heeft gedaan; 

0. dat het Scheidsgerecht voor dit gedeelte 
van zijn uitspraak verwijst naar het bepaal de 
in lid 2 van art. 79 van voormeld reglement, 
luidende: 

,.De straffen worden niet ten uitvoer ge
legd, alvorens uitspraak is gedaan door het 
Scheidsgerecht of den Centralen R aad van 
Beroep, tenzij de ambtenaar schriftel ijk aan 
B. en W. heeft verklaard zich bij het besluit 
tot strafoplegging neer te leggen."; 

0 . dat, wat er overigens zij van de betee
kenis van vorenaangehaald lid van het ge
noemde art. 79, het bestreden Raadsbesluit 
niet spreekt over tenuitvoerlegging van de 
daarbij opgelegde straf; 

0. dat geenerlei bepaling van het Reglement 
voor de ambtenaren in dienst der gemeente 
Hillegom den Raad dier gemeente belette, aan 
verweerder ontslag te verleenen met ingang 
van 10 Oct. 1935; 

0. dat dus, met vernietiging van de uit
spraak van het Scheidsgerecht, het beroep van 
J. B. V . tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Hillegom van 10 October 1935 als
nog moet worden verklaard ongegrond; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak van het Scheidsge

recht, waarvan ten deze beroep; 
Verklaart alsnog ongegrond het beroep van 

J. B . V. tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Hill egom van 10 October 1935. 

(A.B.) 

14 Mei 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Ar t. 3 2e lid sub a en Art. 58 le lid.) 

Het Koninklijk besluit, waarvan ver
nietiging wordt gevraagd, is een besluit in 
administratief beroep genomen, zoodat de 
Centrale Raad van Beroep bevoegd is van 
het beroep kennis te nemen. 

Nu er geen algemeen verbindend voor
schrift is, hetwelk in deze de vraag, aan 
welke onderwijzeres in geval van afvloeiing 
ontslag moet worden verleend, beantwoordt 
en de Gemeenteraad geen détournement 
de pouvoir gepleegd heeft, kan het be
slnit van den gemeenteraad niet worden 
aangevochten op een in art. 58 genoemden 

grn!t een besluit in strijd zoude zijn met 
de billijkheid, kan geen grond opleveren 
tot nietigverklaring daarvan. 

Uitspraak in zake: 
H. E. M. van As, wonende te Amsterdam, 

klaagster, voor wie ter openbare terechtz itt ing 
L. 1936. 

als gemachtigde is opgetreden: G. R. Sik
kens, hoofd eener school, wonende te Amster
dam, 

tegen: 
den Raad der gemeente Amsterdam, verweer
der, vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
voor wien ter openbare terechtzi tti ng a ls ge
machtigde is opgetreden: Mr. Dr. M. I. 
Prins, directeur der afdeeling Arbeidszaken 
ter gemeente-secretarie, wonende te Amster
dam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0. dat de gemeenteraad van Amsterdam, 

gezien de voordracht van B. en W. d.d. 12 
J uli 1935 en gelet op art. 38 der Lager On
derwijswet 1920, bij besluit van 19 Juli 1935 
No. 506 aan H. E. M. van As met ingang 
van 14 Augustus 1935 eervol ontslag heeft 
verleend uit haar betrekking van onderwijzeres 
aan de openbare school voor gewoon lager 
onderwijs, genaamd Pieter Bothschool, wegens 
opheffing van haar betrekking; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland d.d. 
25 September 1935 hebben besloten, met hand
having van het bovengenoemde besluit van 
den gemeenteraad van Amsterdam, het daar
tegen door H . E. M. van As ingestelde be
roep ongegrond te verklaren; 

0. dat H are Majesteit de Koningin bij be
slui t van 11 Februari 1936, No. 99, heeft 
goedgevonden en verstaan het door H. E. M. 
van As tegen genoemd besluit van Ged. Sta
ten van 25 September 1935, N °. 185, inge
stelde beroep ongegrond te verklaren; 

0. dat H. E. M. van As tegen laatstge
noemd besluit beroep heeft ingesteld bij 
klaagschrift, hetwelk, blijkens het poststempel, 
voorkomende op den omslag, waarin het was 
besloten, 10 Maart 1936 aan de post werd toe
vertrouwd en hetwelk 11 Maart 1936 ter grif
fie van dezen R aad werd ontvangen; 

0. dat klaagster in dit klaagschrift vordert 
vernietiging van voormeld Koninklijk Be
slui t, a ls zijnde in strijd met de billijkheid, 
terwijl zij zich door genoemd Koninklijk Be
slu it in haar belangen getroffen gevoelt; 

In rechte: 
0. dat ter terechtzi tting van dezen R aad 

door partijen de vraag is opgeworpen, of 
klaagster in haar beroep kan worden ontvan
gen dan wel of zij niet-ontvankelijk zou moe
ten worden verklaard op dezen grond, dat de 
Centrale Raad van Beroep niet bevoegd zou 
zijn van een beroep, gericht tegen een besluit, 
als het onderhav ige, kennis te nemen; 

0 . dat het Koninklijk Besluit van 11 Fe
bruari 1936, N°. 99, is een in adm inistratief 
beroep genomen besluit ten aanzien van een 
ambtenares; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij art. 3 der 
Ambtenarenwet 1929 de Centrale Raad van 
Beroep in eersten en eenigen aanleg oordeelt 
over besluiten in adm inistratief beroep geno
men ten aanzien van ambtenaren; 

0. dat. geen artikel der Ambtenarenwet 
1929, noch eenig artikel van een andere wet 
aan dezen Raad onttrekt de beoordeeling van 
in administratief beroep genomen besluiten ten 
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aanzien van ambtenaren, indien deze besluiten 
genomen zijn krachtens de Lager Onderwijswet 
1920 ; 

0. dat klaagster dus niet in haar beroep 
kan worden verklaard niet-ontvankelijk op 
dezen grond, dat deze Raad niet bevoegd zoude 
zijn van het beroep kennis te nemen; 

0. dat evenmin gebleken is van het bestaan 
van eenigen anderen grond om het beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

0. dat het onderhavige beroep dus ontvan
kelijk moet worden verklaard; 

0. dat thans moet worden beslist op de 
hoofdzaak; 

0. dat dus moet worden beslist, of het bo
vengenoemde besluit van den gemeenteraad 
van Amsterdam feitelijk of rechtens strijdt 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften dan wel of die raad bij het 
nemen van dat besluit van zijne bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat klaagster van oordeel is, dat niet aan 
haar, maar aan eene aan de Pieter Bothschool 
verbonden gehuwde onderwijzeres, niet-kost
winster, ontslag had moeten worden verleend; 

0. dat dit oordeel o.a. hierop steunt, dat 
volgens meer dan één Koninklijk Besluit de 
gehuwde onderwijzeres, niet-kostwinster, aller
eerst voor ontslag wegens opheffing van de 
betrekking in aanmerking komt, althans in
dien niemand van het onderwijzend personeel 
der school den wensch te kennen geeft, dat 
op hem de keuze zal vallen; 

0. dat, blijkens den inhoud der gedingstuk
ken, zoowel B. en W. van Amsterdam, als 
Ged. Staten van Noordholland, als de Kroon, 
van meening zijn, dat volgens de bestaande 
jurisprudentie der Kroon het in de voorgaan
de rechtsovenVeging aangegeven richtsnoer 
slechts in aanmerking komt, indien een bij
zondere regeling ontbreekt, doch dat deze 
laatste voorwaarde- in casu niet vervuld is, 
omdat het gemeentebestuur van Amsterdam 
een bijzondere regeling nopens de afvloeiing 
van leerkrachten bij het openbaar lager onder
wijs heeft vastgesteld; 

0. dat B. en W. van Amsterdam d.d. 28 
Juni 1934 aan de besturen der afdeel ing Am
sterdam van een vijftal onderwijzersvereeni
gingen en aan de gemeentel ijke inspecteurs 
van het onderwijs hebben bericht, welke rege
len zij besloten hebben bij de afvloeiing van 
leerkrachten van het openbaar lager onderwijs 
in hunne gemeente in acht te nemen; 

0. dat de eerste twee dier regelen zijn: 
" 1 °. De leerkrachten, die zich vrijwi llig 

voor opwachtgeldstelling aanmelden, worden 
het eerst voor ontslag voorgedragen. 

2°. Indien aan een school voor gewoon 
lager onderwijs één of meer klassen worden 
opgeheven, worden diegenen van de onderwij
zers ( essen) dier school voor ontslag voorge
dragen, die den minsten diensttijd hebben als 
vast aangesteld onderwijzer(es), resp. hoofd, 
bij het openbaar en bijzonder lager onder-
wijs"· · 

o'. dat dit bericht van B. en W. van Am
sterdam van 28 Juni 1934 geen andere be
teekenis heeft dan die van een mededeeling 
van de gedragslijn, welke zij zich voorstellen 

te volgen hij het opmaken van een voordracht 
aan den gemeenteraad tot ontslag van een(e) 
onderwijzer(es) wegens opheffing van de be
trekking, doch, gelet op het feit, dat ingevolge 
art. 38 der Lager Onderwijswet 1920 de ge
meenteraad ontslag verleent aan onderwijzers, 
aan gemeentescholen verbonden, zij het al o.a. 
bij ontslag wegens opheffing van de betrek
king op voordracht van B. en W., niet kan 
beschouwd worden als een toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift, waaraan de 
rechtmatigheid van het in geding zijnde raads
besluit moet worden getoetst; 

0. dat het eenige algemeen verbindende 
voorschrift, hetwelk ten deze in aanmerking 
komt, is art. 38 der Lager Onderwijswet, maar 
dit artikel omtrent de vraag, aan welke(n) 
onderwijzer(es) in geval van afvloeiing ontslag 
moet worden verleend, niets inhoudt; 

0 . dat het besluit van den raad van Am
sterdam van 19 Juli 1935 dus met genoemd 
artikel niet strijdt op dezen grond, dat niet 
aan de aan de Pieter Bothschool verbonden 
gehuwde onderwijzeres, niet-kostwinster, ont
slag is verleend in plaats van aan klaagster; 

0. voorts dat niet is gebleken van strijd 
met genoemd artikel op eenigen anderen 
grond; 

0. dat evenmin is gebleken, dat de gemeente
raad van Amsterdam bij het nemen van het 
bestreden besluit kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt van zijne bevoegdheid om te 
bepalen, aan welke(n) onderwijzer(es) in ge
val van afvloeiing ontslag zal worden ver
leend, dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0. dat de door klaagster aangevoerde grief, 
n.l. dat het bestreden besluit in strijd is met 
de billijkheid, ten deze niet van belang is, om
dat deze Raad niet bevoegd is op dien grond, 
dat het besluit zoude strijden met de billijk
heid, het nietig te verklai-en; 

0. dat het door klaagster ingestelde beroep 
dus ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep van klaagster ontvan

kelijk en ongegrond. 
(A.B.) 

16 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. · 40.) 

Art. 40 is niet toepasselijk in een geval, 
waar weliswaar het burgerlijk armbestuur 
te G. aan den arme ondersteuning heeft 
verleend in den vorm van voorschotten, 
teneinde hem in staat te stellen in de ge
meente B. een bedrijf van groentenkweeker 
en -venter te beginnen, doch zulks is ge
schied op uitdrukkelijk verzoek van den 
arme zelf, in verband met diens voornemen 
om door middel van dat bedrijf zelfstandig 
in zijn levensonderhoud te voorzien en 
nadat liij te B. reeds een groentenkweekerij 
had gehuurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Burgerlijk Armbestuur te Gouderak tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Zuid--Hol
land van 17/30 December 1935, N°. 436, waar
bij de kosten van ondersteuning van het gezin 
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H . Verveer, te Bergambacht, voor den tijd van 
een jaar ten laste van het Burgerlijk Armbe
stuur van Gouderak zijn gebracht ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 April 19 36, N°. 148; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Mei ln6 , N ° . 
4199, afd eeling Armwezen; 

0. da t Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengenoemde beslissing hebben over
wogen, dat H . Verveer vóór 3 April 1935 te 
Goudera k woonde en aldaar onderstaming van 
het Burgerlijk Armbestuur genoot ; dat hij, 
zelfstandig in zijn levensonderhoud will end8 
voorzien, besloot in de gemeente Bergambacht 
een bedrijf van groentenkweeker en -venter te 
beginnen ; dat, aangezien het bedrijf den eer
sten t ijd geen opbrengst zou geven, hij een 
voorschot noodig had, waartoe hij zich wendde 
tot het Bm·gerlijk Armbestuur va n zijne woon
plaats Gouderak ; dat het Burgerlijk Armbe
stuur van Gouderak gemeend heeft Verveer 
te moeten helpen, daar het vertrouwen stelde 
in zijn eerlijkheid en werkzaamheid ; dat dit 
Burgerlijk Armbestuur in zijn vergadering van 
30 Maart 1935 in tegenwoordi gheid van Ver
veer besloten heeft dezen op zijn verzoek een 
voorschot te verstrekken va n f 75 ui t te beta len 
in termij nen van f 25, respectievel ijk op 3 
April, 3 Mei en 3 Juni ; dat daarna het gez in 
H. Verveer zich op 3 April 1935 te Bergam
bacht vestigde, komende van Gouderak; da t, 
het bedrijf te Bergambacht blijkbaar geen 
blijvende verbetering bracht; dat name! ijk 
sinds 16 September 1935 H. Verveer door het 
Burgerlijk Armbestuur te Bergambacht wordt 
gesteund en dat thans Bergambacht verzoekt 
de kosten daarvan door middel van art. 40 
der Armenwet ten laste van het Burgerlijk 
Armbestuur der vorige verblijfplaats van den 
arme, zijnde Gouderak, te doen komen; da t , 
wat dit verzoek betreft, door de toezegging -
op gedaan verzoek - van een voorschot aan 
Verveer, toen deze te Gouderak woonde, welk 
voorschot dienen moest om dezen in staat te 
stellen een bedrijf te beginnen in de gemeente 
Bergambacht, eeni ge invloed van de zijde van 
het Burgerlijk Armbestuur van Gouderak tot 
de komst van Verveer in de gemeente Berg
ambacht heeft medegewerkt ; dat, nu de po
ging van het Burgerlijk Armbestuur te Gou
derak om door ' een voorschot dP-n arme te 
helpen zijn zelfstandigheid te herwinnen niet 
geslaagd is, het rationeel moet worden geacht, 
dat niet :J3'1rgambacht, maar Gouderak de ge
volgen daarvan draagt, voo1· zoover zulks op 
grond van art. 40 der Armenwet mogelijk is; 

dat het Burgerlijk Armbestuur te Gouderak 
in beroep aanvoert, dat door H. Verveer , arm
lastige dezer gemeente, in Bergambacht een 
kleine groentenkweekerij werd gehuurd _in 
Maart 1935 voor den t ijd van twee jaren ; 
dat, toen Verveer reeds de groentcnkweekerij 
had gehuurd, hij zich , bij het Burgerlijk Arm
bestuur van Gouderak vervoegde om een yoor
schot van f 75; dat dit bestuur gemeend heeft 
Verveer te moeten wijzen op de schaduwzijden 
van ziJn onderneming; d,1t Verveer ecbtP.r 
beweerde in staat te zijn in zijn onderhoud te 
voorzien in de bedoelde gemeente ; dat ge-

noemd bestuur, na deze aangelegenheid in de 
vergadering van 30 Maart 1935 uitvoerig te 
hebben besproken, besloot Verveer het ge
vraagde voorschot te geven en wel uit de vol
gende overwegingen: dat het vertrek van 
Verveer door hem niet was afhankelijk gesteld 
van het eventueel te geven voorschot, zoodat 
dus a rt. 40 der Armenwet in geen enkel op
zicht op het bes! uit van toepassing kan zijn ; 
dat men een eerlijk en arbeidzaam man wilde 
helpen zijn brood te verdienen; dat men Ver
veer den eersten tijd wilde vrijwaren voor 
armoede, aangezien zijn kweekerij den eersten 
t ijd geen opbrengst gaf; 

0. dat het Burgerlijk Armbestuur te Goude
rak blijkens de stukken weliswaar aan H . 
Verveer ondersteuning heeft verl eend in den 
vorm van een drietal voorschotten, elk ten 
bedrage van f 25 , ten e inde hem in staat te 
stell en in de gemeente Bergambacht een be
drijf van groentenkweeker en -venter te be
ginnen, doch dat zulks is geschied op uitdruk
kel ijk verzoek van Vervee1· zelf, in verband 
met diens voornemen om door middel van dat 
bedrijf zelfstandig in zijn levensonderhoud te 
voorzien en nadat hij te Bergambacht reeds 
een groentenkweekerij had gehuurd ; 

dat onder deze omstandigheden n iet kan 
worden gezegd, dat tot de komst van H. Ver
veer te Bergambacht eenige invloed va n of 
vanwege den burgemeester, burgemeester en 
wethouders of het bestuur van eene burger
lijke instelling te Gouderak in den zin van 
art. 40 der Armenwet heeft medegewerkt ; 

dat Ged. Staten. van Zuid-Holland mitsdien 
ten onrechte hebben beslist, dat de kosten van 
ondersteuning van het gezin Verveer te Berg
ambacht voor den tijd van een jaar, te rekenen 
van 16 September 1935 af, komen ten laste 
van het Burgerlijk Armbestuur te Gouderak ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17/3 0 
December 1935, N°. 436, te beslissen, dat een 
geval, als bedoeld in art. 40 der Armenwet 
zich hier niet voordoet, en dat dit artikel 
mitsd ien met betrekking tot dit geschil goene 
toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

18 l'rfei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Vleeschkeuringswet art. 40.) 

Uit de verklaring van den verd. en uit 
hetgeen de keurmeester-controleur bij 
zijn p.v. heeft gerelateerd, met name uit de 
omstandigheid, dat de betrokken vleesch
waren zich bevonden in een kelder van het 
perceel, waarin req.'s vleeschwinkel was 
gevestigd, heeft de R echtb. kunnen afleiden 
dat req. de vleeschwaren ter aflevering 
voorhanden had. De vraag, of zij dit t erecht 
heeft gedaan, kan in cassatie niet worden 
onderzocht. 

Op het beroep van J . F., slager te Amster
dam, requirant va n cassatie tegen een vonnis 
van de Rechtbank te Amsterdam van 21 J an. 
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1936, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een op 3 Augu tus 1935 door het 
Kantongerecht te Amsterdam gewezen mon
deling vonnis, de requirant ter zake "vleesch
waren, die bedorven zijn, tot aflevering voor
handen hebben, terwijl de overtreder wordt 
veroordeeld binnen vijf jaren, nadat eene eer
ste veroordeeling wegens een der, in de artt. 
34, 35, 37, 39 of 40 der Vleeschkeuringswet, 
S . 1919 n°. 524, strafbaar gestelde feiten on
herroepelijk is geworden", met toepassing van 
de artt. 40 en 42 der Vleeschkeuringswet, S. 
1919 n°. 524, 23, 36, 91 Sr., is veroordeeld 
tot betaling van eene geldboete van een hon
derd vijftig gulden en dertig dagen vervan
gende hechtenis met last tot openbaring der 
uitspraak in het te Amsterdam verschijnende 
dagblad "de Courant Het Nieuws van den 
Dag"; (Gepleit door Mr. L. van Gigch Jr.) . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requ irant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: 

S. van art. 350 Sv., in verband met de artt. 
338, 352, 359 en 261 Sv. en in verband met 
de artt. 40 en 42 der Vleeschkeuringswet, S. 
1919, n°. 524, doordien de RechtLank requi
rant heeft veroordeeld terzake, dat hij het in 
de dagvaarding genoemde varkensspek en de 
rundermuizen ter aflevering voorhanden had, 
ondanks dat uit geen der bewijsmiddelen in 
het vonnis opgesomd, de Rechtbank heeft kun
nen afleiden, dat deze goederen ter aflevering 
voorhanden waren; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
a ls voormeld, ten laste van den requirant is 
bewezen verklaard: dat hij te Amsterdam op 
6 Juni 1935, in perceel Kinkerstraat 55 in een 
kelder ter a flevering voorhanden heeft gehad 
een hoeveelheid door zouten verduurzaamd 
varkensspek en door zouten verduurzaamde 
rundermuizen, terwijl dat spek en die muizen 
bedorven waren geworden. 

Van het uitwendige van dat spek ging een 
onaangename lucht uit, door bederf veroor
zaakt, terwij l bij insnijding van het inwen
dige van het spek eveneens een onaangename 
lucht uitging. 

De rundermuizen verspreidden een onaan
gename lucht. 

0. dat onder de bewijsmiddelen voorkomen 
a. een verklaring van requirant: dat hij op 
6 Juni 1935 in den kelder van perceel Kinker
straat 55 te Amsterdam , in welk perceel hij 
een zaak dreef in vleesch en vleeschwaren, 
voorhanden heeft gehad een hoeveelheid gewu
ten varkensspek en rundermuizen, terwijl dat 
spek en die muizen ondeugdelijk waren ge
worden ; b. een proces-verbaal van den keur
meester-controleur Bergsma inhoudende: dat 
verbalisant op 6 Juni 1935 des namiddags 
omstreeks 3 uur in den kelder, gelegen onder 
perceel Kinkerstraat 55 te Amsterdam, alwaar 
een vleeschwinkel is gevestigdl aantrof een, 
zich in een cementen bak bevinaende, in pekel 
liggende, door zouten verduurzaamde partij 
varkensvleesch (magerspek) en een, zich even
eens in die bak bevindende, in pekel liggende, 

door zouten verduurzaamde hoeveelheid rund
vleesch (muizen); dat van deze beide partijen 
vleeschwaren een zeer onaangename lucht uit
ging; 

dat de Rechtbank uit èen en ander, met 
name uit de omstandigheid, dat de vleesch
waren zich bevonden in een kelder van het 
perceel, waarin requ irants vleeschwinkel wa ! 
gevestigd, heeft kunnen afleiden, dat requi
rant de vleeschwaren ter aflevering voorhan
den had en de vraag, of zij dit terecht heeft 
gedaan, in cassatie niet kan worden onder
wcht · 

Ve;werpt het beroep. 

[ Gewezen overeenko1nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal van Lier.] 

(N. J.) 

18 Mei 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 1.) 

Een hooiberg, bestaande uit vier palen 
met een dak is niet als een gebouw in den 
zin der Woningwet te beschouwen. 

L. v. B., landbouwer, wonende te Ruinen, is 
requirant van cassatie tegen een mondeling 
vonnis van het Kantongerecht te Steenwijk 
van den 2lsten Januari 1936, waarbij requirant 
ter zake van het "zonder schriftelijke vergunning 
van Burgemeester en Wethouders een gebouw 
bouwen", met toepassing van de artt. 1, 6, 
lid 1 sub a, 59, 67, 68, 78 der Woningwet, 23, 91 
van het Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld 
tot een geldboete van f 2 en een vervangende 
hechtenis van 2 dagen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord enz. ; 
Gezien enz. ; 
Gelet op een door den requirant ingezonden 

schriftuur, waarin wordt betwist, dat het hier 
zou betreffen een gebouw in den zin van de 
Woningwet; 

Gehoord enz. ; 
0 . dat bij het bestreden vonnis ten Jaste van 

requirant is bewezen verklaard, overeenkomstig 
de dagvaarding en met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij in of omstreeks 
het begin der maand Juni 1935 te Fluitenberg, 
althans in de gemeente Ruinen, zonder schrifte
lijke vergunning van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente een gebouw, bestaande 
uit 4 in een vierkant, op een onderlinge afstand 
van ± 5 m geplaatste ± 6.66 m lange pa.Jen 
waartusschen een met gegalvaniseerde platen 
gedekte houten kap op en neer kon schuiven, 
heeft gebouwd ; 

0. ten aanzien van de bij schriftuur aan
gevoerde grief ; 

dat het in de bewezenverklaring omschreven 
getimmerte - te weten een hooiberg bestaande 
uit vier palen met een dak - naar het gewone 
spraakgebruik niet als een "gebouw" kan gelden 
en clienovereenkomstig samenstelling en af 
metingen het niet als een gebouw in den zin van 
de Woningwet kunnen d oen aanmerken; 

dat derhalve op het bewezen verklaarde 
- waarvan de woorden "een gebouw'' als 
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qualificatie zijn op te vatten - de door den 
Kantonrechter aangehaalde bepalingen geen 
toepassing kunnen vinden ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 
voorzoover daarbij het bewezenverklaarde is 
geq ualificeerd, dit strafbaar verklaard, req uirant 
deswege strafbaar en hem terzake straf is op
gelegd; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet op 
de Rechterlijke Organisatie : 

0. dat het feitelijk bewezen verklaarde ook 
niet valt onder eenige andere strafbepaling ; 

Ontslaat requirant terzake van alle rechts-
vervolging. (B.) 

20 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT· 
(Armenwet Art. 39.) 

Wel heeft het burgerlijk armbestuur te 
S. zich op verzoek van het bestuur van een 
tehuis voor invaliden te A. bereid verklaard 
in de kosten van huisvesting en verzorging 
van den arme een bijdrage te verleenen, 
doch nu de patiënt geheel buiten dit arm
bestuur om in het tehuis is geplaatst en 
deze instelling niet voor de keuze is gesteld 
tusschen hetzij verzorging van den arme 
te A., hetzij diens verzorging te S., is er 
geen sprake van eene uitbesteding door 
of vanwege de gemeente S., tengevolge 
waarvan deze gemeente geacht zou moeten 
worden de woonplaats van den patiënt 
te zijn gebleven . Nu niet is komen vast te 
staan, dat hij bij zijn komst te A. geestelijk 
niet in staat zou zijn geweest tot het 
vestigen van een hoofdverblijf, moet die 
gemeente als zijn woonplaats in den zin 
van het B. W. worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den • armlastigen krankzinnige: wijlen 
Samuel van Gelderen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Dec. 1935, N°. 528, 19 Febr. 1936, N°. 
528(1935)/25 en 6 Mei 1936, N°. 528(1935)/54; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 1936, N°. 
5080, afdeeling Armwezen; 

0. dat Emanuel van Gelderen, geboren 2 
November 1855, wonende te Heerenveen (des
tijds gemeente Schoterland), op verzoek van 
zijne geloofsgenooten was opgenomen in het 
Armenhuis aldaar; dat hij op 13 Sept. 1933 
door zijn geloofsgenoot A. Smeer, te Heeren
veen, naar het tehuis der Vereeniging "de 
Joodsche Invalide" te Amsterdam werd over
gebracht, nadat tevoren het Armbestuur in 
Schoterl and z ich tegenover de voorm e ] de ver
eeniging bereid had verklaard in de kosten 
van huisvesting en verzorging (kosten voor 
geneeskundige hulp, ziekenhuisverpleging, be
grafeniskosten enz. niet medegerekend) eene 
bijdrage van f 10 per maand te verleenen; 

dat hij op 25 Oct. 1933, na tevoren van 1 
October 1933 af in het Wilhelminagasthuis te 
Amsterdam te zijn verpleegd, krachtens eene 
op 21 Oct. 1933 aangevraagde rechterlijke 
machti g ing op eene voorloopige kostengarantie 

der gemeente Amsterdam werd opgenomen in 
het krankzinnigengesticht " H et Apeldoornsche 
Bosch", te Apeldoorn, waar hij den 16den 
April 1934 overleed; 

dat over de betaling van de kosten van de 
verpleging van den patiënt in de laatstgenoem
de inrichting geschil is ontstaan tusschen de 
gemeentebesturen van Schoterland (thans Hee
renveen) en Amsterdam; 

dat Ged. Staten er niet in zijn geslaagd het 
gesch il in der minne bij te leggen; 

dat B . en W. van Amsterdam niet genegen 
zij n hun gemeente de bedoelde kosten te doen 
dragen, aangezien de patiënt met medewer
king van het Burgerlijk Armbestuur te Scho
terland in het tehuis van " de Joodsche In
valide" te Amsterdam is geplaatst geworden, 
en hij ten tijde van het aanvrngen der rech
terlijke mach t ig ing geacht zou moeten worden 
zij n woonplaats nog te Schoterland te hebben 
gehad; 

dat B. en W. van Schoterland (en na het 
inwerkingtreden van de Wet van 28 Juni 
1934, S. 334, B. en W . van Heerenveen) 
evenmin bereid zijn de bedoelde kosten voor 
rekening van hunne gemeente te nemen, ver
mits de patiënt, zonder dat het gemeente- of 
armbestuur daarop invloed heeft uitgeoefend, 
naar Amsterdam is verhuisd, en het Burger
lijk Armbestuur zich slechts bereid verklaard 
heeft in de kosten van huisvesting aldaar eene 
bijdrage te verleenen, doch de arme door dat 
bestuur niet in een gesticht is geplaatst; 

0. dat, nadat E. van Gelderen op 13 Sept. 
1933 de gemeente Schoterland had verlaten 
en in het tehuis van de Vereeniging "de 
Joodsche Inval ide", te Amsterdam, was op
genomen, de woonplaats, die hij tevoren in de 
gemeente Schoterland had, is verloren ge
gaan; 

dat weliswaar het Burgerlijk Armbestuur in 
Schoterland zich, na een desbetreffend verzoek 
van "de Joodsche Invalide" bereid heeft ver
Idaard in de kosten van huisvesting en ver
zorging van den genoemden arme (geneeskun
dige hulp , ziekenhuisverpleging enz. daaronder 
niet begrepen) eene bijdrage te verleenen, 
doch dat, nu de patiënt, blijkens de stukken, 
geheel buiten dit Armbestuur om in het boven
vermelde tehuis is geplaatst, en deze instel
ling niet voor de keuze is gesteld tusschen 
hetzij verzorging van den arme te Amsterdam, 
hetzij diens verzorging in het Armenhuis te 
Heerenveen, er geen spra ke is geweest van 
eene uitbesteding door of vanwege de gemeen
te Schoterland, ten gevolge waarvan deze 
gemeente geacht zou moeten worden de woon
pi aats van den patiënt te zijn gebleven; 

dat, nu niet is beweerd, veel minder is 
komen vast te staan, dat hij bij zijne komst in 
Amsterdam geestelijk niet in staat zou zijn 
geweest tot het vestigen van een hoofdverblijf, 
de gemeente Amsterdam als zijne woonplaats 
in den zin van het Burgerlijk W etboek moet 
worden aangemerkt ten tijde, dat de rechter
lijke machtiging, om hem in een krankzinni
gengesticht te plaatsen, werd aangevraagd; 

Gezien d_e Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de gemeente Amsterdam aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krank-
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zinnige: wijlen Emanuel van Gel deren, voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B .) 

20 11-fei 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis.) 

Het woord "hoofdverblijf" in het eerste 
lid en de uitdrukking "meer duurzaam 
verblijf" in het derde lid kunnen, gelet op 
het onverbrekelijk verband tusschen beide 
leden, geen verscrullende beteekenis heb
ben. Met beide uitdrukkingen is bedoeld 
een feitelijke toestand van "meer duurza
men" aard, die niet slechts een toevallig 
karakter droeg. Bij een zwerver kan van 
zoodanigen toestand niet worden gespro
ken, ook niet wanneer moet worden aan
genomen dat ruj in een bepaalde gemeen te 
meer dan in eene andere gemeente mocht 
hebben vertoefd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Zoetermeer, tegen de beslissing 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 4/12 
Februari 1936, N °. 296, waarbij in een geschil 
tusschen die gemeente en Hazerswoude naar 
aanleiding van de kosten van overbrenging 
naar en verpleging in het Academisch Zieken
huis te Leiden van den armlastige J. Kip
ping werd verklaard, dat hier geen geval aan
wezig is, waarin art. 39 bis der Armenwet toe
pa sing zou kunnen vinden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Mei 1936, N °. 192; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 1936, 0 

5083, a fdeeling Armwezen; 
0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland, op 

het verzoek van B. en W. van Zoetermeer om 
te beslissen welke gemeente de kosten van 
overbrenging naar en verpleging in het Aca
demisch Ziekenhuis te Leiden van den arm
lastige J . Kipping voor haar rekening moet 
nemen, bij hun bovenvermeld besluit hebben 
verklaard, dat hier geen geval aanwez ig is, 
waarin art. 30bis der Armenwet toepassing 
zou kunnen vinden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de genoemde per oon op 3 November 1935 
in de gemeente Zoetermeer ziek werd aange
troffen en dat de gemeente-geneesheer a l daar 
onmiddellijke opname in een ziekeninrichting 
noodig achtte, weshalve Kipping nog den
zelfden (Zon)dag op verzoek van het gemeen
tebestuur van Zoetermeer en op kosten van 
die gemeente ter verpleging werd opgenomen 
in het Academisch Ziekenhuis te Leiden; dat 
de strekking van het verzoek van B. en vV. 
van Zoetermeer is, dat hun college (Ged. Sta
ten) op grond van art. 39bis der Armenwet 
beslissen, dat de kosten van het vervoer naar 
en de verpleging in het ziekenhuis komen te 
l aste van de gemeente Hazerswoude; dat uit 
de stukken - ook die, welke zijn geprodu
ceerd door het gemeentebestuur van Zoeter
meer - blijkt, dat men hier te doen heeft 
met een zwerver, derhalve met iemand, die 

geen hoofdverblijf heeft, en dat B. en W. van 
Zoetermeer zelven bij schrijven van 10 Jan. 
1936 uitdrukkelijk hebben beaamd "dat Kip
ping een zwerver is en geen wettelijk hoofd
verblijf heeft"; dat B. en W. van Zoetermeer 
hun verzoek niettemin staande houden, daarbij 
aanvoerende, dat art. 39bis niet spreekt van 
"hoofdverblijf", maar van "meer duurzaam 
verblijf"; dat er verschil in terminologie be
staat tusschen het eerste lid en het derde lid 
van art. 39bis der Armenwet; da t inderdaad 
in het derde lid gesproken wordt van "meer 
duurzaam verbl ijf", welke uitdrukking een 
ander begrip aanduidt dan "hoofdverblijf"; 
dat evenwel naar de meening van hun college 
op grond van de aangevoerde feiten niet ge
zegd kan worden, dat de verpleegde vóór de 
opneming in de ziekeninrichting meer duur
zaam verblijf heeft gehad in de gemeente 
Hazerswoude ; 

dat van deze beslissing B. en W. van Zoeter
meer bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat op 3 ovember 1935 in hunne 
gemeente de zwerver J acobus Kipping ziek 
werd aangetroffen; dat de gemeente-genees
heer Dr. J. W. Palte te Zoetermeer onmid
dellijke opname in eene ziekeninrichting ur
gent achtte; dat op grond van het medisch 
advies Kipping dien dag naar het Academisch 
Ziekenhuis te Leiden is vervoerd; dat een 
onderzoek hun college tot de overtuiging 
bracht, dat Kipping in de gemeente Hazers
woude "meer duurzaam verblijf" houdt ; dat 
mitsdien in verband met het bepaalde in art. 
39bis der Armenwet de gemeente Hazerswoude 
is verzocht de kosten van overbrenging en ver
pleging van den bedoelden patiënt ten laste 
dier gemeente te nemen; dat echter die ge
meente niet bereid is de kosten te betalen; 
dat intusschen hun gemeente tot de betaling 
van de verpleegkosten is overgegaan, zulks in 
afwachting van eene definitieve beslissing om
trent de aanwijzing van de gemeênte, welke 
de geldelijke verplichting op grond van de 
Armenwet op zich moet nemen; dat hun col
lege zich daártoe heeft gewend tot Ged. Sta
ten; dat het door Ged. Staten ter zake ge
nomen besluit geen beslissing is, als door hun 
college gevraagd, doch eene in terpretatie op 
art. 39bis der Armenwet; dat bovendien deze 
interpretatie onjuist is met betrekking tot het 
onderhavige geval op grond van de in bijla~en 
omschreven motieven, welke hun college ge
leid hebben tot de overtuiging, dat de be
doelde Kipping een "meer duurzaam verblijf" 
had in de gemeente Hazerswoude; dat immers 
door Ged. Staten wordt erkend, ,,dat inder
daad in het derde lid gesproken wordt van 
"meer duurzaam verblij f" , welke uitdrukking 
een ander begrip aanduidt dan "hoofdver
blijf" ; dat juist dat erkende verschil in be
teekenis tusschen "hoofdverblijf" in het eerste 
lid en " meer duurzaam verblijf" in het derde 
1 id, waar het overigens bepalingen betreft met 
eene gelijke strekking, er op duidt, dat de 
wetgever heeft willen voorzien in alle geval
len, dat een " hoofdverblijf" niet is aan te 
wijzen; dat derhalve aan het begrip "meer 
duurzaam verblijf" geen beperkte strekking 
kan worden toegekend, hetgeen door Ged. 
Staten, zij het niet gedefinieerd, blijkens den 
aard van hun besliss ing, wèl wordt gedaan; 
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dat diensvolgens aan de bepaling van art. 
39bis, derde lid, van de Armenwet huns in
ziens wel degelijk rechtsgevolgen zijn verbon
den met betrekking tot het onderhavige ge
val; dat in casu ten aanzien van de gemeente, 
waar Kipping in een tijdvak van drie maan
den, terst.ond voorafgaande aan de opneming 
in de ziekeninrichting, geacht moet worden 
,,meer duurzaam verblijf" te hebben gehad, 
blijkens de overgelegde rapporten bezwaarlijk 
twijfel kan bestaan; 

0. dat art. 39bis der Armenwet in het eerste 
lid bepaalt, dat, indien een arme, die op kos
ten van een gemeente of van een aldaar ge
vestigde burgerlijke instelling wordt verpleegd 
in eene inrichting tot verpleging van zieken, 
ten tijde van de opneming in die inrichting, 
hoofdverblijf had in eene andere gemeente, 
het bestuur der eerstbedoelde gemeente of der 
aldaar gevestigde burgerlijke instelling rot 
Ged. Staten het verzoek kan richten te beslis
sen, dat de kosten van het vervoer naar en de 
verpleging in de ziekeninrichting komen ten 
laste van die andere gemeente; en in het 
derde lid: dat door Ged. Staten of door Ons 
bij een met redenen omkleed besluit kan wor
den beslist, dat de kosten van vervoer naar en 
de verpleging in de ziekeninrichting komen 
ten laste van de gemeente, waar de verpleegde 
vóór de opneming in de ziekeninrichting meer 
duurzaam verblijf heeft gehad; 

dat het woord "hoofdverblijf" in het eerste 
lid en de uitdrukking "meer duurzaam ver
blijf" in het derde lid, gelet op het onver
brekelijk verband tusschen deze beide leden, 
geen verschillende beteekenis kunnen hebben, 
terwij l uit de gesch iedenis van de totstandko
ming der wet blijkt, dat met het woord 
"hoofdverblijf", dat in het eerste lid in de 
plaats is gekomen van de aanvankelijk ook 
daar gebezigde uitdrukking "meer duurzaam 
verblijf" niet iets principieel anders is be
oogd; 

dat bedoeld werd , daarmede uit te drukken 
een feitelijken toestand van "meer duurzamen" 
aard, die niet slechts een toevallig karakter 
droeg; 

dat in het onderwerpelijke geval vaststaat, 
dat de patiënt was een zwerver, die geen 
onderzoek had, doch gewoon was bij de boe
ren, veelal tegen hun wil, in schuur of hooi
berg, den nacht door te brengen; 

dat hij dit nu eens in deze, dan weer in 
gene gemeente placht te doen; 

dat er onder deze omstandigheden van een 
eenigszins duurzamen, blijvenden toestand niet 
kan worden gesproken, ook dan niet, wanneer 
uit de overgelegde ambtelijke rapporten zou 
moeten worden opgemaakt, dat hij in de ge
meente Hazerswoude, meer dan in eene an
dere gemeente, mocht hebben vertoefd; 

dat hierui t volgt, dat art. 39bis der Armen
wet in dit geval niet kan worden toegepast; 

dat Ged. Staten dit dan ook terecht hebben 
beslist, zoodat hun besluit behoort te worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

22 Mei 1936. KONINKLIJK. BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Nu het gemeentebestuur van D. aan 
den armlastige ondersteuning heeft ver
strekt ter bekostiging van de verhuizing 
van hem en zijn gezin naar H. op uitdrukke
lijk verzoek zijnerzijds, onder mededeeling, 
dat hij verwachtte te H., waar hij vroeger 
werkzaam was geweest en waar hij nog 
relaties en familie had, weder een middel 
van bestaan te kunnen vinden, kan art. 40 
geen toepassing vinden. Daaraan doet niet 
af, dat het gemeentebestuur van D. niet 
eerst heeft onderzocht, of er voor den arm
lastige inderdaad werkgelegenheid te H. 
was. 

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

B. en W. van Diemen en van Haarlem, tegen 
de beslissing van Ged. Staten van oord-Hol
land van 15 J anuari 1936, N°. 172, waarbij 
met t.oepassing van art. 40 der Armenwet is 
bepaald, dat de kosten van ondersteuning, 
door den gemeentelijken dienst van Maat
schappelijk Hulpbetoon te Haarlem, verleend 
aan het gezin van P. J. de Regt, gedurende 
den termijn van 7 Juli 1934 tot en met 4 
April 1935, komen ten laste van de gemeente 
Diemen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 April 1936, N°. 177 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1936, N°. 
4673, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten naar aanleiding van een 
door B. en W. van Haarlem tot hun college 
gericht verzoek bij hun bovenvermeld besluit 
hebben bepaald, dat de kosten van de onder
steuning, door den gemeentelijken dienst van 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Haarlem ver
leend aan het gezin van P. J. de Regt, gedu
rende den termijn van 7 Juli 1934 tot en met 
4 April 1935, over welk tijdvak de vorenbe
doelde kosten f 479.15 hebben bedragen, ko
men ten laste van de gemeente Diemen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat P. J . de Regt, na geruimen tijd te Haar
lem te hebben gewoond en tusschen de jaren 
1925 en 1929 aldaar bij tusschenpoozen onder
stand te hebben genoten, zich op 1 Mei 1929 
met zijn gezin in de gemeente Diemen heeft 
gevestigd; dat hij aldaar door het gemeente
bestuur van Diemen bij herhaling is gesteund 
door de verstrekking van handelsgel.d, doch 
dat het hem ten slotte niet is gelukt blijvend 
in het onderhoud van zich en zijn gezin te 
voorzien; dat De Regt op 3 April 1934 schrif
telijk aan het gemeentebestuur van Diemen 
heeft verzocht hem de noodige middelen te 
verschaffen om met zijn gezin weder naar 
Haarlem te vertrekken; dat hem te dien einde 
door het gemeentebestuur van Diemen bij wijze 
van voorschot een bedrag van f 20 is verstrekt, 
terwijl hem, toen h ij te Haarlem eene woning 
had gehuurd, alsnog eene som van f 80 is uit
gekeerd; dat hij , na op 5 April 1934 met zijn 
gezin naar Haarlem te zijn vertrokken en al
daar met ingang van 8 Juni 1934 gedurende 
een drietal weken te hebben gewerkt, zich op 
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6 Juli 1934 tot den gemeentelij ken dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbet.oon te Haarlem heeft 
gewend met een verzoek om ondersteuning, 
welke ondersteuning, daar het gezin zonder 
m iddelen van bestaan bleek, met ingang van 
7 J uli 1934 door den genoemden dienst werd 
verleend, aanvankel ijk tot een bedrag van f 10 
per week; dat de sindsdien regelmatig voort
gezette ondersteuning van het onderwerpe
lijke gezin met ingang van 1 D ecember 1935 
is beëindigd, in verband met de omstandig
heid, dat De Regt te Haarlem opnieuw een 
middel van bestaan had weten te vinden; dat 
op grond van de omstandigheden, zooals die 
zijn gebleken, moet worden aangenomen, dat 
door het verstrekken door het gemeentebestuur 
van Diemen van de bovengenoemde bedragen 
van f 20 en f 80, zonder dat tevoren is onder
zocht, of De Regt in de gemeente H aarlem 
zelfstandig in zijn onderhoud zou kunnen 
voorzien, op de komst van het onderhavige 
gezin te Haarlem zoodanige invloed is uit
geoefend, dat toepassing van het tweede lid 
van art. 40 der Armenwet in dit geval ge
rechtvaardigd is te achten; dat uit de ver
kregen inlichtingen is gebleken, dat De R egt 
tot werken in staat is; 

dat van deze beslissing B. en W. van beide 
bij deze zaak betrokken gemeenten bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat B. en W . van Diemen aanvoeren, dat 
P. J . de R egt, na zeer geruimen tijd in Haar
lem te hebben gewoond en gewerkt, zich op 1 
Mei 1929 met zijn gezin in de gemeente Die
men vestigde, daar eerst eenigen tijd werkte, 
doch, toen hij zonder werk raakte, geru imen 
tijd door het gemeentebestuur van Diemen 
werd ondersteund; dat deze ondersteuning 
heeft bestaan, hetzij door hem wekelijks een 
bedrag uit te keeren, hetzij door hem, zooals 
enkele keeren is voorgekomen, aan handels
geld te helpen om een zaakje te beginnen, ten 
einde op deze wijze uit den geregelden steun 
te geraken; dat De R egt iemand is, die, zoo
a ls zij persoonlijk hebben kunnen constateeren, 
zeer goed bij de rede is, en ook andere eigen
schappen heeft, d ie met recht de veronder
stelling wettigen, dat hij een goed verkooper 
of reiziger zou zijn ; dat hij gedurende zij n 
verblijf in Diemen enkele malen door hunne 
medewerking aan geld werd geholpen om een 
ki ei nen h andel te beginnen; dat deze handel, 

na eerst eenigen t ijd een bestaan te hebben 
opgeleverd, later ten iet ging door omstand ig
heden, die niet direct aan De Regt persoon
lijk te w ij ten was; dat De Regt daarop den 
3den April 1934 tot hen het schriftel ijke ver
zoek deed om hem te helpen, wederom naar 
zijn oude woonpl aats Haarlem te kunnen ver
huizen, daarbij nog mondeling aanvoerende, 
dat hij daar relaties had, nog afkomstig uit 
de jaren, dat hij al daar als verkooper werk
zaam was geweest, terwijl voorts zijn geheele 
familie in H aarlem woonachtig was; dat h ij 
dus meende, hetzij in den h andel, hetzij als 
kellner in de nabijgelegen badplaats Zand
voort eeu bestaan te kunnen vinden; dat zij 
door de aangevoerde gronden den indru k kre
gen, dat De Regt in zijn oude woonplaats een 
behoorlijke kans had om weder een kle in be
staan te v inden en hem mitsd ien uit de ge-

meentenkas een bedrag hebben verstrekt om 
zijn verhuizing te kunnen bekostigen; dat 
Ged. Staten met B. en W. van Haarlem hier
uit het vermoeden putten, dat tot de komst 
van De Regt in de gemeente Haarlem eenige 
invloed van of vanwege hen, appe ll anten, heeft 
medegewerkt; dat Ged. Staten hun beslissing 
in hoofdzaak hierop gronden, dat zij , appell an
ten, van tevoren niet hebben onderzocht, of De 
Regt in de gemeente Haarlem zelfstandig in 
zij n onderhoud zou kunnen voorzien, en dus 
door dit met te doen een zoodanigen invloed 
hebben uitgeoefend, dat toepass ing van het 
tweede l id van art. 40 der Armenwet wel ge
rechtvaardigd is te achten; dat zij , appell an
ten, zich door de bes! iss ing van Ged. Staten 
in de eerste plaats gegriefd achten, omdat naar 
hunne meening de woorden " invloed uitoefe
nen" in art. 40 der Armenwet zoodanig uit
gelegd dienen te worden, dat van een derge
lijken invloed alleen gesproken kan worden, 
indien ook het initiatief, hetzij rechtstreeks, 
hetzij zijdelings uitgaat van het gemeente
bestuur; dat toch moe ilijk het verstrekken 
van geld, om de verhuizingskosten te betalen, 
op zichzelf aangemerkt kan worden als " in
vloed uitoefenen", daar dan bijvoorbeeld ook 
het verstrekken van hulp aan passanten, zoo
als het repareeren van gebroken onderdeeJen 
van gestrande woonwagens en dergelijke, a ls 
,,invloed uitoefenen" zou kunnen worden be
schouwd; dat naar de meening van hun col
lege onder "invloed uitoefenen" verstaan moet 
worden een zekeren moreelen drang uitoefenen 
en niet het op verzoek van den betreffenden 
persoon verstrekken van middelen om naar 
eene andere gemeente te verhuizen, ten einde 
te trachten aldaar een bestaan te vinden, in
dien het initiatief voor deze verhuiz ing, zooals 
in casu het geval was, geheel van de zijde 
van den ondersteunde komt en het verstrekken 
van middelen, om zich te kunnen verplaatsen, 
dus uitsluitend een vorm van intercommunale 
arbeidsbemiddeling is; dat het gemeenrebe
stuur van Haarlem, daarin bij geva llen door 
Ged. Staren, aanvoert, dat zij, appel !anten, 
doordat zij verzuimden vooraf een onderzoek 
in te stellen naar de bestaansmogel ijkheden 
in H aarlem, zich aan zoogenaamde afschui
ving van een armlastige schuldig maakten; 
dat di t argument m isschien wel eens op kan 
gaan, doch in casu zeker niet ; dat toch De 
R egt aanvoerde in Haarl em zijn levensonder
houd te zullen kunnen verdienen, als hande
laar of venrer, aangevuld door verdiensten, 
u it een waarschijnlijk te verkrijgen seizoen
betrekking a ls kellner; dat zij natuurlijk we
ren, dat de toestanden in Haarlem en om
streken, zoowel in den handel a ls in het 
hotelbedrijf, n iet rooskleurig zij n, in ieder 
geval niet beter dan in Diemen; dat echter 
nimmer door een ambtenaar re onderzoeken 
is, of een handelaar of venter, die heel wat 
menschen in een bepaalde streek kent, daar 
geen bestaan kan v inden, terwijl ook de mo
gelijkheden om in het hotelbedrij f in Zand
voort een betrekking te vinden van zooveel 
persoonlij ke zaken afhangen, dat een onder
zoek daarnaar ondoenlijk is; dat in een der
gelijke se izoenbetrekking immer steeds men
schen worden aangenomen, die van buiten de 
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è igen gemeente komen; dat er in de gemeente 
Diemen nog enkele andere personen wonen, 
die in Zandvoort geregeld , dan eens in het 
eene, dan in het andere hotel gedurende het 
seizoen werkzaam zijn, hetgeen hun, appel
lanten, bekend was; dat dus naar hunne mee
rring er in deze behoorlijke kansen bestonden 
om een van de vele gesteunden, door hem bij 
zijne verhuizing te helpen, wederom aan een 
bestaan te hel pen; dat De Regt volgens de 
door het Rijk gesubsidieerde steunregeling 
steun genoot, zoodat zoowel gezien dit feit a ls 
ook het zeer groote aantal gesteunden, er bij 
hen, appellanten, wanneer zij in deze een zeer 
eng gemeentelijk standpunt hadden willen 
inuemen, niet de minste hoop kon bestaan om 
de gemeentefinanciën ook maar eenigszins te 
ontlasten door dit vertrek van een gesteunde 
naar een andere gemeente te bevorderen; dat 
op al deze gronden zij meenen, dat hun col
lege geen zoodanigen invloed op het vertrek 
van P. J. de Regt van Diemen naar Haarlem 
heeft uitgeoefend, dat in casu art. 40, tweede 
lid, van de Armenwet kan worden toegepast; 

dat B. en W. van Haarlem aanvoeren, dat 
de termijn van een jaar, genoemd in art. 40, 
lid 2, der Armenwet, door Ged. Staten be
rekend is tot en met 4 April 1935, welke da
tum een jaar na dien, op welken De Regt 
zich in de gemeente Haarlem vestigde (6 
April 1934), valt; dat naar hunne meening 
deze termijn behoort te worden berekend tot 
en met 6 Juli 1935 , namelijk tot en met den 
datum, vallende een jaar na dien, waarop De 
Regt voor het eerst in deze gemeente steun 
ontvangen heeft; dat toch de woordelijke I ui
ding van art. 40, leden 2 en 3, uitwijst, dat 
de termijn van ten hoogste een jaar die is, 
gedurende wel ken de kosten van ondersteu
ning ten laste gebracht kunnen worden van de 
,,afschuivende" gemeente en uiteraard daar
mede is bedoeld, dat de termijn een aanvang 
neemt op den datum, waarop de eerste steun 
verleend werd, zoodat voor de berekening van 
den termijn van één jaar het tijdvak van den 
datum van vestiging in de gemeente af tot 
den datum van eerste steunverleening niet be
hoort te worden medegeteld; dat tegen onge
wenschte verlenging van den termijn, geduren
de welken de aansprakelijkheid der " afschu i
vende" gemeente voortduurt, welke verlenging 
gevreesd wu kunnen worden bij interpretatie 
van art. 40, 1 id 2, als door hen, appellanten, 
is voorgestaan, het eerste lid van dit artikel 
waakt, waarin opgenomen zijn de woorden 
,,bij zijn komst in die gemeente reeds ver
keerde of korten tijd na zijne komst in die ge
meente geraakte"; dat, mochten Ged. Staten 
van oord-Holland bedoeld hebben, in dit 
geval den termijn te beperken tot ongeveer 9 
maanden {van 7 Juli 1934 tot en met 4 April 
1935) zij tegen een dergelijke beperking be
zwaar moeten maken, omdat uit geen enkele 
overweging blijld;, waarom die beperking is 
toegepast en ook in de feitelijke omstandig
heden geen aanleiding gevonden kan worden 
voor die beperking; 

0. dat het gemeentebestuur van Diemen, 
blijkens de stukken, weliswaar aan P. J. de 
Regt ondersteuning heeft verstrekt ter bekos
tiging van de verhuizing van hem en zijn 

gezin naar Haarlem, doch dat die ondersteu
nmg is verstrekt op uitdrukkelijk verzoek 
zijne1·zijds, onder mededeeling, dat hij ver
wachtte te Haarlem, waar hij vroeger werk
zaam was geweest en waar hij nog relat ies en 
familie had, weder een middel van bestaan te 
kunnen vinden; 

dat onder deze omstandigheden niet kan 
worden gezegd, dat tot de komst van het 
gezin De Regt te H aarlem eenige invloed van 
of vanwege B. en W. van Diemen in den zin 
van art. 40 der Armenwet heeft medegewerkt; 

dat zulks ook niet kan worden afgeleid uit 
de enkele omstandigheid, dat het gemeente
bestuur van Diemen niet eerst heeft onder
zocht, of er voor De Regt inderdaad werk
gelegenheid te Haarlem was; 

dat dus Ged. Staten ten onrechte hebben 
beslist, dat de kosten van ondersteunning door 
den gemeentelijken dienst van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Haarlem vedeend aan het ge
zin van P . J . de R egt gedurende den in hun 
besluit genoemden termijn, komen ten laste 
van de gemeente Diemen; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort te 
worden vernietigd; 

dat onder deze omstandigheden op het be
roep van B. en W. van Haarlem niet behoeft 
te worden ingegaan; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holland van 15 
Januari 1936, N°. 172, te beslissen, dat een 
geval, als bedoeld in art. 40 der Armenwet, 
zich hier niet voordoet en dit artikel mitsdien 
met betrekking tot dit gesch il geen toepassing 
kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

22 llfei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Patiënt, meerderjarig, verbleef ten huize 
van zijn vader te D., toen hij voor diens 
rekening tijdelijk tot herstel van gezondheid 
werd opgenomen in de aangewezen afdee
ling van een krankzinnigengesticht. Toen 
ruim 2 jaar later zijne overplaatsing naar 
de gestichtsafdeelfog dier inrichting werd 
gerequireerd, was de band met de gemeente 
D. niet verbroken, zoodat die gemeente 
als zijne woonplaats in den zin van art. 39 
moet worden beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Andries 
F. Nühn; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Mei 1936, n°. 120; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Mei 1936, n°. 
5081, Afd. Armwezen; 

0. dat Andries Frederik Nühn, geboren te 
Ede den l0en ov. 1910 (of 1911), in de ge
meente Delft verbleef tot 4 Augustus 1933, 
toen hij voor rekening van zijn te Delft wo-
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nenden vader opgenomen werd in de aange
wezen Afdeeling van de Sint Willibrordus
stichting te Heiloo; dat hij op 26 Sept. 1935 
wegens toenemende mate van krankzinnigheid 
en onmogelijkheid van verdere verpleging in 
de gemelde aangewezen Afdeeling, krachtens 
machtiging van de Arr.-Rechtbank te Alk
maar, den 25en Sept. 1935 op requisitoir van 
den Officier van Justitie aldaar verleend, 
werd overgeplaatst naar de gestichtsafdeeling 
der gemelde instelling; 

dat, nadat de vader van den verpleegde te 
kennen had gegeven niet, al thans niet ten 
volle meer in staat te zijn de verpleegkosten 
te voldoen, over de betaling der kosten van 
verpleging van den patiënt in de bovenver
melde gestichtsafdeeling geschil is ontstaan, 
doordat het gemeentebestuur van Delft gewei
gerd heeft deze kosten ten laste zijner ge
meente te nemen, aanvoerende, dat de band 
tusschen den patiënt en de gemeente Delft op 
4 Augustus 1933 is verbroken, zoodat hij ten 
tijde van de aanvrage van de rechterlijke 
machtiging tot het plaatsen van den patiènt 
in het genoemde krankzinnigengesticht geen 
woonplaats meer te Delft had; dat naar zijne 
meening de patiënt op het bedoelde tijdstip -
indien hij tot het kiezen van woonplaats in 
staat was - geacht zou kunnen worden woon
plaats te hebben te Heiloo, waar hij rnim 2 
jaar verpleegd werd, en indien hij hiertoe niet 
in staat was, zijne woonplaats niet zal zijn aan 
te wijzen; 

dat Ged. Staten er niet in geslaagd zijn het 
geschil in der minne bij te leggen; 

0. dat met den Inspecteur van het Staats
toezicht op krankzinnigen, te 's-Gravenhage, 
wiens advies is ingewonnen naar aanle iding 
van een schrijven van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Ge chillen van Be
stuur, moet worden aangenomen, dat A. F. 
Nühn, toeQ hij op 4 Augustus 1933 werd op
genomen in de aangewezen Afdeeling van de 
St. Willibrordu stichting te Heiloo, geestelijk 
niet in staat was tot het vestigen van een 
hoofdverblijf, zoodat reeds op dezen grond da 
gemeente Heiloo niet als zijn woonplaats in 
den zin van het Burgerlijk Wetboek kan wor
den aangewezen; 

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
de patiënt, die, blijkens de op verzoek van de 
genoemde Afdeeling van den Raad van State 
ingewonnen ambtsberichten, tot 4 Aug. 1933 
verbl ijf hield ten huize van zijn vader te 
Delft, ook na dien datum zijn hoofdverblijf 
aldaar heeft behouden, aangezien hij slechts 
tijdelijk tot herstel van gezondheid in de 
bovengenoemde inrichting te Heiloo is opge
nomen, zoodat hij kennelijk na eventueel her
stel weder naar de ouderlijke woning in de 
gemeente Delft zou terugkeeren; 

dat, toen op 25 Sept. 1935 zijne overplaat
sing naar de gestichtsafdeel ing der gemelde 
instelling werd gerequireerd, de band, die hem 
met de gemeente Delft verbond, niet was ver
broken; 

dat mitsdien deze gemeente voor de toepas
sing van art. 39 der Armenwet als zijne woon
plaats moet worden beschouwd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Delft aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krnnkzinnige 
Andries F. ühn, voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz.; (A. B . ) 

22 .i1fei 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 291.) 

Een verordening betreffende de in 
vordering van plaatselijke belastingen kan, 
mits zij noch rechtstreeks noch middellijk 
in strijd komt met de wet, voorzieningen 
bevatten tot toepassing van dwang ter 
bevordering van de betaling van de ver
schuldigde belasting. 

Hieraan doet niet af art. 291 Gem.wet, 
welke bepaling slechts strekt om een be
voegdheid te vestigen, die de verordening 
niet aan het gemeentelijk orgaan zou ver
mogen te verleenen, omdat zij daarmede 
het aan de wet voorbehouden gebied van 
het vermogensrechtelijk verhaal zou be
treden, doch niet tevens den Raad beletten 
wil om in zjjn verordening ter bevordering 
van de betaling der verschuldigde belasting 
eenige voorziening te treffen tot uitoefening 
van dwang langs anderen weg. 

De gemeente Haarlem, eischeres tot cassatie 
van het op 22 ovember 1934 door het Ge
rechtshof te Amsterdam tnsschen partjjen ge
wezen arrest, 

tegen: 
de Naamlooze Vennootschap Aannemersbedrijf, 
voorheen firma T. den Breejen van den Bout 
N.V., gevestigd te Berg en Dal, gemeente 
Groesbeek, verweerster in cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Partijen gehoord ; 
Gehoord den Procureur-Generaal in zijn con

clusie, strekkende tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van de eischeres in de 
kosten in cassatie gevallen ; 

Gezien de stukken; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt : 
dat op last van Burgemeester en Wethouders 

van Haarlem de havenmeester een zandbak van 
eischeres, varende in het Noorder Buiten 
Spaarne binnen die gemeente, heeft doen weg
sleepen en vastmeren, omdat eischeres weigerde 
het havengeld te betalen, dat naar het oordeel 
der gemeente wegens dat varen verschuldigd 
was; 

dat Burgemeester en Wethouders zich daartoe 
gerechtigd hebben geacht onder meer op grond 
van art. 6 der gemeentelijke verordening op de 
invordering van havengeld, luidende: 

,,Behoudens het hiervoren bepaalde (invorde
ring bij dwangbevel overeenkomstig de be
palingen der Gemeentewet), is de havenmeester 
of hij, die hem vervangt, in geval van weigering 
of nalatighe~d van den belastingplichtige om 
de verschuldigde belasting te voldoen, bevoegd 
de verdere doorvaart van het vaartu ig te be
letten ·'' 

dat 'de eischeres bij inleidende dagvaarding 
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de onrechtmatigheid van de handeling der 
gemeente heeft betoogd op verschillende gron
den, waaronder, dat evenvermeld artikel der 
invorderingsverordening niet verbindend is, en 
mitsdien gevorderd heeft onverbindendver
klaring van het artikel en verklaring, dat de 
gemeente onrechtmatig heeft gehandeld, met 
verbod om daarmede voort te gaan en veroor
deeling tot schadevergoeding ; 

dat de Arr.-Rechtbank te Haarlem bij vonnis 
van 2 Jan.1934 deze vordering heeft toegewezen; 

dat op het door de gemeente ingesteld hooger 
beroep het Hof heeft overwogen : 

,,dat het Hof met appellante van oordeel is, 
dat art. 6 van de hierboven aangehaalde ver
ordening een bepaling op de invordering be
helst, zoodat het Hof zich niet vereenigt met 
de beslissing in anderen zin van de Rechtbank ; 

"dat derhalve aan voormeld art. 6 bindende 
kracht niet zou kunnen worden ontzegd, indien 
de Raad der gemeente Haarlem krachtens 
art. 290 en volgende der Gemeentewet, bevoegd 
zou zijn voormeld art. 6 in die verordening op 
te nemen ; 

dat, al kan aan appellante worden toegegeven, 
dat, art. 290 der Gemeentewet den gemeente
lijken wetgever veroorlooft om in een invorde
ringsverordening bepalingen op te nemen, die 
niet zijn opgenoemd in dat artikel, daaruit 
nog niet volgt, dat een bepaling van politie
rechtelijken aard, als in art. 6 der onderhavige 
invorderingsverordening is vervat, niet in 
strijd zou zijn met artt. 290 en volgende der 
Gemeentewet ; 

,,dat toch in art. 291 dier wet wordt voor
geschreven, dat tegen een nalatigen belasting
betaler door den ontvanger een dwangbevel 
wordt afgegeven, medebrengende het recht om 
de roerende en onroerende goederen van den 
schuldenaar aan te tasten ; 

"dat de bevoegdheid, die a rt. 291 aldus aan 
den gemeente-ontvanger geeft, uitmaakt een 
politioneele bevoegdheid, daar die ambtenaar 
immers, krachtens voormeld wetsartikel, de 
macht heeft om de betaling van de verschuldig
de belasting, dus het voldoen aan een , b~j een 
gemeentelijke belastingverordening opgelegde 
verplichting, zonder vonnis af te dwingen ; 

"dat op die wijze in art. 291 der Gemeentewet 
de politiedwang ten aanzien van de invordering 
van gemeentebelasting op afdoende wijze is 
geregeld, nu door middel van dien dwang kan 
worden bewerkstelligd, dat aan de opgelegde 
verplichting geheel en al wordt voldaan ; 

"dat naast dien dwang geen plaats is voor 
een politioneele bevoegdheid, zooals deze is 
vervat in art. 6 der hierboven aangehaalde 
verordening, omdat een politioneele bevoegd
heid bestemd is om slechts uitzonderlijk, bij
gebleken onvermijdelijkheid, te worden toege
past, zoodat de aard van de, in art. 291 der 
Gemeentewet omschreven, politioneele be
voegdheid, welker uitoefening slechts op be
paald omschreven wijze en onder bepaalde voor
waarden kan geschieden, met zich medebrengt 
dat die bevoegdheid bij uitsluiting is verleend ; 

"dat ook niet valt te veronderstellen dat de 
wetgever, naast die in art. 291 der Gemeente
wet omschreven bevoegdheid, die volledig en 
afdoende is, den gemeentewetgever nog de 
vrijheid zou hebben willen laten om een andere 
politioneele bevoegdheid in het leven te roepen, 

welke hetzelfde zou beoogen en de belasting
plichtigen derhalve noodeloos aan dwang zou 
bloot stellen ; 

"dat derhalve de politioneele bevoegdheid 
ten opzichte van de uitvoering van plaatselijke 
verordeningen in artt. 291 en volgende uit 
puttend is geregeld, zoodat aan art. 6 der hier
boven sub b aangehaalde invorderingsverorde
ning , als strijdig met voormelde artikelen der 
Gemeentewet, bindende kracht moet worden 
ontzegd; 

,,dat uit het bovenstaande eveneens volgt, 
dat appellante voor den door haar teri opzichte 
van geïntimeerde's vaartuigen genomen maat
regel geen steun kan ontleenen aan artt. 168 
en 209 der Gemeentewet, waarop zij zich nog 
bij pleidooi voor het Hof heeft beroepen, noch 
aan art. 210 dier wet - in welk laatste artikel 
trouwens geen ruimer politioneele bevoegdheid 
wordt gegeven ten opzichte van de uitvoering 
der algemeene plaatselijke verordeningen, dan 
in art. 291 der Gemeentewet wordt toegekend 
ten aanzien van de uitvoering der plaatselijke 
belastingverordeningen - en evenmin aan de 
algemeene politioneele bevoegdheid, die het 
gemeentebestuur als Overheid, afgezien van de 
bepalingen der Gemeentewet zou bezitten;" 

dat het Hof op deze gronden, zonder te 
treden in een onderzoek van de andere gronden 
waarop eischeres de onrechtmatigheid van de 
handeling der gemeente heeft betoogd, het 
vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd ; 

0. dat de gemeente tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft voorgesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. l, 3 en 6 van de Verordening op de heffing 
van Havengeld in de gemeente Haarlem, vast 
gesteld bij raadsbesluitvan25Mei 1921, n°. 17a, 
gewijzigd bij de raadsbesluiten van 22 Juni 
1921, n°. 16, 16 Juli 1924, n°. 9a en 18 Januari 
1929, n°. 1, zijnde deze verordening en hare 
wijzigingen steeds bij Koninklijke besluiten 
- het laatste van 8 April 1929, n°. 7 - onder 
aanhaling van de na te noemen voorschriften 
naar welke de belasting zal worden ingevorderd, 
goedgekeurd, en van de artt. 2 en 6 der Ver
ordening op de Invordering van Havengeld in 
de gemeente Haarlem , vastgesteld bij raads
besluit van 25 Mei 1921, n°. 17a en gewijzigd 
bij de raadsbesluiten van 16 Juli 1924 n°. 9b 
en van 18 Januari 1929, n°. 1, zijnde na deze 
wijzigingen opnieuw de verordening op de 
heffing van Havengeld in de gemeente Haarlem 
bij Koninklijke besluiten, het laatste van 8 
April 1929, n°. 7, goedgekeurd, en van de artt. 
290, 291, 292, 293, 167, 168, 209, 210, 277 (meer 
speciaal aanvang en sub j) en 275 der Gemeen
tewet , 

doordat het Hof aan de artt. 2 en 6 der 
Invorderingsverordening hierboven vermeld 
verbindende kracht ontzegt, omdat hetgeen het 
Hof noemt de politioneele bevoegdheid ten 
opzichte van de uitvoering van plaatselijke 
verordeningen in art. 291 en volgende uitputtend 
zou zijn geregeld en den genomen maatregel 
zonder steun acht en derhalve onrechtmatig 
heeft geoordeeld ; 

ten onrechte, omdat het Hof over het hoofd 
ziet: 

a. dat de Verordening op de heffing van 
Havengelden en de artt. 2 en 6 der Invorderings
verordening mede inhouden, dat dengeen, die 
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weigert het door hem verschuldigde haven
geld te betalen of die daarin nalatig is, ver
boden is de wateren binnen de gemeente te 
bevaren, althans om in die wateren verder 
door te varen, 

b. dat de bevoegdheid havengelden te vorde
ren in zich sluit de bevoegdheid, om - als van 
ouds gebruikelijk - den weigerachtige of 
nalatige het verder bevaren der wateren binnen 
de gemeente te ontzeggen of te beletten, 

c. dat de bevoegdheid tot politie-dwang, 
gelijk ten deze toegepast, zoowel in deze materie, 
als meer algemeen, onderdeel uitmaakt van de 
bestuursbevoegdheid; 

0. daaromtrent : . 
dat de Gemeentewet in haar bepalingen be

treffende de invordering der plaatselijke be
lastingen op den voorgrond stelt de bevoegdheid 
van den Raad om bij verordening te bepalen, 
wat te dien aanzien in zijn gemeente rechtens 

1 
zal zijn; J 

dat bij het tot stand komen der wet dit stelsel 
in dier voege is toegelicht, dat naar den aard 
der belasting en de gesteldheid der gemeente 
verschillende bepalingen noodi~ kunnen zijn, 
welke aan plaatselijke verordemngen behooren 
te worden overgelaten, terwijl de wetgever 
s lechts heeft voor te schrijven, wat hij overal 
en in elk geval noodig acht; 

dat 's Raads aan de wet ontleende, recht
scheppende bevoegdheid op dit stuk , behalve 
in het toezicht der !Croon ingevolge de artt. 270 
en 272 der Gemeentewet haar grens slechts 
v indt in de wet, zoodat de verordening, gelijk 
art. 290 uitdrukkelijk ver meldt, niet mag 
afwijken van hetgeen de wet zelf ten aanzien 
van de invordering der plaatselijke belastingen 
voorschrijft, en - als regeling van lager orde -
evenmin in eenig ander opzicht rechtstreeks 
of middellijk in strijd mag komen met de wet ; 

dat , onder dit voorbehoud, de verordening 
ook voorzieningen ka n bevatten tot toepassing 
van dwang ter bevordering van de betaling der 
verschuldigde belasting ; 

dat het tegendeel niet, gelijk het H of aan
neemt, volgt uit het bestaan van art. 291 der 
Gemeente,vet, bepalende, dat tegen hem, die 
nalaat de verschuldigde belasting te betalen, 
een dwangbevel wordt afgegeven, medebre ngen
de het recht om zijn goederen zonder vonnis 
aan te tasten ; 

dat deze wetsbepaling slechts strekt om een 
bevoegdheid te vestigen, die de verordening 
niet aan het gemeentelijk orgaan zou vermogen 
te verleenen, omdat zij daarmede het aan de 
wet voorbehouden gebied van het vermogens
rechtelijk verhaal zou betreden ; 

dat art. 291 dus niet tevens den Raad beletten 
wil om in zijn verordening ter bevordering van 
de betaling der verschuldigde belasting eenige 
voorziening te treffen tot uitoefening van 
dwa ng langs anderen weg; 

dat het artikel der verordening, dat aan het 
gemeentelijk orgaan de bevoegdheid geeft om 
gebruik van het gemeentelijk vaarwater te 
beletten, indien de voor dat gebruik verschul
digde belasting niet wordt voldaan, evenmin 
met eenig ander wetsvoorschrift in strijd komt; 

dat dus de g rief van het middel, dat het Hof 
t en onrechte de door de Rechtbank uitgespro
ken onverbindendverklaring van het artikel 
der verordening heeft bekrachtigd, gegrond is, 

wat tevens medebrengt, dat ook 's Rofs be
krachtiging van de verdere toewijzing der bij 
inleidende dagvaarding ingestelde vordering op 
ondeugdelijken grondslag rust ; 

Vernietigt het bestreden arrest ; 
Verwijst het geding naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ten einde met inachtneming van 
deze uitspraak de zaak verder te behandelen en 
te beslissen. (B.) 

22 JJfei 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275.) 

De plaatselijke belastingen als bedoeld 
in art. 275, l e en/of 3e lid Gemeentewet 
mogen alleen dan worden geheven indien 
een gemeente het daar bedoelde gebruik 
of genot dan wel hebben van voorwerpen 
veroorlooft of toestaat. 

Aan dit vereischte is hier echter niet 
voldaan. Integendeel is feitelijk beslist 
dat krachtens de conces ie, waarbij de 
levering van electrischen stroom aan 
IJsselmonde met uitsluiting van anderen 
aan Dordrecht was opgedragen en dit 
zich daartoe had verplicht, Dordrecht te
genover IJsselmonde gerechtigd en ver
plicht was tot het hebben der werken waar
voor het door IJsselmonde is aangeslagen. 
De verordening mist dus toepassing t. o. v. 
die werken. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente IJsselmonde tegen 
de uitspraak van den R aad van Beroep voor 
de Directe Belastingen II te Rott-R.rdam van 
3 October 1935, betreffende den a"nslag der 
gemeente Dordrecht in de "Rechten voor het 
gebruik of genot van voor den openbaren 
dienst bestemde gemeentewerken, bezittingen 
en inrichtingen e11 van door of vanwege ne~ 
gemeentebestuur verstrekte diensten, alsniede 
voor het hebben van voorwerpen in, op of 
onder voor den openbaren dienst bestcmd(en) 
gemeentegTond cf gemeentew"ter, een en anrler 
als bedoeld in het le en 3e lid van art. 275 
der gemeentewet" van de gemeente IJssel
monde, belastingjaar 1931; 

Gehoord enz. ; 
0. dat de verordening der gemeente IJssel

monde op de heffing van bovenomschreven 
rechten, welke verordening is vastgesteld op 
28 Mei 1931 en in werking getreden op 1 
September 1931, bevat de navolgende hopa
lingen: 

Art. 1: In deze gemeente worden rechten 
geheven voor het gebruik of genot vau voor 
den openbaren dienst bestemde gemeentewer
ken, bezittingen en inrichtingen, en van door 
of vanwege het gemeentebestuur veri,trekte 
di ensten, alsmede voor het hebben van voor
werpen in, op of 011der voor den openbaren 
dienst bestemd(en) gemeentegrond of gemeen
tewater, een en ander als bedoeld in het le en 
2e lid van art. 275 der Gemeentewet: 

Art. 3. De bel asting bedraagt: 
I. voor het in gebruik nemen of aan het 

publiek verkeer onttrekken van openbaren 
grond der gemeente: 

f. voor het hebben van een buis, buisleid ing 
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of koker, een electrische of andere geleiding, 
een telefoon- of andere kabel, per meter, ge
meten over den grond of het water, per dag 
f 0.01, per week f 0.03, per maand f 0.05, en 
per jaar f 0.25; voor het hebben van een blik
semafleider per jaar f 2, een fa irbank per jaar 
f 5, een reclamebord per jaar per m2 opper
vlakte f 1; 

III. voor het hebben van stntten, schoren, 
palen en dergelijke op of in openbaren grond 
of openbaar water der gemeente, voor zoover 
deze geen onderdeel vormen van werken hier
voor genoemd, voor elk voorwerp per week of 
korter f 0.25; 

Art. 7. De belasting is verschuldigd door 
hem, die gebruik maakt of genot heeft van 
gemeentewerken, bezittingen, of inrichtingen, 
van door of vanwege het gemeentebestuur ver
strekte diensten, zoomede van hem die voor
wèrpen heeft in, op of onder gemeentegrond 
of gemeentewater, een en ander als in art. 1 
omschreven; 

dat, met toepassing van art. 3 onder I, let
ter /, en onder III dezer verordening, de ge
meente Dordrecht over het tijdvak 1 Septem
ber-31 December 1931 is aangeslagen ten 
bedrage van f 618.92, welken aanslag de ge
meenteraad van IJsselmonde bij beschikking 
op bezwaarschrift heeft gehandhaafd; 

dat in beroep de gemeente Dordrecht, voor
zooveel thans ven belang, heelt aangevoerd, 
dat de rechten worden gevorderd wegens het 
hebben van electrische geleidingen en van 
palen in, op of onder gemeentegrond of -water 
voor den openbaren dienst bestemd: dat even
wel deze werken zij n uitgevoerd in verband 
met de concessie, welke de gemeente IJssel
monde in Februari 1915 aan haar, de ge
meente Dordrecht, heeft verleend voor de 
levering van electrischen stroom in IJssel 
monde aan derden en aan die gemeente zelve, 
zoodat de heffing ten onrechte is gesch ied; 

dat de Raad van Beroep zich met dit verweer 
heeft vereenigd en dienovereenkomstig uit
spraak heeft gedaan, waartoe de Raad heeft 
overwogen: 

dat in voornoemde <-'Oncessie de lever ing van 
electrischen stroom met uit.sluiting van ande
ren a'ln het gemeentebestuur van Dordrer,ht 
wordt opgedragen, wowel voor de ver! ichting 
en de beweegkracht als voor andere doeleinden 
en dit gemeentebestuur zich daartoe verplicht; 

dat die concessie de voorwaarden, waaronde1· 
die stroom te leveren is, uitdrukkelijk en uit
voerig specifiek omschrijft , waarbij de gel
delijke zijde evenzoo is behandeld, in een 
aantal artikelen, waarin voor de gemeente 
IJsselmonde zelfs is voorzien in hét geval, dat 
de te Dordrecht geldende tarieven zouden 
worden gewijzigd; 

dat de Raad dan ook meent, dat de rechten 
en verplichtingen tusschen de beide gemeenten 
volledig in die concessie moeten worden ge
acht te zijn vervat, wat naar 's Raads oordeel 
medebrengt, dat de artikelen dezer concegsie 
aldus moeten worden uitgelegd, dat zij de 
gemeente Dordrecht verplichten tot het hebben 
der werken, waarvoor zij thans is aangeslagen, 
waartegenover het recht c!Pr gemeente Dor
drecht staat om die werken te hebben, wnder 
daarvoor eenige kosten aan de gemeentP 
IJsselmonde verschuldigd te zijn en wnder dat 

de gemeente IJsselmonde buiten de concessie 
om ter zake van daaruit noodwendig voort
vloe iende werken de ,rnclerhavige belasting 
van de gemeente Dordrecht kan vorderen, 
brengende toch de concessie mede dat de 
gemeente Dordrecht recht heeft op het aldus 
hebben van voorschreven werken, welk recht 
de gemeente IJsselmonde heeft te eerbiedigen; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de boven
vermelde heffingsverordening toepassing mist 
ten opzichte van vorenbedoelde werken, waar
voor de aanslag is opgelegd; 

0. dat in cassa tie wordt gesteld: S., althans 
v. t. van art. 16 der wet van 19 December 
1914, S . 564, en van art. 275, le en 3e lid, 
der gemeentewet, in verband met de artt. 1 en 
7 der voormelde heffingsverordening, daar: 

1 °. een belastingverordening naar haar eigen 
inhoud mot:t worden uitgelegd, en, indien vol
gens dien inhoud tot het bestaan van belasting
plicht zou moeten worden geconcludeerd, die 
belastingplicht bestaat, onafhankelijk van an
terieure of posterieure overeenkomsten, welke 
de gemeente mocht hebben aangegaan of van 
concrete besluiten, welke zij mocht hebben 
genomen, en belastingverordeningen slecht.s 
door op wettige wijze tot stand gebrachte 
wijziging dier verordeningen kunnen worden 
veranderd; 

2°. noch de bewoordingen van voormelde 
verordening , noch die van art. 275, Je en 3e 
lid, der gemeentewet, grond geven voor de 
stelling, dat voormelde verordening, naar haar 
eigen inhoud; slecht.s van toepassing is te ach
ten, wanneer van openbaren gemeentegrond 
gebruik wordt gemaakt, zonder dat daartoe 
een recht bestaat, wordende hierbij in het 
midden gelaten of de gemeente Dordrecht aan 
de bedoelde corices ie inderdaad zonder meer 
een recht op het hebben van de daarin be
doelde werken kan doen gelden; 

0. omtrent dit middel: 
dat het hier betreft plaatselijke belastingen, 

a ls bedoeld in art. 275, le en/of 3e I iel, der 
gemeentewet, voor het gebruik of genot van 
voor den openbaren dienst bestemde gemeente
werken enz. en/of wegens het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor den op,m
baren dienst bestemden gemeentegrond of voor 
dien dienst bestemd gemeentewater; 

dat deze belastingen a lleen dan mogen wor
den geheven, indien een gemeente zoodanig 
gebruik of genot, dan wel wodanig hebben 
van voorwerpen, veroorlooft of toelaat; 

dat echter ten deze de gemeente TJsselmonde 
een of ander n iet heeft veroorloofd of t-0ege
staan aan de gemeente Dordrecht ; 

dat integendeel de Raad van Beroep de bepa-
1 ingen der concessie van Februari 1915 a ldus 
heeft uitgelegd, en mitsdien feitelijk en dus 
in cassatie onaantastbaar heeft beslist, dat de 
gemeente Dordrecht krachtens die concessie 
tegenover de gemeente IJsselmonde gerechtigd 
en verplicht was tot het hebben der werken, 
waarvoor zij door de gemeente IJsselmonde is 
aangeslagen; 

dat hieruit voortvloeit, dat de Raad van 
Beroep een juiste uit.spraak heeft gegeven, 
waartegen het middel in zijn beide onderdeelen 
tevergeefs opkomt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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22 Mei 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De R. v. B. stelde feitelijk en op gronden 
welke die beslissing kunnen dragen vast, 
dat - hoezeer er 2 bedrijven mogen zijn, 
het eigenlijk gezegde mijn bedrijf en het 
cokesovenbedrijf - de onderhavige ge
bouwen en de ongebouwde ruimten welke 
zich tusschen die gebouwen bevinden het 
karakter dragen van een ondeelbaar, samen 
hangend geheel van gebouwen en erven. 
(De R. v. B. achtte daarom het geheele 
complex te grenzen aan, althans in de 
onmiddellijke nabijheid te liggen van den 
openbaren weg). 

Bij deze vaststelling vereischen aard en 
strekking der wegonderhoudsbelasting niet, 
dat het complex van gebouwen en erven 
worde gesplitst in afzonderlijke gebouwen, 
elk, voorzooveel dit mogelijk is, met aan
wijzing van een daarbij behoorend erf. 

Nu belanghebbende niet heeft bewezen, 
dat de oorzaak, waardoor haar eigendom
men weinig of geen profijt van het ge
meentelijk rioolnet trekken, is: de aard 
van hun ligging, zijnde toch die oorzaak 
de aanwezigheid, ligging en gesteldheid van 
belanghebbende's eigen rioleering, is hier 
het verminderde tarief niet van toepassing, 
terwijl de R. v. B. niet verplicht was bij 
wege van analogie dat verminderde tarief 
op het geval van een private rioleering toe 
te passen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in ca satie van de 

Directie der Staatsmijnen in Limburg te Heer
len, tegen de uitspraak van den Raad van Be
mep voor de Directe Belastingen te Roermond 
van 3 October 1935, betreffende den aan de 
Staatsmijnen in Limburg opgel egden aanslag 
in de Wegonderhouds-Belasting der Gemeente 
Geleen over het belastingjaar 1934; 

Gehoord enz. ; 
0. dat de Verordening bp de heffing eener 

Wegonderhouds-Belasting van de Gemeente 
Geleen onder meer de volgende bepalingen 
inhoudt: 

Art. 1. In deze gemeente wordt onder don 
naam van wegonderhoudsbelasting een hela -
ting geheven wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die aan openbare 
straten of wegen in de gemeente belenden, of 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen • 
zijn. 

Art. 7. Grondslag voor de berekening d r 
belasting is de belastbare opbrengst, voor de 
in art. 1 bedoelde e igendommen in de ka-
dastrale leggers aangewezen, .. ..... . . 

Art. 9. De belasting bedraagt jaarlijks 8 o/c 
van de belastbare opbrengst met toepassing 
van de artt. 7 enz. verkregen. 

Art. 10. In afwijking van het bepaalde in 
het voorgaande artikel wordt van de eigen
dommen, welke uit den aard van hun ligging 
geen gebruik kunnen maken van het door de 
gemeente aangelegde rioolnet, 5 % van de be
lastbare opbrengst geheven. 

0. dat belanghebbende, aangeslagen tot een 
bedrag groot f 15644, na vergeefsche rec-lame, 
van de beschikking van den Controleur der 
gemeentebelasting van Geleen, waarbij de aan- 1 

slag is gehandhaafd, in beroep is gekomen, 
dat, voorwoveel voor de cassatie van belang, 

in beroep het geschil tusschen partijen in de 
eerste plaats geloopen heeft over de wettigheid 
van den aanslag, voorzooveel deze betreft het 
perceel kadastraal bekend als Sectie D num
mer 3331 (Staatsmijn Maurits); 

dat belanghebbende ter zake heeft aange
voerd: 

dat hare eigendommen voor het grootste ge
deelte zijn gelegen aan een weg, die door haar 
is aangelegd en van goten, riol eering en ver
lichting is voorzien, terwijl deze eigendommen 
gedeeltelijk meerdere honderden meters van 
iederen weg verwijderd zijn, wodat men niet 
mag aannemen, dat deze e igendommen geheel 
aan openbare wegen in de gemeente belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarva n ge
legen zijn; 

dat de Raad hieromtrent heeft overwogen : 
dat hem door eigen bezichtiging gebleken 

is, dat de gebouwen met de daarbij behoorende 
erven, begrepen in gemeld nummer 3331. van 
Sectie D (mijn Maurits) één complex vormen, 
hetwelk grootendeels door een muur van de 
omgeving is afgescheiden; 

dat het middelpunt van dit complex gevormd 
wordt door de bovengrondsche werken der 
mijnschacht van de staatsmijnen Maurits, waar 
de gedolven steenkolen naar boven worden 
gebracht om van daar uit voor verdere bewer
king over de verschillende tot dat complex 
behoorende gebouwen en inrichtingen te wor
den verdeeld; 

dat een gedeelte der gedolven steenkolen, 
na van de mede naar boven gebrachte steenen 
te zijn ontdaan, langs de zich daar ter plaatse 
bevindende spoorlijnen, welke aansluiting ge
ven op het net van de Ned. Spoorwegen, wor
den vervoerd voor verder transport naar bin
nen- en buiten] and,; 

dat een ander gedeelte der steenkolen te,· 
plaatse tot cokes wordt verwerkt, wordt ge
bruikt voor het fabriceeren van gas en het 
opwekken van electriciteit, welk gas en welke 
electriciteit door van gemeld complex uit~ 
gaande leidingen naar elders worden overge
bracht· 

dat ~l de gebouwen en inrichtingen, welke 
zich op dit complex bevinden, dienen voor het 
naar boven brengen, vervoeren en verwerken 
van de gedolven steenkolen en de daaruit ge
wonnen producten, en de onbebouwde ruimten 
welke zich tusschen de gebouwen bevinden: 
moeten worden beschouwd als erven behoo
rende bij die gebouwen, welk karakter 'ook nog 
bijzonder blijkt uit de omstandigheid, dat die 
gebouwen en ruimten tezamen grootendaels 
door een muur omringd en van de omgeving 
zijn afgescheiden; 

dat bovendien die gebouwen en inrichtingen 
onderling met elkander in verband staan en 
hun waarde en beteekenis ontleenen aan hun 
bruikbaarheid voor het geheele boven omschre
ven bedrijf; 

dat weliswaar door belanghebbende is aange
voerd, dat het bedrijf der Staatsmijn Maurits, 
voor zoover het op het aangeduide terrein 
wordt uitgeoefend, in twee gedeelten, die ied€'r 
een afwnderl ijk bedrijf vormen, is gesplit~t 
namelijk ' eenerzijds bet eigenlijke mijnbedrijf, 
omvattende het ophalen en reinigen der steen-
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kolen, en het kolentransport, en anderzijds het 
cokesovenbedrijf, welke beide bedrijven ieder 
een eigen leiding en een afwnderlijke boek-
houding hebben, doch de Raad va n oordeel is, 
dat zulks niet er toe mag le iden dat het ge
heele terrein, waarop dit a lles wordt uitge
oefend, niet a ls één complex zou moeten wor
den beschouwd; 

dat immers wowel in het een als in het 
andere bedrijf de gedolven steenkolen worden 
gebruikt; 

dat het terrein, waarop zich de cokesfabri ek 
bevindt, met het overige terrein in verbinding 
staat, en, al ligt de cokesfabriek aan den 
anderen kant der zich daar ter plaatse be ·in
dende eigen spoorlijnen dan het over ige ter
rein beide gedeelten door een brug over de 
spoo'r lijnen heen met elkander vtJrbonden zijn; 

dat bovendien een deel van het gas der 
cokesfabriek door een buis naar het andere 
gedeelte van het terrein wordt vervoerd, om 
daar te worden gebruikt, op welk gedeelte zich 
gascompressoren en de electrische centrale be
vinden; 

dat, al mogen beide deelen van het bedrijf 
afwnderlijk worden beheerd , het geheel toch 
staat onder het bestuur van de Directie der 
Staatsmijnen; 

dat de Raad van oordeel is, dat om a l deze 
redenen het geheel als één complex van ge
bouwen en erven moet worden beschouwd; 

dat daaruit volgt, dat al hetgeen zich op 
gemeld nummer 3331 bevindt, grenst aan, al
thans in de onmiddellijke nabijheid ligt van 
de Kloosterstraat, van welke straat dit com
plex aan de zijde van de cokesfabriek slecht!; 
door gemelden muur en een smalle strook 
gronds is a fgescheiden ; dat door partijen 
wordt erkend en den Raad gebleken is, dat de 
Kloosterstraat een openbare weg in de ge
meente Geleen is; 

da t de Raad op deze gronden van oordeel is, 
da t de wettigheid van den aanslag ten aanzien 
van het perceel D. 3331 (De Staatsmijn Mau
rits) moet worden aangenomen ; 

0. dat bela nghebbende in de tweede plaats 
bezwaar heeft gemaakt tegen het bedrag van 
den aanslag, omdat de,,e is opgelegd ten be
drage van 8 % der belastbare opbrengst, ter
wij l ingevolge a rt. 10 der Verordening slechts 
een aanslag naar 5 % dier opbrengst had 
mogen worden geheven, daar de eigendommen 
der Staatsmijnen uit den aa rd hunner ligging 
geen gebruik kunnen maken van het doo r de 
gemeente aangelegde rioolnet; 

dat belanghebbende ter ondersteuning hier
van heeft aangevoerd, dat t ijdens den opbouw 
der Staatsmijn Mauri ts de gemeente Geleen 
nog geen r ioolnet had ; dat de Staatsmijnen 
daarom verplicht waren voor den afvoer van 
vloeistoffen zelf een rioolleiding aan te leggen 
en dat zij daarom later geen gebruik konden 
maken van het door de gemeente aangelegd 
rioolnet; 

dat de R aad ter zake heeft overwogen: 
dat art. 10 der Verordening bepaalt, dat in 

a fwijking van het bepaalde in het voorafgaan
de arti kel , volgens hetwelk de belasting 8 % 
der belastbare opbrengst bedraagt , slechts 5 % 
van de belastbare opbrengst wordt geheven 
van de e igendommen, welke uit den aard van 
hun ligging geen gebruik kunnen maken .van 

het door de gemeente aangelegde r ioolnet; 
dat de R aad van oordeel is, dat er a ll een 

clan sprake kan zijn van het uit den aa rd hun
ner ligging niet gebruik kunnen maken van 
het door de gemeente aangelegde rioolnet, 
wanneer eigendommen ofwel zoo laag gelegen 
zijn ten opzichte van het r iool net, da t a fvoer 
daarop uit dien hoofde onmogelijk is, ofwel 
zóóver van het r ioolnet verwijderd I iggen, dat 
daarop geen aansluiting kan worden verkregen; 

dat echter noch het een noch het andere het 
geval is; dat immers door belanghebbende is 
erkend, dat hare eigendommen niet te laag 
liggen en uit het feit, dat zij haar overtoll ig 
water door een e igen buisle iding in de rich
ting van het gemeentelijke riool afvoert, ook 
blijkt, dat die afvoer mogelijk is; 

dat zich bovendien langs de grens van de 
-eigendommen van belanghebbende een door 
de gemeente aangelegd riool bevindt, hetwelk 
aansluit aan de door belanghE:bbende aange
legde rioolleiding, in welke leiding de ge
meente volgens de overeenkomst, waarbij zij 
belanghebbende vergunning verleende om een 
e igen rioolleiding aan te leggen, gemeentelijk 
riool water m ag laten loopen; 

dat belanghebbende volgens de ter zitting 
va n den R aad namens de gemeente a fgel egde 
verklaring desgewenscht op het, zich langs de 
grens harer eigendommen bevindende riool 
kan aansluiten; 

dat het hierin door belangheb!Jende afge
voerde water dan wel verder in haar eigen 
riooll eicling wu terecht komen en de gemeente 
verplicht wu kunnen worden ter plaatse, waa r 
thans de e igen rioolleiding van belangheb
bende I igt, zelf een riool voor verderen a fvoer 
aan te leggen, wanneer aldaar het e igen riool 
van belanghebbende zou komen te vervallen; 
dat zulks echter niet belet dat belanghebbende 
op het gemeenteriool kan aansluiten en in elk 
geval zich niet de omstandigheid voordoet, dat 
bel anghebbende voor haar e ig-endommen niet 
uit den aard van derzelver li gging geen ge
bruik kan maken van het door de gemeente 
aangelegde rioolnet; 

dat voor wover belanghebbende heeft be
toogd da t het in strijd met de billijkheid moet 
worden geacht dat belanghebhende, die op 
eigen kosten een rioolleiding heeft aangelegd, 
wordt aangeslagen a lsof zij in redelijkheid nog
van het gemeentelijk riool gebruik zou kunnen 
maken door, buiten hare eigen leiding recht
streeks daarop aan te sluiten, dit betoog als 
betreffende de billijkheid der verordening, 
door den R aad niet kan worden onderzocht; 

dat e indelijk de R aad, op thans niet ter 
zake dienende gronden het bedrag van den 
aanslag met f 541.76 heeft verminderd en 
gesteld op f 15102.24; · 

0. dat belanghebbende tegen deze u itspraak 
a ls middelen van cas$atie heeft voorgesteld: 

I. S . of v. t. va n art. 280 der Gemeentewet, 
art. 1 der Verordening op de heffing eener 
wegonderhouds-belasting van de Gemeente Ge
leen, en art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, 
S. 564, houdende instelling van Raden van 
Beroep voor de Directe Belastingen; 

II. S . of v. t . van art. 10 der genoemde 
Verordening van de gemeente Geleen ; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat tot toelichting hiervan in hoofdzaa k is 
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aangevoerd: dat de gebouwen en erven van 
percee l Sectie D . N °. 33 3] niet aan den open
baren weg blc'lenden of in de onmiddellijke 
nabijhe id daarvan gelegen zijn; dat de Raad, 
in stede van de ligging van elk dier gebouwen 
te onderweken, ze alle a ls één complex heeft 
aangemerkt, met d ien verstande, dat ook a ll e 
open ruimten rloor den Raad beschouwd wor
den a ls e rven van alle gebouwen, een en a nder 
op grond, dat alle bedoelde gebouwen di enst
baar worden gemaakt aan hetzelfde doel en 
hun waarde ontleenen aan hunne bru ikbaar
heid voor het geheele bedrijf, terwijl zij boven
dien aan ééne zijde door een muur van de 
omgeving zij n a fgesche iden ; dat de Raad dns
doende eene ongeoorloofde uitbreiding heeft 
gegeven aan het begrip "erven", in strijd met 
wet en verordening; 

dat bovendien onjuist door den Raa d geoor
deeld is, dat a lle gebouwen dienstbaar zijn ge
maakt aan hetzelfde doel , daar er twee afzon
derlijke, zelfstandige bedrijven zijn, ieder met 
een eigen bedrijfsle iding en een eigen admi
nistratie, en ook plaatselijk door elks ligging i 
gescheiden; zij nde 's Raads beslissing op dit 
punt niet voldoende met redenen omkleed; 

0 . dat de bewering, dat de betrokken ge
bouwen aan ééne zijde van de omgeving zijn 
afgesche iden, feitel ijken g rondslag mist, daar 
de Raad heeft vastgesteld, dat die gebouwen 
en de onbebouwde ru imten, welke zich tus
schen de gebouwen bevinden, tezamen groo
tendee ls door een muur omringd en van de 
omgeving afgescheiden zijn; 

dat voorts de Raad uit het gemeenschappe
lij k bedrijfsdoel , waaraan de betrokken groep 
van gebouwen en inrichtingen dienstbaar is, 
uit het feit, dat zij hunne waarde aan hunne 
bruikbaarheid voor dat bedrijf ontleenen, en 
uit de aanwezigheid van den zooeven genoem
den muur, feitelijk heeft a fgele id , dat de ge
bouwen en de ongebouw.-1.e ruimten, we lke 
z ich tusschen die gebouwen bevinden, het ka
rakter dragen van een ondeelbaar, samen
hangend, geheel van gebouwen en erven; 

dat, bij deze vaststelling, aard en strekking 
<Ier wegonderhoudsbel asting niet vereischen, 
gelij k het middel wil, dat het complex van ge
bouwen en erven wordt gespli tst in afzonder
lijke gebouwen, elk, voor zooveel dit mogelijk 
is, met aanwijzing van een daarbij behoorend 
e rf ; dat het toch, in gevallen a ls het onder
havige, in de rede ligt de ligging, ten op
z ich te van den openbaren weg, van de geza
menlijke, eene eenheid vormende, gebouwen 
en open ruimten als maatstaf voor de be last
baarheid aan te nemen; 

dat de Raad het bestaan van een complex 
van gebouwen en erven heeft aangenomen 
mede op dezen grond, dat, hoezeer er twee 
bedrijven mogen zijn , het eigenlijk gezegde 
mijnbedrijf en het cokesovenbedrijf, de gedol
ven steenkolen in het eene en het andere be
drijf worden gebru ikt ; 

dat deze uitspraak is van zuiver fe itelijken 
aard en berust op gronden, welke die bes! is
s ing kunnen dragen; 

dat mitsdien het eerste middel in a ll en 
<lee! e faalt ; 

0. omtrent het tweede middel : 
dat ter toe! ichting hiervan in hoofdzaak is 

aangevoerd , dat de eigendommen van belang-

h ebbende niet - zooals in art. 10 der Veror
dening wordt voorzien - gebruik kunnen ma
ken van het gemeentelijk rioolnet; dat wel is 
waar langs de grens van die e igendommen 
een gemeente-riool bestaat, waarop aanslui 
t ing door belanghebbende mogelijk is, maar 
door dit riool geen afvoer van belanghebben
de' s water kan worden verkregen, indien niet 
tevens gebruik wordt gemaakt van belang
hebbende's eigen a fvoerbuis, waarin bedoeld 
gemeenteriool verder uitmondt; dat hieruit 
volgt, dat aanslui t ing op het gemeente lijk 
riool vol trekt ondoelmatig is, daar de ver
binding met belanghebbende's laatstbedoelde 
a fvoerbuis reeds door een eigen rioolnet van 
belanghebbende is tot stand gebracht, te rwijl 
gemeld gemeenteriool zonder aansluiting op 
de rioolle iding van belanghebbende voor deze 
laatste geheel onbruikbaar is; 

0. dat volgens a rt. 10 het verminderd tarief 
moet worden toegepast, a ls het be treft e igen
do=en, die uit den aard hunner li gging 
geen gebruik kunnen maken van het door de 
Gemeente aangelegde rioolnet; 

dat de kennelijke strekking dezer bepaling 
is, dat, wanneer het gebruik van het gemeen
telijk rioolnet voor e igendommen uit den aard 
van hun ligging geen profijt kan opleveren, 
er termen zijn in stede van het volle, het 
verminderd tarief toe te passen ; 

dat de belanghebbende, di e zich op de toe
passelijkheid van het verminderd tarief be
riep, de feiten, welke die toepasselijkhe id 
rechtvaard igen, had te bewijzen ; 

dat belanghebbende wellicht geacht kan 
worden te hebben bewezen, dat hare e igen
dommen weinig of geen profijt van het ge
meentelijk rioolnet trekken, echter niet, dat 
zij daarvan geen profijt konden trekken uit 
den aard van hunne ligging, zijnde toch de 
oorzaak, die het profij t verhindert, niet de 
aard der ligging van de e igendommen, maar 
de aanwezigheid, ligging en gesteldheid van 
belanghebbende's eigen r ioleeri ng; 

da t de R aad van Beroep niet ve rplicht was 
bij wege van analogie de bepaling van hel 
verminderd tarief op het hier zich voordoend 
geval van eene private rioleering toe te pas
sen· 

d~t derhalve ook het tweede middel niet ge
g rond is ; 

Verwerpt hPt beroep. 
( . J. ) 

28 111ei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 23 jo. 
art. 19.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten de 
opheffing van de eenige openbare lagere 
school in de gemeente goedgekeurd, nu 
geen toepassing is gegeven aan art. 19 
4e lid, terwijl een besluit , a ls bedoeld in 
art. 19 2e lid door de Kroon niet is ge
nomen, weshalve de opheffing zich met 
ar t. 19 Ie lid n ie t verdraagt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het besbuur der Protestan tsche Schoolvereeni
ging, gevestigd te Gemert, tegen het besluit 
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van Ged. Staten van Noord-Brabant van 12 
Febr. 1936, G. n°. 252, waarbij goedkeuring 
is verleend aan het besluit van den raad der 
gemeente Gemert van 16 December 1935, tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
Elsendorp, welk besluit bij raadsbesluit van 
26 Maart 1936, goedgekeurd door Ged. Staten 
van Noord-Brabant del. 1 April 1936, is ge
wijzigd in dier voege, dat de opheffing van de 
genoemde school in plaats van met ingang van 
1 April 1936 zal plaats hebben met ingang 
van den eersten dag der maand, vol~ende op 
die, waarin het besluit onherroepeliJk is ge
worden; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 Mei 1936, n°. 201; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Mei 1936, n°. 5783, Afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat de raad der gemeente Gemert in zijne 
vergadering van 16 December 1935 heeft be
sloten de openbare lagere school te Elsendorp 
met ingang van 1 April 1936 op te heffen, 
daarbij overwegende, dat van het R. K. K erk
bestuur van de Parochie van den Heiligen 
Johannes Evangelist, gevestigd te Elsendorp, 
eene aanvrage is ingekomen om medewerking 
tot stichting eener bijzondere lagere school al
daar· dat deze bijzondere lagere school blij
kens' de bij de aanvrage overgelegde verkla
ring, als bedoeld in art. 72, eerste lid , sub a, 
der Lager Onderwijswet 1920, zal worden be
zocht door 72 leerl ingen, welke op het oogen
blik de openbare lagere school te Elsendorp 
bezoeken; dat na ingebruikneming eener bij
zondere lagere school te Elsendorp het aantal 
leer! ingen der openbare lagere school niet 
meer dan 6 zal bedragen; dat het niet te 
verwachten is dat dit aantal in de naaste toe
komst belangrijk zal vermeerderen; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij hun 
besluit van 12 Febr. 1936, G. n°. 252, aan dit 
besluit hunne goedkeur ing hebben verleend; 

dat van dit besluit het bestuur der Protes
tantsche Schoolvereeniging te Gemert, bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
raadsbesluit strekt om de eenige openbare la
gere school te Elsendorp (gemeente Gemert) 
om te zetten in eene R. K. bijzondere school; 
dat deze bes! issing, door Ged. Staten goedge
keurd, is genomen, niettegenstaande er bij 
beide besturen een request door zijne vereeni
ging was ingediend uit naam der Protestant
sche ouders der schoolgaande kinderen, en van 
de ouders der kinderen, die bij den aanvang 
van het nieuwe leerjaar den schoolgaanden 
leeftijd zullen hebben bereikt, behelzende het 
verzoek de openbare lagere school te behou
den, daar de genoemde ouders principieel be
zwaar hebben van het onderwijs op eene 
Roomsch-Katholieke bijzondere lagere school 
gebruik te maken; dat de bestaande openbare 
lagere school een sti-eekschool is, die indertijd 
op initiatief van de Protestantsche ouders, die 
in de Peel onder de gemeente Gemert, Bakel 
en Oploo wonen, tot stand is gekomen; dat 
momenteel de kinderen, onder Gemert woon
achtig, tot een getal van zes op deze school 
het onderwij genieten, een getal, dat wel 

L. 1936. 

klein is, doch reeds bij den aanvang van het 
nieuwe leerjaar met vier wordt vermeerderd, 
terwijl kan worden verwacht, dat het blijvend 
zal groeien; dat, wanneer de thans bestaande 
openbare lagere school wordt omgezet in eene 
bijzondere Roomsch-Kathol ieke lagere school , 
de kinderen der Protestantsche ouders zijn aan
gewezen op eene school te Deurne, Boxmeer of 
H elmond, plaatsen, die ± . 20 km verwijderd 
liggen van hun woning en bovendien voor de 
gemeente Gemert bij het groeien van het aan
tal leerlingen op groote geldelijke offers zal 
komen te staan; weshalve de appellant uit 
naam der ouders verzoekt aan het raadsbesluit 
alsnog de goedkeuring te onthouden ; 

dat de raad op aandringen van Onzen Mi
nister in zijne vergadering van 26 Maart 1936 
het bovenvermelde raad besluit in dier voege 
heeft gewijzigd, dat in plaats van "met ingang 
van 1 April 1936" wordt gelezen "met ingang 
van den eersten dag der maand, volgende op 
die, waarin dit besluit onherroepelijk is ge
worden"· 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij hun 
besluit van 1 April 1936, G. n°. 43, aan dit 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ver
leend; 

0. dat art. 19, le lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 voorschrijft, dat in elke gemeente 
voldoend lager onderwijs gegeven wordt in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienstige 
gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat volgens het 2e I id van dit artikel afwij
king van deze bepaling door Ons, den Onder
wijsraad gehoord, telkens voor een termijn 
van vijf jaar kan worden toegelaten; 

dat de bovenvermelde school, blijkens de 
stukken, de eeni ge openbare lagere school is 
in de gemeente Gemert; 

dat, nu in deze geen toepassing is gegeven 
aan art. 19 , 4e lid, der Lager Onderwijswet 
1920, en met name door de gemeente Gemert 
met eene naburi ge gemeente geen regel ing is 
getroffen omtrent de toelating van kinderen 
uit deze gemeente op de school of de scholen 
de r andere, terwijl een besluit, als bedoeld in 
art. 19, 2e lid, der wet door Ons niet is ge
nomen, de opheffing van de voormelde school 
zich met art. 19, l e lid, der wet niet ver
draagt; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte het 
desbetreffende raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de besluiten van Ged. 
Staten van Noord-Brabant van 12 Febr. 1936, 
G. n°. 252, en van 1 April 1936, G. n°. 43, 
aan de bovenvermelde besluiten van den raad 
der gemeente Gemert van 16 Dec. 1935 en van 
26 Maart 1936, ondersche idenlijk tot ophef
fing van de openbare lagere school te Elsen
dorp. en tot wijzig ing van dit besluit, a lsnog 
goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast ~nz. 

(A.B.) 

13 
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28 lrlei 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 47.) 

Klager, aan wien bij het bestreden be
sluit ontslag is verleend uit zijn betrekking 
van besteller bij den P.T.T. dienst wegens 
het zich toeëigenen van een expressebrief, 
is bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage des
wege veroordeeld, behalve tot gevangenis
straf, tot de bijkomende straf van ont
zetting van het recht eenig ambt bij het 
Staatsbedrijf der P.T.T. te bekleeden voor 
den tijd van zes jaren. 

Dit laatste feit laat echter de bevoegd
heid van den Centralen Raad van Beroep 
eventueel het ontslagbesluit nietig te ver
klaren, geheel en al onaangetast. 

Uitspraak in zake: 
J . G. K., verbl ijvende te Veenhuizen I , kla

ger, niet verschenen, 
tegen: 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. G. H . 
Dijkmans van Gunst, administrateur bij het 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche Za

ken, beschikkende op het bij bezwaarschrift 
van 5 0ctober 1935 door den besteller bij den 
P.T.T. dienst, J . G. K., te 's-Gravenh age 
(Postkantoor) ingestelde beroep van de hem 
door den Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie opgelegde bestraffing 
met ontslag met ingang van 16 November 
1935 , wegens het zich op 6 September 1935 
toeëigenen van een expressebrief, althans het 
zich toeëigenen van een zich daarin bevindend 
bankbiljet van f 10 ; 

gezien het advies van de Permanente Com
missie van Beroep voor het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie d.d. 18 Ja. 
nuari 1936, nr. I, strekkende tot het ten uit
voer leggen van de opgelegde bestraffing; 

mede gezien het advies van den Directeur
Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie van 30 J anuari 1936, nr. 1852 S; 

gelet op art. 64 D.A.P.T.T.; 
bij besluit van 30 Januari 1936, nr. 11, 

heeft goedgevonden appellant te doen kennen, 
dat op zijn beroep overeenkomstig het advies 
van de Commissie van Beroep wordt beslist; 

0. dat J. G. K. van dit besluit in beroep is 
gekomen bij klaagschrift, hetwelk 25 Februari 
1936 ter griffie van dezen Raad inkwam, in 
welk klaagschrift hij verklaart, dat " hij deze 
wijze van bestraffing wel erg gecompliceert 
vind", daarmede kennelijk bedoelende te vor
deren nietigverklaring van bovenvermeld be
sluit van 30 J anuari 1936, op dezen grond, 
dat er tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding onevenredigheid bestaat; 

0. dat de Minister van Binnenlandsche Za
ken bij contra-memorie heeft aangevoerd, dat 
omtrent het feit, dat klager is ten laste ge-

legd, geen twijfel kan bestaan, aangezien hij 
dit zelf heeft erkend; dat een ambtenaar der 
posterijen, die zich heeft schuldig gemaakt aan 
diefstal van een aan den dienst der P .T.T. 
toevertrouwden brief, niet kan worden ge
handhaafd in zijn functie, zoodat met klager 
het dienstverband moest worden verbroken; 
dat de Commissie van Beroep voor het Staats
bedrijf der P.T.T. met a lgemeene stemmen 
adviseerde de bestraffing van klager met ont
slag ten uitvoer te leggen ; dat overeenkom
stig het bepaalde in art. 92, lid 2, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement aan kla
ger na den door den Directeur-Generaal der 
P.T.T. oorspronkelijk bepaalden datum van 
ingang van het ontslag - n.l. 16 November 
1935 - geen bezoldiging meer is uitbetaald; 
weshalve hij dezen Raa d heeft verzocht klager 
in zijn beroep niet-ontvankelijk te verklaren; 

0. dat de Minister van Binnenlandsche Za
ken aan het vorenstaande nog toevoegt, dat, 
ook al zou deze Raad bes! issen tot vernieti
ging van het ontslagbesluit, dit klager toch 
niet zou baten, aangezien hij bij vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage d.d. 17 De
cember 1935 is ontzet van het recht eenig ambt 
bij het Staatsbedrijf der P.T.T. te bekleeden 
voor den tijd van zes jaren ; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der geding

stukken vaststaat, dat klager zich op 6 Sep
tember 1935 althans heeft schuldi g gemaakt 
aan toeëigening van een bankbiljet van f 10, 
hetwel k zich bevond in een aan den dienst 
der P.T.T. toevertrouwden expressebrief en 
dat hij deswege is gestraft bij het bestreden 
besluit met ontslag uit den dienst; 

0 . dat hij, gelet op de ter zake in aanmer
king komende bepalingen van het Rijksambte
narenreglement en van het D.A.P.T.T., we
gens het plegen van het genoemde feit inder
daad kon worden gestraft met ontslag uit den 
dienst; 

0. dat er in het onderhavige geval dan ook 
geen sprake van is, dat het bestreden besluit 
feitelijk of rechtens zou strijden met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschriften 
en voorts dezen Raad niet is gebleken - en 
trouwens door klager niet is beweerd - dat 
bij het nemen van het bestreden besluit de 
Minister van Binnenlandsche Zaken van de 
hem toekomende bevoegdheid tot straffen ken
nelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0. dat thans nog de vraag moet worden be
antwoord, of tus chen de door klager gepleeg
de overtreding en de hem opgelegde straf on
evenredigheid bestaat; 

0. dat deze Raad die vraag, gelet op den 
ernst van het door klager gepleegde feit, ont
kennend beantwoordt; 

0. dat het beroep van klager dus ongegrond 
moet worden verklaard; 

0. dat weliswaar verweerder bij de contra
memorie heeft verzocht kl ager in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren, doch verweer
der geenerlei omstandigheid heeft aangevoerd, 
welke een niet-ontvankelijk-verklaring zou kun
nen rechtvaardigen en dezen Raad van het 
bestaan van zulk een omstandigheid niet is 
gebleken; 
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0. met betrekking tot het in de laatste fei
telijke overweging weergegevene, dat, daar
gelaten, welke de nauwkeurige beteekenis zij 
van de daar door verweerder uitgesproken 
meening, het feit, dat klager bij in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis der Arr.-R echtbank te 
's-Gravenhage van 17 December 1935 is ver
oordeeld, ter zake van het hierboven vermelde 
feit, behalve tot· gevangenisstraf van een jaar, 
tot de bijkomende straf van ontzetting van het 
recht eenig ambt bij het Staatsbedrijf der 
P.T.T. te bekleeden voor den tijd van zes jaar, 
de bevoegdheid van den Centralen R aad om, 
zoo hij overigens daartoe termen aanwezig 
acht, het bestreden ontslagbesluit nietig te 
verklaren, geheel en al onaangetast laat, zijn
de immers noch in de Ambtenarenwet 1929, 
noch in eenige andere wet, een bepaling te 
vinden, welke een beperking van 's Raads 
bevoegdheid voor een geval, als het onder
havige, inhoudt; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het beroep ontvankelijk en on-

gegrond. (A. B.) 

28 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 2.) 

Terecht hebben Ged. Staten een ver
ordening tot vaststelling van voorgevel
rooilijnen goedgekeurd, daar de breedte 
van den verkeersweg niet overdreven kan 
worden geacht, mogelijke schade door 
terugplaatsing van de gevels ingeval van 
uitbreiding of herbouw der gebouwen kan 
worden vergoed ingevolge een "schade
vergoedingsverordening", en vaststelling 
der rooilijnen in dier voege, dat van tegen
over elkander gelegen eigendommen stroo
ken van gelijke breedte worden afgesneden, 
geen billijke verdeeling van lasten met 
zich zou brengen, aangezien de schade, die 
door rooiing aan een eigendom kan worden 
toegebracht, niet alléén afhankel~jk is van 
de breedte van de strook, die er van wordt 
afgesneden. 

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

1°. G. A. J eunink, 2°. G. Holtkamp, 3°. H. 
Baarslag, 4°. G. A. F. van Harten, 5°. B. 
Timmerm an, 6°. H. D. van der Liet, 7°. de 
Lonneker Coöperatieve Landbouwersbank en 
Handelsvereeniging G. A ., a llen te Enschede, 
en 8°. de ~aamlooze Vennootschap Eerste Ne
derlandsche Verzekering Maatschappij op het 
Leven en tegen Invaliditeit, te 's-Gravenhage, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 22 October 1935, 4e afdeeling , 
N°. 11738/8368, tot goedkeuring van het be
sluit van den raad der gemeente Enschede 
van 1 Juli 1935, N°. 8 d, tot vaststelling van 
eene " Verorden ing tot vaststelling van voor
gevelrooilijnen" ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1936, N°. 180; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 18 Mei 1936, N°. 4002 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Enschede in zijne ver-

gadering van 1 Juli 1935 heeft vastgesteld 
de navolgende Verordening tot vaststelling 
van voorgevelrooilijnen: 

Art. 1. Als voorgevelrooilijnen als bedoeld 
in artikel 2 der Woningwet voor de Deurnin
gerstraat vanaf Kottendijk-Lasonderstraat tot 
den Mekkelholtsweg voor de Oostzijde en voor 
de Westzijde tot het perceel, kadastraal be
kend gemeente Enschede, Sectie K. N°. 1775, 
zijn vastgesteld de op de bij dit besluit be
hoorende teekening als zoodanig aangegeven 
lijnen. 

Art. 2. De bij raadsbesluiten dd. 20 Fe
bruari 1928, N °. 15, vastgestelde schadever
goedingsverordening, of zooals deze met goed
keuring van Ged. Staten mocht worden ge
wijzigd, zal toepasselijk zijn op de bij de in 
artikel 1 bedoelde voorgevelrooilij nen betrok
ken perceelen; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
een vijftiental bezwaarschriften is ingekomen, 
hoofdzakelijk gegrond op vrees voor waarde
verminderin~ der betreffende perceelen, ter
wijl anderziJds wordt gemeend, dat a. vast
stelling van een voorgevelrooilijn onmiddel
lijk terugplaatsing van de voor deze rooil ijn 
bestaande gebouwen tot gevolg moet hebben 
en b. bij verbouwing de voor de voorgevel
rooilijn liggende .grond aan de gemeente in 
eigendom moet worden afgestaan; dat de 
adressanten zich ten aanzien van de gevrees
de waardeverm indering hunner perceelen kun
nen beroepen op de van toepassing verklaarde 
schadevergoedingsverorden ing ; ten opzichte 
van het hiervoren onder a en b gemelde: a. 
dat vaststelling van een voorgevelrooilijn tot 
geval g heeft, dat alleen bij algeheel e ver
nieuwing of verandering of bij uitbreiding de 
voorgevel in die rooil ijn moet worden ge
plaatst en b. dat de grond, liggende vóór de 
voorgevelrooilij n bij het bouwen, geheel ver
nieuwen of veranderen of het uitbreiden, niet 
bebouwd mag worden, doch eigendom van den 
betrokkene blijft; dat, overigens met verwij
zing naar de overwegingen, vermeld in de 
brieven van den Directeur van Gemeente
werken dd. 8 Januari en 18 Mei 1935, geen 
termen aanwezig zijn, naar aanleid ing van 
de ingebrachte bezwaren, wijziging in de ont
worpen voorgevelrooilijnen te brengen; 

dat Ged. Staten bij besluit van 22 October 
1935 N°. 11738/8368, 4e afdeeling, dit raads
beslu it hebben goedgekeurd; 

dat van dit tesluit 1° . G. A. J eunink, 2°. 
G. Holtkamp, 3°. H . . Baarslag, 4°. G. A. F. 
van Harten, 5°. B . Timmerman, 6°. H . D. 
van der Liet, 7°. de Lonneker Coöperatieve 
Landbouwersbank en Handelsvereenigiug G. 
A., allen te Enschede, en 8°. de Naamlooze 
Vennootschap Eerste Nederlandsche Verzeke
ring Maatschappij op het Leven en tegen In
validiteit te 's-Gravenhage , eigenaren van ver-· 
schillende perceelen aan de Deurningerstraat 
te Enschede, bij Ons in beroep zijn gekomen: 

dat de appellanten ieder voor zich, doch 
eensluidend, aanvoeren, dat de bedoelde rooi
lijnen aldus zijn vastgesteld, dat de breedte 
van de Deurningerstraat in de toekomst niet 
minder dan 16 meter zal bedragen (behou
dens enkele punten, waar de toekomstige 
breedte iets smaller is geprojecteerd), zulks 
in aansluiting op het gedeelte van de Deur-
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ningerstraat tusschen de Hengeloschestraat 
en de Hengelosche Dwarsstraat/Dr. Benthem
straat, waarvoor de rooilijnen reeds bij raads
besluit van 30 October 1933 nummer 3 b in 
gelijken zin zijn vastgesteld ; dat de raad ver
moedelijk tot deze toekomstige verbreeding 
van de Deurningerstraat heeft besloten in ver
band met het feit, dat deze straat een der 
voornaamste toegangswegen uitmaakt tot het 
vliegveld "Twente", doch zij - zonder het 
belang van dit vliegveld te onderschatten -
niettemin bescheidenlijk van oordeel zijn, dat 
hiertoe een wegbreedte van 16 meter volstrekt 
niet noodzakelijk is; dat het vliegveld 
" Twente nu reeds verscheidene jaren bestaat 
en de Deurningerstraat al dien tijd als toe
gangsweg tot dit vliegveld heeft dienst ge
daan, zonder dat zich ooit verkeersmoeilijk
heden of ongevallen hebben voorgedaan; dat 
dit van te meer beteekenis is, omdat zich in 
de Deurningerstraat - die over het algemeen 
een behoorlijke en allesz ins voldoende breedte 
heeft - enkele vernauwingen bevinden, die 
ongetwijfeld hun invloed op het verkeer zou
den hebben doen gelden, wanneer dit verkeer 
inderdaad van zoodanige intensiviteit was, als 
de raad der gemeente Enschede schijnt te mee
nen; dat zich - om slechts enkele voorbeel
den te noemen - op den hoek van de Henge
loschestraat een huis bevindt, dat met een 
hoek van omstreeks 1.60 meter in de straat 
vooruitspringt, terwijl voorts de onbewaakte 
overweg in den spoorweg En chede-Olden
zaal slechts 5.55 meter breed is, waarvan dan 
nog maar een breedte van ten hoogste 4.30 
meter is verhard; dat het nu toch zonder 
meer duidelijk is, dat dergelijke verkeers
belemmeringen reeds lang uit den weg zouden 
zijn geruimd, indien het verkeer over de 
Deurningerstraat inderdaad zoo intensief was, 
dat deze straat in de toekomst niet minder 
dan 16 meter zou moeten zijn; dat trouwens 
het gemeentebestuur zelf weinig waarde blijkt 
te hechten aan de voorgenomen verbreeding 
der Deurningerstraat, aangezien immers nog 
in den loop van dit jaar een aan de gemeente 
toebehoorend gebouw op perceel sectie C num
mer 6102 geheel is vernieuwd, zonder dat men 
van de gelegenheid get•ruik gemaakt heeft, 
om dit gebouw in de vastgestelde rooilijn te 
rug te plaatsen; dat dan ook inderdaad eene 
verbreeding van de Deurningerstraat geheel 
onnoodig schijnt en ook in de naaste toekomst 
niet noodzakelijk zal worden, omdat een be
langrijke toeneming van· het verkeer niet is te 
verwachten, ook niet onder invloed van het 
thans reeds eenige jaren bestaande v li egveld; 
dat in ieder geval een verbreeding tot 16 meter 
ook in de toekomst volmaakt overbodig zal 
zijn en men derhalve - gesteld, dat eenige 
verbreeding noodig ware - zeer zeker zou 
kunnen volstaan met een eenigszins geringere 
verbreeding, waarmede het verkeer op afdoen
de wijze zou zijn gediend en anderzijds de be
langen der aanliggende eigenaren zouden 
worden gesauveerd; dat toch de thans vast
gestelde rooilijnen grootendeels gelegen zijn 
achter de voorgevels der bestaande gebouwen 
en derhalve, terstond na het van kracht wor
den van deze rooilijnen, de waarde dezer 
gebouwen aanzienlijk zal verminderen en de 
eigenaren daarvan zullen zijn gedupeerd; dat 

het van algemeene bekendheid is, dat de 
economische positie van eigenaren van onroe
rende goederen reeds verre van roo kleurig is, 
zoodat het toch niet aangaat, om deze eige
naren nog meer te benadeelen, zonder dat 
daarvoor eene absolute noodzakelijkheid be
staat; dat echter, door de toekomstige ver
breeding niet op 16 meter, doch bijvoorbeeld 
op 12 à 14 meter te brengen, de rooilijnen 
vrijwel overal zouden blijven vóór de gevels 
der bestaande gehouden en de e igenaren daar
van derhalve niet of althans in veel mindere 
mate zouden worden benadeeld; dat zulks 
trouwens ook uit een oogpunt van a lgemeen 
belang zeer zeker de voorkeur zou verdienen; 
dat toch de bebouwing langs de Deurninger
straat grootendeels van tamelijk recenten da
tum is, zoodat redelijkerwijze niet kan worden 
verwacht, dat tengevolge van de thans vast
gestelde rooilijnen de voorgenomen verbree
ding binnen afzienbaren tijd automatisch tot 
stand zal komen, hetgeen natuurlijk niet weg
neemt, dat de aanliggende eigenaren reeds 
terstond door de vaststelling der rooilijnen 
zullen worden benadeeld wegens de waarde
vermindering, die hunne perceelen daardoor 
reeds aanstonds zullen ondergaan; dat der
halve de gemeente, wil zij de door naar ge
wenschte verbreeding der Deurningerstraat 
binnen afzienbaren tijd tot stand zien komen, 
wel tot onteigening zal moeten overgaan, het
geen enorme bedragen zal vereischen, die 
stellig in geen verhouding zullen staan tot het 
te dienen verkeersbelang; dat het dan ook, 
vooral in verband met de huidige econom ische 
omstandigheden, wel vaststaat, dat de ge
meente voorloopig niet tot onteigening zal 
kunnen overgaan, zoodat het gevolg der thans 
vastgestelde rooilijnen geen andere zal zijn, 
dan ernstig nadeel voor de aanl iggende eige
naren, zonder dan een ig verkeers- of ander 
algemeen belang daadwerkelijk zal worden 
bevorderd of gediend; dat daarentegen, wan
neer de gemeente de verbreeding van de 
Deurningerstraat tot het redelijke beperkte en 
in overeenstemming daarmede de rooilijnen 
vaststelde vóór de bestaande gevels, niet al
leen het grootste nadeel voor de eigenaren 
zou worden vermeden, doch bovendien deze 
verbreeding zonder veel moeite en kosten ook 
practisch tot stand zou kunnen wor.ien g<>
bracht, zoodat ook het verkeersbaîang daar
mede beter ware gediend, dan door het thans 
goedgekeurde p] an, dat eenerzij ds het belang 
der eigenaren met voeten treedt en ander
zijds, althans voorloopig, practisch geenerlei 
nuttig e ffect zal kunnen sorteeretl; dat al 
het bovenstaande geldt voor het geheele ge
deelte der Deurningerstraat, waarop het raads
besluit van 1 Juli 1935 betrekking heeft, 
doch zeer in het bijzonder voor het gedeelte 
tusschen Kottendijk/Lasonderstraat en Bodden
kampsingel/Lasondersingel , omdat het ver
keer op dit gedeelte van de Deurningerstraat 
nog veel minder intensief is, dan op het 
overige gedeelte van die straat; dat toch m 
de eerste plaats het stadsverkeer op het be
doelde gedeelte sterk vermindert door het 
feit, dat dit verkeer, komende van de H enge
loschestraat, zich over niet minder dan vijf 
straten (Hengeloschedwarsstraat, Dr. Benthem
straat, Kottendijk, Lasonderstraat en Deur-
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ningerstraat) verdeelt, zoodat slechts een klein 
gedeelte van het stadsverkeer zich over de 
Deurningerstraat voortzet; dat in de tweede 
plaats het doorgaand verkeer (vrijwel uitslui
tend bestemd voor het vliegveld) slechts spo
radisch van het hier bedoelde gedeelte der 
Deurningerstraat gebruik maakt, omdat dit 
verkeer hoofdzakelijk plaats heeft over de 
beide singels (Boddenkampsingel en Lasonder
singel) , die immers juist ten behoeve van het 
doorgaand verkee1· zij n aangelegd; dat der
halve, al zou in het algemeen eene breedte 
van 16 meter voor de Deurningerstraat ge
wenscht zijn, dan nog voor het gedeelte tus
schen Kottendijk/Lasonderstraat en Bodden
kampsingel/Lasondersingel - aan welk ge
deelte hunne perceelen gelegen zijn - gevoeg
lijk eene geringere l:•reedte zou kunnen worden 
geprojecteerd, zonder eenig werkelijk bestaand 
verkeersbelang te schaden, hetgeen te meer 
klemt, nu zich in dit gedeelte van de Deur
ningerstraat de bovenbedoelde smalle spoor
wegovergang bevindt; dat zij dan ook van 
meening zijn, dat in ieder geval ter hoogte 
van hunne perceelen met eene veel geringere 
breedte zou kunnen worden volstaan, zoodat 
met hunne belangen als eigenaren gereedelijk 
rekening zou kunnen worden gehouden; 

de appellanten onder 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 
en 8° daarenboven: dat de in het raadsbesluit 
van 1 Juli 1935 omschreven rooilijnen zoo
danig zijn vastgesteld, dat alle schade in 
hoofdzaak wordt geleden door de eigenaren 
der perceelen, die aan de Westzijde van de 
Deurningerstraat gelegen zijn; dat toch bij 
deze perceelen de rooilijn achter de voor
gevels is geprojecteerd, terwijl aan de Oost
zijde van de straat de rooilijn in de bestaan
de voorgevels komt te liggen; dat dit toch 
eene hoogst onbill ijke regeling is, waardoor 
alle nadeelen van de geprojecteerde verbree
ding in hoofdzaak op de eigenaren aan de 
Westzijde worden afgewenteld; dat eene bil
lijke verdeeling der lasten zou medebrengen, 
dat de rooilijnen aan beide zijden van de 
Deurningerstraat op ongeveer gelijken afstand 
achter de bestaande voorgevels werden ge
projecteerd, zoodat de eigenaren aan beide 
zijden gelijkelijk door dezen maatregel werden 
getroffen; dat zulks in geval van onteigening 
- welk geval zich overigens wel nooit zal 
voordoen - voor de gemeente misschien wel 
wat lastiger en duurder zou uitkomen, doch 
het anderzijds toch ook een zeer dringend 
algemeen belang is, dat l:•ij dergelijke maat
regelen de schade naar billijkheid over de 
betrokkenen wordt verdeeld en niet naar wil
lekeur den een wordt opgelegd en den ander 
bespaard; weshalve de appellanten hebben 
verzocht het bestreden besluit te vernietigen; 

0. dat met het oog op de belangrijke func
tie, welke de Deurningerstraat te Enschede in 
het stelsel van verkeerswegen inneemt, de 
breedte voor het in de bebouwde kom gelegen 
gedeelte van dien verkeersweg geenszins over
dreven kan worden geacht; 

dat voorts bij de vast telling van de rooilijn 
zooveel mogelijk met de belangen van de 
eigenaren is rekening gehouden; 

dat de vrees der appellanten, dat zij door 
dit rooilijnenbesluit ernstig zullen worden be
nadeeld, van grond ontbloot is; 

dat immers de rooilijn, welke gedeeltelijke 
vernieuwing of verander ing van de gebouwen 
toelaat, practisch slechts beteekenis heeft bij 
uitbreiding, d. i. vergrooting van het grond
oppervlak en ingeval van herbouw, na afbraak 
of het op andere wijze verdwijnen van het 
bestaande; 

dat, in aanmerking genomen den geringen 
afstand, waarover de voorgevels in dat geval 
terug zullen moeten worden geplaatst, van 
eene ernstige henadeeling der betrokken eige
naren geen sprake kan zijn; 

dat, ingeval niettemin eenige schade mocht 
worden geleden, deze ingevolge de "Schade
vergoedingsverordening" van 20 Februari 
1928, waarbij mede in verband met het daar
bij toegekende recht van beroep op Ged. Sta
ten, eene onpartijdige beslissing is gewaar
borgd, kan worden vergoed; 

dat de meerderheid der appellanten het ten 
slotte onbillijk acht, dat slechts aan de West
zijde van de meergemelde straat de rooilijn 
achter de bestaande gevellijn is geprojecteerd, 
terwijl aan de Oo tzijde de rooilijn in de be
staande voorgevellijn komt te liggen, doch 
dat, daargelaten, dat het met het oog op eene 
ordel ijke bebouwing hier niet mogelijk is, 
voorgevelrooilijnen vast te stellen in dier 
voege, dat van tegenover elkaar gelegen eigen
dommen strooken van gelijke breedte worden 
afgesneden, zulks toch geen billijke verdee
ling van lasten met zich zou brengen, aange
zien de schade, die door rooiing aan een 
eigendom kan worden toegebracht, niet all éón 
afhankelijk is van de breedte van de strook, 
die er wordt afgesneden; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht het voor
melde raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

enz. (A.B.) 

28 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j0 • art. 11.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een wijziging der bouw
verordening, strekkend daaruit te doen 
vervallen het verbod, behoudens onthef
fing in bijzondere gevallen door den Raad, 
van het maken van z.g. ,,gebroken kappen''. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het J:.eroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rossum tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 20 
November 1935, n°. 53, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan eene wijziging van de bouw
verordening van Rossum; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1936, n°. 181; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 18 Mei 1936, n° . 4003 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 20 November 1935, n°. 53, goed
keuring hebben onthouden aan het beslui t van 
den raad der gemeente Rossum van 28 Octo-
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ber 1935, n°. 474, strekkende tot het vaststel
len van eene verordening tot wijziging van 
de bouwverordening voor die gemeente, in 
dier voege, dat uit deze verordening vervalt 
de bepaling van het derde lid van art. 75, 
luidende: ,,Het maken van z.g. gebroken 
kappen is verboden. In bijzondere gevallen 
kan de raad ontheffing hiervan verleenen". ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de raad van Rossum destijds t•ij de vast
stelling der bouwverordening aanleiding heeft 
gevonden om aan de welstandsbepaling eene 
afzonderlijke bepaling toe te voegen, waarbij 
het, behoudens door dat college voor bijzon
dere gevallen te verleenen ontheffing, verbo
den werd z.g. gebroken kappen te maken; 
dat de aanleiding tot deze opneming was ge
legen in het feit, dat aan de toepassing dezer 
kappen, die reeds in ernstige mate tot ont
siering dezer landelijke gemeente had geleid, 
paal en perk behoorde te worden gesteld; dat, 
indien thans deze afzonderlijke bepaling zou 
komen te vervallen, de strijd tegen de ge
broken kap, die dan nog slechts krachtens de 
welstandsbepaling kan worden gevoerd, aan
merkelijk zou worden bemoeilijkt, aangezien 
deze laatste bepaling ruimte laat voor ver
schil van inzicht; dat om die reden handha
ving van deze afzonderlijke bepaling aanbe
veling verdient; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Rossum bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat gedurende de huidige tijdsom
standigheden den gemeentenaren zoo weinig 
mogelijk lasten moeten worden opgelegd en 
dat iedereen zooveel mogelijk moet w01·den 
vrijge laten in de t.eslissing in welken vorm de 
kap van zij ne nieuwe woning zal worden ge
bouwd; dat het destijds niet goed werd ge
oordeeld om het maken van z.g. gebroken 
kappen geheel te verbieden, waarom in 1932, 
bij raadsbesluit van 8 Juli, n° . 117, werd be
sloten om aan art. 75, 3e lid, der bouwveror
dening toe te voegen "In bijzondere gevall en 
kan de raad ontheffing hiervan verleenen" ; 
dat met het vragen en behandelen van zooda
nige ontheffing veel tijd is gemoeid, een tijds
duur, welke meestal te lang is om den bouw 
eener woning zoolang uit te stellen; dat bij 
het bouwen van een woning, vooral voor den 
kleinen boer, de ruimte eene belangrijke rol 
speelt voor berging van zijne producten; dat 
toch onweersprekelijk door het aanbrengen 
van een "gebroken kap" meer ruimte be
schikbaar komt ; dat t,ij een rechte kap, zon
der borstwering, op de zolderverdieping eene 
vrij groote ruimte onbenut moet blijven; dat, 
in verband met het feit, dat in de gemeente 
Rossum onbewoonbaar verklaarde woningen 
aanwezig zijn, aan den particulieren woning
bouw zoo weinig mogelij k belemmeringen moe
ten worden in den weg gelegd; 

0. dat Wij op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten van oordeel zijn, dat 
de bepaling, vervat in art. 75, derde lid, van 
de bouwverordening der gemeente Rossum niet 
zonder meer daaruit behoort te vervallen; 

dat Ged. Staten dan ook terecht aan het 
onderwerpelijke raadsbesluit goedkeuring heb
ben onthouden; 

Gezien de Woningwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het t.eroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

29 Mei 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Waterstaatswet art. 19.) 

Appellant, door Ged. Staten ontslagen 
als voorzitter van een waterschapsbestuur, 
heeft zich kennelijk schuldig gemaakt aan 
plichtsverzuim, daar hlj niet heeft uit
gevoerd een besluit van dat bestuur en 
heeft geweigerd om de daardoor ontstane 
kosten terug te betalen. Hij is derhalve 
terecht ontslagen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Z. Snoek, te Almkerk, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noord-Brabant van 30 
December 1935, G. N°. 447, Ie afdeeling, 
waarbij hij is ontslagen als voorzitter van het 
waterschap Het Pompveld; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1936, - 0

• 184; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 23 Mei 1936, N°. 421, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun evenverrneld besluit, gelet op art. 129 
van het "Algemeen Waterschapsreglement voor 
Noord-Brabant 1904", A. Z . Snoek, te Alm
kerk, ontslagen hebben als voorzitter van het 
waterschap Het Pompveld; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat A. Z. Snoek te Almkerk, voorzitter van 
het waterschap Het Pompveld, geweigerd 
heeft uitvoering te geven aan het besluit van 
het dagelijksch bestuur van dat waterschap 
van 22 December 1934 tot betaling aan den 
Pensioenraad van een bedrag, groot f 288.48, 
zijnde de door dat waterschap verschuldigde 
bijdrage voor inkoop van diensttijd van wijlen 
C. J. Klop, bode bij die instelling; dat A. Z. 
Snoek, voornoemd, na herhaal de aanmanin
gen, zoowel van de zijde van den P ens ioen
raad als van hun college, geweigerd heeft het 
bedoelde bedrag te voldoen, zoodat door den 
Pensioenraad tot gerechtelijke invordering van 
dat bedrag moest worden overgegaan; dat na 
het gerechtelijk aanhangig maken van de 
vordering de verschuldigde bijdrage a lsnog 
is betaald, benevens een bedrag van f 59.35 
aan proceskosten; dat hun college aan A. Z. 
Snoek voornoemd verzocht heeft de ten ge
volge van de niet uitvoering van het aan
gehaalde besluit van het waterschapsbestuur 
ontstane proceskosten, welke ten onrechte door 
het waterschap werden betaald, in de water
schapskas terug te storten ; dat aan dit verzoek 
echter geen gevolg werd gegeven; dat A. Z. 
Snoek, voorzitter van het waterschap H et 
Pompveld, door het niet uitvoeren van het 
besluit van het dagelijksch' bestuur van dat 
waterschap van 22 December 1934 tot beta
ling aan den Pensioenraad van de door dat 
waterschap verschuldigde bijdrage voor inkoop 
van diensttijd van wijlen C. J. Klop, bode 
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bij die instelling, zich aan ernstig plichtver
zuim heeft schuldig gemaakt; dat hij voorts 
geweigerd heeft de ten gevolge van het niet 
uitvoeren van het aangehaalde besluit van het 
waterschapsbestuur ontstane kosten van ge
rechtelijke invordering, welke kosten ten on
rechte door het waterschap werden betaald, 
in de waterschapskas terug te storten; dat het 
niet uitvoeren van een wettig tot stand ge
komen besluit van het waterschapsbestuur, ge
voegd bij het weigeren tot terugbetaling van 
dientengevolge ontstane kosten, zoodanig ern
stig plichtverzuim oplevert, dat A. Z. Snoek 
niet langer als voorzitter van het waterschap 
Het Pompveld kan worden gehandhaafd; 

dat A. Z. Snoek in beroep aanvoert, dat hij 
van meening is, dat niet van toepassing is 
art. 129 van het Algemeen Waterschapsregle
ment voor Noord-Brarant 1904, omdat het een 
geldelijke uitgaaf betreft, waartegen ieder 
ingeland overeenkomstig art. 117 van het 
genoemde reglement zijne bezwaren kan in
dienen, waarna door stemgerechtigde inge
landen overeenkomstig art. 118 eene beslissing 
genomen kan worden; dat de handeling, door 
hem verricht, naar zijne meening zeker gemo
tiveerd is, terwijl hij meent, dat zijne mede
bestuursleden in gebreke zijn gebleven de be
langen van het waterschap te behartigen; dat 
bij schrijven van den Pensioenraad van 24 
November 1931 aan het waterschap Het Pomp
veld werd meegedeeld, dat de inkoopsom voor 
pensioen van C. J. Klop was bepaald op 
f 280 ; dat door hem als voorzitter van het 
waterschap bij schrijven van 12 December 
1931 aan den Pensioenraad gevraagd is om 
inlichtingen, omdat de genoemde Klop als 
bode bij het waterschap Het Pompveld een 
salaris had van tien gulden per jaar en omdat 
Klop vóór 1923 niets van inkoop wilde weten; 
dat, indien de Pensioenraad aan het verzoek 
om inlichtingen had voldaan, de zaak al jaren 
afgedaan zou zijn geweest, maar de Pensioen
raad na herhaaldelijk verzoek nimmer ant
woord heeft gegeven; dat de Pensioenraad in
tusschen meermalen aanmaningen heeft gezon
den om betaling, doch, omdat men geen in
lichtingen op het gevraagde wilde geven, ook 
de betalingen achterwege zijn gebleven; dat 
vervolgens de Pensioenraad getracht heeft be
taling te verkrijgen door middel van Ged. Sta
ten van Noord-Brabant; dat, toen van dit 
college een schrijven inkwam bij het water
schap om betaling te doen van de vermelde 
inkoopsom, hij naar het Gouvernement in 
's-Hertogenbosch is gegaan, en daar gespro
ken heeft met een der ambtenaren, belast met 
waterschapszaken ; dat hij na breedvoerige uit
legging tot zijne groote verbazing slechts ten 
antwoord heeft gekregen: ,,Betaal maar, dan 
ben je d'r af" ; dat, na nogmaals dezelfde 
bezwaren schriftelijk bij Ged. Staten inge
diend te hebben, vandaar evenmin als van den 
Pensioenraad eenig antwoord werd gegeven; 
dat zijne mede-bestuursleden in Pompveld de
zei fde houding hebben aangenomen, en zeiden: 
,,Betaal maar, want betalen moet je toch"; 
dat dit alles zoodanig tegen zijn rechtsgevoel 
ingegaan is, dat hij niet kon besluiten om de 
inkoopsom zonder eenig verweer te betalen; 
dat de pensioenraad ,hem ten slotte gedag
vaard heeft ter betaling; dat zijn rechtskun-

dig adviseur na uitgebreid onderzoek heeft 
meegedeeld, dat hij moest ontraden te proce
deeren, omdat de Centrale Raad van Beroep 
op 27 Juli 1926 had beslist, dat wel een amb
tenaar als pensioengerechtigde in beroep kan 
gaan, maar niet een college, dat betalen moet, 
en dat hij hem mede moest ontraden een be
roep op den burgerlijken rechter te doen, om
dat de te betalen som te gering was, tegen
over de kosten, die gemaakt zouden moeten 
worden ; dat men nu de kosten, die op een en 
ander zijn gevallen, ten bedrage van f 59.53, 
buiten de ingelanden om , door hem zelf wil 
laten betalen; dat hij, vermeenende, dat Wij 
geen beslissing kunnen nemen, of de kwestie 
met den Pensioenraad juist is, toch wil mee
deel en, dat de genoemde Klop als bode van 
het waterschap H et Pompveld een salaris had 
van tien gulden, als bode van Alm en Gantel 
een salaris van twintig gulden, als machinist 
van den Oppersten pol der een salaris van 
twee honderd en zestig gulden, en als bode 
van de Andelsche en Giessensche weide een 
salaris van vijftien gulden per jaar; dat de 
dienstjaren bij al de genoemde waterschappen 
ongeveer evenveel zijn; dat bij de drie eerst
genoemden de inkoopsom voor ieder is bepaald 
op een ongeveer gelijk bedrag, terwijl het laat
ste waterschap van betaling is vrijgesteld; 

0. dat Wij Ons geheel kunnen vereenigen 
met de bestreden beslissing van Ged. Staten 
van Noord-Brabant; 

dat ook hetgeen door den appellant in be
roep is aangevoerd de onjuistheid van deze 
beslissing niet in het licht heeft kunnen stel
len· 

d~t met name al hetgeen de appellant aan
voert met betrekking tot zijn geschil met den 
Pensioenraad niet ter zake dienende is; 

dat immers, wanneer bij het waterschap be
zwaren hadden bestaan tegen de beschikking 
van den Pensioenraad betreffende de door het 
waterschap verschuldigde bijdrage ter zake van 
den inkoop van diensttijd van den waterschaps
bode Klop, het waterschapsbestuur een be
zwaarschrift bij den Pensioenraad had kunnen 
indienen, hetgeen echter blijkens de stukken 
niet is geschied; 

dat ten slotte de appellant ten onrechte 
aanvoert, dat niet art. 129, doch de artt. 117 
en 118 van het Algemeen Waterschapsregle
ment voor Noord-Brabant 1904 van toepas
sing zouden zijn; 

dat, daargelaten nog, dat de laatstbedoelde 
artikelen handelen over de door het dage
lijksch bestuur in te dienen rekening en ver
antwoording en derhalve op de onderwerpe
lijke aangelegenheid geen betrekking hebben, 
het toch geen betoog behoeft, dat, nu de ap
pelant zich kennelijk aan plichtverzuim, te 
weten het niet uitvoeren van een besluit van 
het waterschapsbestuur en het weigeren om de 
daardoor ontstane kosten terug te betalen, 
heeft schuldig gemaakt, hij terecht met toe
passing van a1·t. 129 van het evengenoemde 
reglement door Ged. Staten is ontslagen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministei· van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 
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2 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 100.) 

Op het bepaalde in het tweede lid kan 
niet een beroep worden gedaan teneinde 
door toepassing van den klassedeeler van 
het voorafgaand jaa,r de gemeentelijke 
vergoeding t e verkrijgen voor meer boven
tallige leerkrachten dan waarop in dat 
jaar met toepassing van dien klassedeeler 
aanspraak kan worden gemaakt. Dit geldt 
ook dan, wanneer het aantal boventallige 
leerkrachten, waarvoor de vergoeding wordt 
verlangd, niet uitgaat boven het aantal, 
dat in het voorafgaand jaar door toepas
sing van een vroegeren klassedeeler is 
vergoed geworden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Arnhem tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 15 
J anuari 1936, n°. 97, waarbij, met vernieti
ging in zooverre van het besluit van dien 
raad van 11 ovember 1935, n°. 97, ten be
hoeve van de bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, aan de Utrechtschestraat 3 a 
te Arnhem, staande onder het bestuur van het 
R. K . Schoolbestuur "Sint Willibrord" al
daar, de vergoeding, bedoeld in art. 100 der 
Lager Onderwijswet 1920, over het jaar 1934 
nader is vastgesteld op f 2935.90; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 April 1936, n°. 161; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Mei 1936, n°. 5278, afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gem!lente Arnhem bij 
besluit van 11 ovember 1935 o.a. aan het 
bovengenoemde schoolbestuur voor de school 
aan de Utrechtschestraat 3 a over 1934 a ls 
vergoeding, bedoeld in art. 100 der Lager On
derwij wet 1920, heeft toegekend een bedrag 
van f 1871.35 , zijnde de jaarwedde van één 
leerkracht over het geheele jaar en van één 
leerkracht over het tijdvak van 1 J anuan 
1934 tot en met 31 M aart 1934; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Gelderland in be
roep was gegaan, deze bij beslui t van 15 
J a nuari 1936, n°. 97, L. 0., met vernietiging 
van het raadsbesluit, voorzoover het onder
werpelijk schoolbestuur en de onderwerpelijke 
S'chool betreft, de gemeentelijke vergoeding, 
waarop dit schoolbestuur voor die school over 
1934 ingevol ge artikel 100 der Lager Onder
wijswet 1920 aanspraak maakt, hebben vast
gesteld op f 1871.35 + f 1604.55 of f 2935.90; 

dat Ged. Staten daarr,ij o.a. hebben over
wogen, dat aan de onderwerpelijke school over 
het geheele jaar 1934 zijn werkza.am geweest 
7 leerkrachten; dat toepassing van den voor 
het schoolbestuur meest gunstigen klassedeeler 
over 1934, zijnde 32.86, tot uitkomst geeft, dat 
over 1934 uit de openbare kassen mochten 
worden vergoed de jaarwedde van 211 ¾. : 
32.86 = 6.44 of afgerond 6 leerkrachten; dat 
hiervan door het Rijk zijn vergoed de jaar
wedden van 5 leerkrachten, zoodat dus inge
volge art. 100, le lid, der Lager Onder,vijs
wet 1920 ten laste van de gemeente komt de 
jaarwedde van één leerkracht over het geheele 
jaar; dat ook de raad van Arnhem tot dit 

resultaat komt; dat toepassing ingevolge het 
tweede lid van artikel 100 der meergenoemde 
wet van den klassedeeler over 1932, waarvan 
het schoolbestuur in verband met de wijziging 
van het gemelde artikel bij de wet van 29 
December 1933, S. 779, over 1934 nog ge
bruik kan maken tot 1 April 1934 en welke 
klassedeeler over 1932 bedroeg 30.41, tot uit
komst geeft een aantal van 211 ¾. : 30.41 = 
6.96 of afgerond 7 leerkrachten ; dat echter 
hierbij rekening moet worden gehouden met 
het aantal leerkrachten, dat in 1932 voor 
Rijksvergoeding in aanmerking kwam, zijnde 
5 leerkrachten, zoodat ten laste van de ge
meente komt de jaarwedde van een tweede 
leerkracht over het tijdvak van 1 J anuari 
1934 tot 1 April 1934; dat de raad van Arn
hem eveneens tot dit resultaat komt; dat het 
geschilpunt dan ook loopt over de vraag, of 
met toepassing van den klassedeeler over 
1933 het schoolbestuur op een hooger bedrag 
aan vergoeding uit de gemeentekas aanspraak 
heeft dan door den raad van A rnhem is toe
gekend; dat de raad van Arnhem daarbij uit
gaat van de opvatting, dat, daar met toepas
sing van den gunstigsten klassedeeler van 
1933, over 1933 uit de gemeentekas vergoe
ding zou zijn verkregen van de jaarwedde van 
één boventallige leerkracht, toepassing van 
dien klassedeeler voor 1934 niet tot gevolg 
mag hebben, dat meer dan één boventallige 
leerkracht over 1934 door de gemeente wordt 
vergoed; dat deze opvatting echter niet juist 
moet worden geacht en geen steun vindt in de 
Lager Onderwijswet 1920; dat toepass ing, in
gevolge het tweede lid van art. 100 der meer
genoemde wet, van den klassedeeler over 1933, 
zijnde 32.02, tot uitkomst geeft een aantal van 
211 ¾. : 32.02 = 6.61 of afgerond 7 leerkrach
ten; dat dit aantal het door het Rijk over 
19 3 3 vergoede aantal, te weten 5, met 2 te 
boven gaat, zoodat dus over het geheele jaar 
1934 ten laste van de gemeente komen de 
jaarwedden van twee leerkrachten ; dat der
halve het schoolbestuur, rehalve op het door 
den raad van Arnhem toegekende bedrag der 
vergoeding ad f 1871 .35, nog aanspraak heeft 
op de vergoeding van de jaarwedde van één 
leerkracht gedurende het tijdvak 1 April 1934 
tot en met 31 December 1934, zijnde in dit 
geval de jaarwedde van den onderwijzer A. 
M. van den Berg ten bedrage van f 1064.55; 

dat van dit besluit van Geel. Staten de raad 
der gemeente Arnhem bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat op het bepaalde in 
het tweede I id van art. 100 der Lager Onder
wijswet 1920, zooals ook blijkt uit Ons be
sluit van 9 October 1935, n°. 41 , niet een be
roep Jrnn worden gedaan ten e inde de gemeen
telijke vergoeding te verkrijgen voor meer 
boventallige leerkrachten dan in het vooraf
gaande jaar door de gemeente vergoed zijn; 
dat immers de bepaling slechts beoogt, de 
schoolbesturen in voorkomend geval niet on
middellijk te nopen tot het verminderen van 
het onderwijzend personeel aan de school en 
dien bestu ren daarbij eenige speling te laten; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 100 der Lager Onderwijswet 1920, zoo
als dit lid vóór de laatste wijziging luidde, 
in verband met het eerste lid van dat artikel 
is te verstaan in dezen zin, dat, indien in 
eenig jaar de dusgenaamde klassedeeler der 
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openbare scholen wijziging ondergaat, de be
sturen van de overeenkomstige bijzondere scho
len met den in dat jaar ingevolge het eerste 
lid ooegepasten klassedeeler nog gedurende 
twee jaren na het tijdstip, waarop die klasse
deeler is gewijzigd, rekening mogen houden 
teneinde zich tegen verlies van de vergoeding, 
waarop in dat jaar met toepassing van dien 
klassedeeler aanspraak kon worden gemaakt, 
als gevolg van de wijziging van den klasse
deeler te vrijwaren; 

dat echter op deze bepaling niet een beroep 
kan worden gedaan teneinde door ooepassing 
van den klassedeeler van het voorafgaand 
jaar de gemeentelijke vergoeding te verkrijgen 
voor meer boventallige leerkrachten dan waar
op in dat jaar met ooepassing van dien klasse
deeler aanspraak kon worden gemaakt; 

dat zulks ook dan geldt, indien het aantal 
boventallige leerkrachten, waarvoor de ver
goeding wordt verlangd, niet uitgaat boven 
het aantal, dat in het voorafgaand jaar door 
ooepassing van een vroegeren klassedeeler is 
vergoed geworden ; 

dat ooch met de evengenoemde bepal ing 
slechts wordt beoogd, de schoolbesturen nog 
gedurende twee jaren de vergoeding te doen 
behouden, waarop het eerste lid van artikel 
100 hun recht geeft, doch niet, aan hen de 
hoogere vergoeding te waarborgen, welke hun 
in het voorafgaande jaar met toepassing van 
het tweede lid mocht zijn toegekend; 

0. dat in het onderhavige geval toepassing 
ingevolge artikel 100, 2e lid , der Lager On
derwijswet 1920 van den klassedeeler van 1932, 
waarvan het schoolbestuur in verband met de 
wijziging van gemeld artikel bij de wet van 
29 December 1933, S. 779, over 1934 nog ge
bruik kon maken tot 1 April 1934, oot uit
komst geeft, dat nevens de vergoeding van 
de jaarwedde van één leerkracht over het 
geheele jaar 1934, waarop de klassedeeler 
van 1934 alreeds aanspraak geeft, ten laste 
van de gemeente komt de vergoeding van de 
jaarwedde van een tweede leerkracht over het 
tijdvak van 1 Januari 1934 oot 1 April 1934; 

dat echter toepassing van den klassedeeler 
van 1933 bij de berekening van de vergoe
ding voor 1934 niet kan leiden tot vergoeding 
van een tweede leerkracht ook over het tijd
vak van 1 April oot 31 December 1934 ; 

dat toch de appell ant terecht van oordeel 
is, dat, daar met toepass ing van den gun
stigsten klassedeeler van 1933 over 1933 uit 
de gemeentekas vergoeding zou zijn verkregen 
van de jaarwedde van één boventallige leer
kracht, ooepassing van dien klassedeeler van 
1933 over 1934 niet oot gevolg mag hebben, 
dat uit dien hoofde meer dan een boventallige 
leerkracht over 1934 door de gemeente wordt 
vergoed ; 

dat derhalve de beslissing van Geel. Staten 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslu it, 
het besluit van den raad der gemeente Arnhem 
van 11 November 1935, n°. 97, voorzoover het 
onderhavige schoolbestuur en de onderhavige 
school betreft, te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

5 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 20. 

Nu de benoeming van den secretaris
boekhouder van een burgerlijke instelling 
van weldadigheid door den gemeenteraad 
geschied t , ligt het ook op den weg van 
di t college, de aan deze functie verbonden 
bezoldiging te regelen. Daaraan doet niet 
af, dat de bedoelde functionaris direct 
onder leiding en toezicht van regenten 
werkt, en evenmin dat sedert vele jaren de 
vaststelling der belooning door regenten is 
geschied, daar er geen reden is in deze af 
te wijken van den regel, dat het orgaan. 
hetwelk een ambtenaar benoemt, ook 
diens bezoldiging heeft te regelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Sneek, namens den raad dier 
gemeente, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesland van 22 Jan. 1936, n°. 128, l e 
Afd. B., waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van dien raad van 13 Jan. 
1936, n°. 9, oot wijziging van het reglement 
van het Old Burger Weeshuis aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Mei 1936, n°. 213; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Mei 1936, n°. 
5267, afd. Armwezen; 

0. dat de raad van Sneek in zijne vergade
ring van 13 Jan. 1936, n°. 9, heeft besloten: 
I. het Reglement voor het Old Burger Wees
huis, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 Mei 
1916, n°. 5, laatstel ijk gewijzigd bij dat van 7 
Oot. 1935, n°. 12, aan te vullen als volgt: 
tusschen de artt. 10 en 10a wordt ingevoegd 
een nieuw art. 10 I, luidende als volgt: ,,De 
belooning van den secretaris-boekhouder en 
die van het overige personeel worden door 
regenten geregeld". II. te bepalen, dat het 
onder I genomen besluit in werking zal treden 
op den dag der goedkeuring; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
sluit van 22 J an. 1936, n°. 128, l e Afd. B ., 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat de secretaris
boekhouder vorenbedoeld door den gemeente
raad wordt benoemd en dat de Ambtenaars
verordening der gemeente Sneek op hem van 
toepassing is verklaard; dat daarom ten aan
zien van dezen functionaris kan worden ge
zegd, dat hij in dienst, a lthans in indirecten 
dienst der gemeente Sneek is gesteld ; dat 
het gewenscht is te achten, dat de regeling 
der bezoldiging van het personeel in directen 
of indirecten dienst der gemeente, behoudens 
eenige uitzonderingen, door den gemeenteraad 
gesch iedt, opdat eene juiste verhouding in de 
salarieering van het personeel kan worden 
aangebracht of gehandhaafd; dat zij - Geel. 
Staten - op grond van het vorenstaande van 
oordeel zijn, dat de bezoldiging van den 
secretar is-boekhou der van het Old Burger 
Weeshuis te Sneek door den raad behoort te 
gesch ieden, zoo nood ig het coll ege van R egen
ten gehoord ; dat eene zoodanige regeling ook 
meer ligt in de lij n van de Ambtenaarsver
ordening der betrokken gemeente, die in het 
algemeen, blijkens de a rtikelen 10 en 11, van 
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den stel regel uitgaat, dat het orgaan, dat den 
ambtenaar benoemt, ook di ens bezoldiging 
regelt; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Sneek bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij de motiveering van Ged. Staten 
niet steekhoudend acht; dat hij meent, dat in 
het verleden nimmer is gebleken, dat de Re
genten een ongewenscht gebruik van de steeds 
door hen uitgeoefende bevoegdheid, om het 
sa! aris van den secretaris-boekhouder va t te 
stellen, hebben gemaakt ; dat hij onder deze 
omstandigheden van oordeel is, dat het niet 
aangaat aan de R egenten eene bevoegdheid, 
welke zij sedert tientallen van jaren hebben 
uitgeoefend, te ontnemen; dat het Old Burger 
Weeshuis wel eene gemeentelijke instelling 
van weldadigheid is, maar dat het en histo
ri ch en door zijne financieele positie, welke 
het financieel geheel onafhankelijk van de 
gemeente maakt, eene bijwndere plaats in
neemt; dat hij, nog afgezien van het voren
staande, zich, met het oog op het feit, dat de 
secretaris-boekhouder direct werkt onder de 
leiding en het toezicht van Regenten en de 
raad zoo goed als nimmer rechtstreeks met 
zijne werkzaamheden in aanraking komt, niet 
bevoegd acht te oordeelen over de sa laris
regeling van den secretaris-boekhouder; dat hij 
daartoe in de eerste plaats de Regenten aan
gewezen acht; dat Ged. Staten ten slotte nog 
als motief aanvoeren, dat het in de lijn van 
de Ambtenaarsverordening dezer gemeente zou 
liggen, dat het orgaan, dat den ambtenaar 
benoemt - in deze de 1·aad -, ook diens be
zoldiging moet regelen; dat de raad, zonder 
dit te ontkennen, dit beginsel niet een be
letsel acht om in een speciaal geval als het 
onderhavige van deze algemeene regeling af 
te wijkeri; 

0. dat, nu de benoeming van den secretaris
boekhouder van het Old Burger Weeshuis te 
Sneek door den gemeenteraad geschiedt, het 
ook op den weg van dit college ligt, de aan 
deze functie verbonden bezoldiging te regelen; 

dat daaraan niet afdoet, dat de bedoelde 
functionaris direct werkt onder de leiding en 
hot toezicht van R egenten en de gemeente
raad rechtstreeks met zijne werkzaamheden 
niet in aanraking komt, vermits het gemeen
tebestuur zich omtrent den aard der bedoelde 
werkzaamheden door R egenten kan doen voor
lichten ; 

dat nu wel, gelijk de raad stelt, sedert tien
tallen van jaren de vaststelling van de meer
bedoelde belooning door Regenten is geschied, 
doch dat, blijkens de stukken, geen wettelijke 
bepaling dit voorschreef, terwijl er geen klem
mende reden aanwezig is om, nu de onder
werpelijke materie word t geregeld, in deze af 
te wijken van den regel, dat het orgaan, het
welk een ambtenaar benoemt, ook diens be
zoldiging heeft te regelen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A. B.) 

5 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205.) 

AI hadden Ged. Staten op het tjjdstip, 
waarop zij hun besluit namen, alleszins 
reden tot het afleggen van de verklaring, 
dat een aantal lofalen blijvend niet meer 
voor de school werden gebruikt, wijl de des
betreffende verklaring van het gemeente
bestuur te allen overvloede door het school
bestuur werd bevestigd, zoo kan dat be
sluit toch niet blijven gehandhaafd, nu 
de lokalen weder als klasselokalen in 
gebruik zijn en het schoolbestuur deze lo
kalen bij nader inzien als zoodanig in 
gebruik wenscht te houden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van het Genootschap tot Opvoe
ding, gevestigd te Roosendaa l ( . B.) , tegen 
het besluit van Ged. Staten van oord-Bra
bant van 20 ovember 1935, G. n°. 252, IVe 
afd., waarbij met toepas ing van artikel 205, 
tiende lid, der Lager Onderwijswet 1920, is 
beslist, dat het bestuur der Sint Antonius
scholen te Bergen op Zoom ten gevolge van 
het in gebruik nemen van nieuwe lokalen, 
twee lokalen aan de Kloosterstraat met ingang 
van 1 Mei 1934, twee lokalen aan de Kloos
terstraat met ingang van 13 Mei 1935 en vier 
lokalen aan de Van Dedemstraat met ingang 
van 13 Mei 1935, welke 8 lokalen alle zijn 
gelegen op den beganen grond van het school
gebouw, Burgemeester van Hasseltstraat 2, 
aldaar, blijvend niet meer voor de school ge
bruikt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, a dvies van 
13 Mei 1936, n°. 170; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 29 
Mei 1936, n°. 5968, Afd. L. 0 . ; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
bovengenoemd besluit hebben overwogen, dat 
het gemeentebestuur van Bergen op Zoom 
heeft overgelegd eene opgave, waaruit blijkt, 
dat het bestuur der Sint Antoniusschool al
daar, Burgemeester van H asseltstraat n°. 2, 
blijvend heeft opgehouden 4 lokalen aan de 
Kloosterstraat en 4 lokalen aan de Van De
demstraat van de gemelde school, alle 8 ge
legen op den beganen grond, overeenkomstig 
hunne 1:..istemming te gebruiken; dat het be
stuur der Sint Antoniusschool voornoemd heeft, 
verklaard met de bovenbedoelde opgave van 
het gemeentebestuur in te stemmen; dat het 
schoolbestuur op grond van door de Onder
wijsinspectie verstrekte inlichtingen 2 lokal en 
aan de Kloosterstraat met ingang van 1 Mei 
1934, 2 lokal en aan de Kloosterstraat met in
gang van 13 Mei 1936 en de 4 lokalen aan 
de van Dedemstraat met ingang van 13 Mei 
1935 blijvend niet meer overeenkomstig hunne 
bestemming gebruikt; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de 4 lokalen aan de Van Dedemstraat 
slechts tijdelijk buiten gebru ik zijn gesteld en 
nu weder in gebruik zijn a ls lagere-school
lokalen; dat namelijk het reOJ ganisatieplan 
der scholen nog niet in .zijn geheel is uitge
voerd, o. a. nog geen uitvoering is gegeven 
aan den bouw van een nieuw gymnastiek-
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lokaal en 3 n ieuwe klaslokalen; dat in ver
band daarmede het schoolbestuur tijdelijk twee 
grootere bewaarschoolklassen en een ander lo
kaal voor de lagere school in gebruik geno
m en en de 4 lokalen aan de Van Dedemstraat 
tijdelijk voor bewaarschoollokalen had ge
bruikt, welke regeling echter niet voldoet; 
dat het in opzet bedoeld was als eene voor
loopige ruiling van lokalen, doch het bestuur 
geschrokken is van de financieele gevolgen, 
die de blijvende toestand zou hebben, daar 
voor het in gebruik geven van twee grootere 
en dus betere lokalen nog eene jaarlijksche 
schade zou worden geleden van 1039, terwij l 
door het vervangen der oude lokalen door 
andere, die geheel op eigen kosten door het 
bestuur in orde zijn gebracht, de gemeente 
reeds een 'voordeel geniet van f 594; zooals 
blijkt uit de bijgevoegde berekening; dat het 
betreurt tot de genoemde onjuiste beslissing 
onbewust aanleiding te hebben gegeven door 
aan de gemeente op eene desbetreffende vraag 
te verklaren, dat inderdaad de lokalen aan 
de Van Dedemstraat niet meer voor lagere 
schoollokalen werden geb•ruikt, terwijl het 't 
woord "blijvend" over het hoofd heeft ge
zien; dat het verzoekt, met vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten te bepalen, dat 
slechts de 4 lokalen aan de Kloosterstraat 
blijvend buiten gebruik zijn gesteld; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de vier lokalen aan de Van Dedemstraat 
wederom als klasselokalen bij de onderhavige 
school in gebruik zijn en dat het schoolbe
stuur bij nader inzien deze lokalen als zoo
danig in gebruik wenscht te houden; 

dat dus de verklaring van Ged. Staten, dat 
het bedoelde gedeel te van het gebouw ten ge
volge van het in gebruik nemen van andere 
lokalen blijvend niet meer voor de school 
wordt gebruikt, niet blijkt met de werkelijk
heid te strooken ; 

dat onder deze omstandigheid, al is het 
waar, dat op het tijdstip, waarop het bestre
den besluit werd genomen, Ged. Staten all es
zins reden tot het afleggen van hunne ver
klaring hadden, wijl de desbetreffende mede
deeling van het gemeentebestuur te allen over
vloede door het schoolbestuur bevestigd werd, 
het bestreden besluit niet behoort te worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden bes! uit, voor zoo ver het be
trekking heeft op het blijvend buiten gebruik 
stellen van de bovengenoemde vier lokalen 
aan de Van Dedemstraat, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

{A.B.) 

6 J1mi 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 13.) 

Geen vrijstelling wegens broederdienst 
kan door rlen Commissaris der Koningin 
worden verleend, dan nadat daarom door 
den betrokkene of van zijnentwege is 
verzocht. Ten onrechte heeft derhalve de 
burgemeester uit eigen beweging het ver
leenen van de vrijstelling bevorderd. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Antoon de Jong, ingeschrevene voor den 
dienstplicht der lichting 1937 uit Hilversum, 
tegen de beslissing van Onzen Commissaris in 
de provincie Noord-Holland van 2 Maart 
1936, 4de afdeeling, n°. 26/362, voor zoover 
daarbij aan hem vrijstelling van den dienst
pi icht wegens broederdienst is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Mei 1936, n°. 203; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a. i., van 28 Mei 
1936, VIIe Afdeeling, n°. 377 V; 

0. dat bij beslui t van Onzen Commissaris in 
de provincie Noord-Holland o. m. aan Antoon 
de Jong, ingeschrevene voor den dienstplicht 
der lichting 1937 uit Hilversum, vrijstelling 
van den dienstplicht wegens broederdienst is 
verleend; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
verzoekt hem toe te staan, in militairen dienst 
te treden en hem geen vrijstelling wegens 
broederdienst te verleenen; 

0 . dat u it de overgelegde stukken blijkt, 
dat door of namens den appellant geen aan
vraag om vrijstelling van den dienstplicht 
wegens broederdienst tot den burgemeester is 
gericht, doch dat deze functionaris uit eigen 
beweging het verleenen van de vrijstelling aan 
den appellant heeft bevorderd; 

dat echter, zooals uit artikel 23, l e lid, van 
het Dienstplichtbesluit volgt, aan den appel
lant geen vrijstelling wegens broederdienst 
kon wurden verleend dan nadat daarom dom 
hem of van zijnentwege werd verzocht; 

dat mitsdien de bestreden t.-eslissing niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Dienstplichtwet en het Dienst
plichtbesluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bestreden besluit van Onzen Commis

saris in de provincie Noord-Holl a nd van 2 
Maart 1936, 4e afdeeling, n°. 26/362, voor 
zoover daarbij aan Antoon de Jong voor
noemd voorgoed vrijstelling van den dienst
pi icht wegens broederdienst is verleend, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
{A.B.) 

9 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 7.) 

Aan het feit dat de Minister met toe
passing van het 2e lid van art. 7 de ver
goeding voor een school voor schippers 
kinderen terecht op een hooger bedrag 
heeft vastgesteld, doet niet af, dat de 
gemeente zelf een schippersschool exploi
teert, welker kosten zijn opgenomen in de 
berekening der kosten van de openbare 
lagere scholen voor de vergoeding ex 
art. 101 L. O.wet 1920. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rotterdam tegen de 
bes! issing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 27 Februari 
1936, n°. 1752, Afd. L. 0. , waarbij overeen-
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komstig a rt. 7, tweede lid, der wet van 4 
Augustus 1933, S. 414, gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1934, S. 727, ten behoeve 
van de bijzondere lagere school voor schip
perskinderen, ozemanstraat 16, te Rotter
dam, de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager Onderwijswet 1920, voor het jaar 1936 
is vastgesteld op f 13 per leerling ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur , gehoord, adv ies van 
20 Mei 1936, n°. 218; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Juni 1936, n°. 6291 , afd. L. 0. ,; 

0. da t h et genoemde 1:eslui t van Onzen 
Minister steunt op de overwegingen, dat het 
schoolbestuur in verband met de van andere 
scholen afwijkende inrichting van het onder
wijs aan zijne school (drie jarig leerplan, derde 
schooltijd) en de daaruit noodwend ig voort
vloeiende stijg ing van de exploi tatiekosten, 
terecht van oordeel is, dat deze school voor 
schipperskinderen verkeert in bijzondere om
standigheden, a ls in voormeld artikel 7 be
doeld ; dat ten gevolge daarvan moet worden 
aangenomen, dat de vergoed ing, volgens art. 
101 der Lager Onderwijswet 1920, welke over 
1934 f 11.31 per leerling heeft bedragen, en 
voor 1936 niet hooger zal zijn, voor h are rede
lijke behoeften ontoereikend is; dat het echter 
bij de thans geboden uiterste versobering niet 
uitgesloten moet geacht worden, dat de uit
gaven van deze school , met thans 160 leer
lingen, aanzienlijk blijven beneden de door 
het schoolbestuur overgelegde gespecificeerde 
raming der kosten ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat de gemeente Rotterdam ook zelve eene 
schippersschool met verkorten leertijd en een 
derden schooltijd exploiteert en dat de kosten 
van deze school volledig worden opgenomen 
in de berekening van de kosten der openbare 
lagere scholen ; dat dus de gemeente de meer
dere kosten, welke aan de exploitatie van eene 
zoodànige school verbonden zij n, opneemt in 
de berekening van de vergoeding ex artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920 v·oor de 
bijzondere lagere schol en in deze gemeente; 
dat alzoo, wan neer de gemeente bovendien 
aan de in het geding zijnde bijzondere school 
een hoogere vergoedjng per leerling moet be
talen dan aan de ove1·ige bijzondere schol en, 
de gemeentekas te dezer zake dubbel wordt 
belast; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen en door den 
appell ant dan ook niet wordt betwist, dat het 
gemiddelde bedrag van de kosten per leer
ling, bedoeld in het tweede lid van artikel 
101 der Lager Onderwijswet 1920, wegens het 
bijzondere karakter dat deze school als school 
voor schipperskinderen draagt, voor hare re
·delijke behoeften in 1936 onvoldoende is, doch 
dat veeleer een bedrag van f 13 per leerl ing 
zal zijn ve_re ischt, om in deze behoefte te kun
nen voorzien; 

dat met het oog hierop Onze Minister te
recht met toepassing van het bepaalde bij het 
tweede lid van artikel 7 van bovengenoemde 
gewijzi gde wet van 1933 voor deze school de 
vergoeding voor 1936 op laatstgenoemd be
drag per leerling heeft vastgesteld ; 

Gezien de gewijzigde wet van 4 Augustus 
1933, s. 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van OnJerwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

9 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17.) 

E en opdracht tot het instellen van be
roep bij de Kroon kan door den gemeente
raad aan B. en W. niet worden gegeven, 
vóórdat hij heeft kennis genomen.van het 
beslui t van Ged. Staten, waartegen het 
beroep is gericht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B . en W . van H edel , daartoe gemachtigd door 
den raad dier gemeente bij bes luit van 13 No
vember 1935 , tegen twee besluiten van Ged. 
Staten van Gelderland, be ide van 4 F ebruari 
1936, nummers 135 en 136 L. 0. , waarbij , 
beschikkende op de bij dit college ingestelde 
beroepen van A . Schouten en B. de H eus, 
be iden te H edel , tegen het besluit van den 
raad dier gemeente van 13 November 1935, 
waarbij op hunne verzoeken om de reis- en 
verblijfkosten van hunne kinderen, leerfingen 
der bijzondere lagere Nutsschool, te 's-Her
togenbosch waar volgens hun oordeel neu
traal onderwijs wordt gegeven, voor reken ing 
der gemeente te nemen, aan de adressanten 
eene tegemoetkoming in de reiskosten is toe
gestaan voor hunne leerplichtige kinderen, 
die de gemelde school te 's-Hertogenbosch 
bezoeken, van f 25 per kind en per jaar, met 
di en verstande, dat, wanneer mocht blijken, 
dat Wij in een overeenkomstig geval in deze 
gemeente, in hooger beroep van eene beslis
sing van Ged. Staten van Gelderl and, eene 
hoogere tegemoetkoming mochten toekennen, 
alsdan aan de ad ressanten dezelfde tegemoet
koming zal worden ui tgekeerd, met vernieti
ging van dit raadsbesluit, voor zoover ieder 
der appellanten betreft, is bepaald, dat aan 
A. Schou ten, onderscheidenlijk B. de Heus, te 
H edel , van 23 October 1935 a f, zal worden 
vergoed voor het bezoeken van de bijzondere 
lagere school van het Depar tement ' s-Herto
genbosch der Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen door zijn leerpl ichti g kind Hendrik 
Arend (onderscheidenlijk: zijn zesjarig kind) 
een bedrag van f 1 per schoolweek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 20 
Mei 19 36, n°. 214; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
Juni 1936, n°. 6288, Afd. L . 0.; 

0 . dat art. 17 der L ager Onderwijswet 19 20 
het recht van hooger 1-e roep toekent aan ieder, 
di e belang heeft bij de vernietiging of verbe
tering van een krachtens deze wet door Ged. 
Staten genomen besluit; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van e igen persoonlijk belang; 

dat B . en W . niet geacht kunnen worden 
bij de vernietiging of verbetering van de be-
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streden beslissing van Ged. Staten zoodanig 
belang te hebben; 

dat B. en W . van Hedel derhalve niet uit 
eigen hoofde van het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland in beroep konden . komen, 
doch dat zij hiertoe alleen gerechtigd zouden 
zijn, hetzij na speciale machtiging van den 
raad, hetzij krachtens opdracht van dit col
lege ingevolge art. 212, 3e lid , der gemeente
wet; 

dat de raad in het onderwerpelijke geval nu 
wel bij zijn besluit van denzelfden datum als 
het l:ovengenoemde door Ged . Staten ver
nietigde raadsbeslu it aan B . en W . machti
ging en opdracht heeft verstrekt om van een 
eventueel beslu it van Ged. Staten, waarbij 
aan A. Schouten en B. de H eus in hooger 
beroep eene hoogere tegemoetkoming, als be
doeld in artikel 13 der Lager Onderwijswet 
1920, zou worden toegekend dan door den 
raad zelf was geschied, bij Ons in· beroep te 
gaan, doch dat het geven van eene dergelij ke 
opdracht aan het coll ege van B. en W. den 
gemeenteraad niet vrijstond ; 

dat immers ui t art. 17, l e lid , der Lager 
Onderwijswet 1920, waarbij aan ieder, die be
lang heeft bij de vernietiging of verbetering 
van een krachtens deze wet door Ged. Staten 
genomen besluit, de bevoegdheid wordt ge
geven daarvan bij Ons in hooger beroep te 
komen, reeds moet volgen, dat eene opdracht 
tot het instellen van een dergelijk beroep door 
den gemeenteraad niet aan B. en W . kan wor
den gegeven, vóórdat hij heeft kennis geno
men van het besluit van Ged. Staten; 

dat in dit verband ook valt te wijzen op 
het 2e lid van de genoemde wetsbepaling, 
volgens welke het beroep moet worden inge
steld binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop het beslui t openbaar 
gemaakt of den belanghebbende toegezonden 
is · 

dat ook van eene opdracht ingevolge art. 
212, 3e lid, der gemeentewet niet is gebleken; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H eben goedgevonden en verstaan: 

B . en W . van Hedel niet-ontvankelijk te 
verkl aren in hun beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B . ) 

10 J uni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet art. 23, 2e lid oud; 
oud Verord. vergunningsrecht Leeuwarden 
art. 2.) 

Art. 23 der Drankwet 1931, gelijk dit 
luidde vóór de wijziging ervan door de 
Wet van 14 Maart 1935, S. 129, voor
schrijvende, dat de huurwaarde mede " in 
verband met den omvang van het bedrijf" 
bepaald wordt, wordt door de rechtspraak 
aldus opgevat, dat in dit verband alleen 
rekening behoorde te worden gehouden 
met den omzet van sterken drank in het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt. 

De voormelde wet van 14 Maart 1935, 
dit laatste uitdrukkelijk in art. 23 neer
leggende, heeft dan ook blijkens de ge
schiedenis geenerlei wijziging in den be
staanden rechtstoestand gebracht, maar 

integendeel dien rechtstoestand bestendigd. 
Bij de bepaling der huurwaarde moet 

rekening worden geh ouden met grootte, 
inricht ing en l igging der localiteit. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A, 

te Leeuwarden, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Leeuwarden, van 14 J anuari 1936, betref
fende den hem opgelegden aanslag in het 
vergunningsrecht van de genoemde gemeente 
over het jaar 1935/1936; 

Gez ien de stukken; 
0. dat, vóór hare wijz ig ing, de Verordening 

der gemeente Leeuwarden van 24 Mei 1932 
op de heffing van een vergunningsrecht en 
een verlofsrecht ingevolge de Drankwet (S. 
1931 N °. 476) de volgende bepalingen in
hield: 

Art. 2. Als grondslag voor de berekening 
van het vergunningsrecht, met uitzondering 
van dat voor eene hotelvergunning, wordt 
genomen de jaarlijks te sch atten huurwaarde, 
die de locali teit in verband met den omvang 
van het bedrijf, waarvoor de vergunning 
strekt, kan geacht worden te bezitten . 

Art. 3. H et recht voor eerste vergunning 
bedraagt f 12.50 voor elke vijftig gulden huur
waarde of gedeelte daarvan, doch is niet I ager 
dan veertig gulden, enz. 

Art. 5. De vaststelling van de huurwaarde, 
bedoeld in art. 2, geschiedt jaarlijks tusschen 
15 Maart en 10 April door B. en W. enz. 

0. dat belanghebbende, na aangeslagen te 
zijn a ls bovenvermeld tot eene som van f 100 
voor vergunningsrecht naar een bedrag van 
geschatte huurwaarde groot f 400, na vergeef
sche reclame, van de beschikking van den 
R aad der gemeente Leeuwarden, houdende af
wijzing van zijn bezwaar, in beroep is geko
men · 

dat belanghebbende bij beroepschrift heeft 
aangevoerd: dat de opbrengst van zijn bedrijf, 
voorzooveel den verkoop van sterken drank 
betreft, is te stel! en op: 
516 li ter Jenever .... .. ... ................ . f 2948.-
97 li ter brandewijn .......... ... ... ..... .. f 422.-
20 liter cognac .. .............. .. ... ..... ... f 166. 70 

totale verkoop ... ..... ... f 3536.70 
a f inkoop .... ....... ... .. .. f 1620.15 

bruto winst .......... .... .. f 1916.55 
af a lgemeene onkosten f 566. 72 

f 1349.83 ; 
waarna belanghebbende betoogt, dat, aange
zien 1/7 van het inkomen als huur kan worden 
besteed, de huurwaarde van zijne betrokken 
localiteit, ...... ...... ...... .. . , hoogstens is te stel-
len op f 1349.83 : 7 = f 192.87 of afgerond 
op f 200; 

dat de Burgemeester bij vertoogschrift het 
systeem van belanghebbende heeft bestreden 
en, voorop stellende, dat de huurwaarde is 
geregeld naar den omzet van gedistilleerd, 
het door de gemeente gevolgd stelsel a ldus 
heeft omschreven: De 80 inrichtingen, waarin 
een vergunning is gevestigd, worden onder
scheiden in eenige groepen, waaronder de 
groep " Café's". In deze groep zijn vier en 



1936 10 JUNI 206 

twintig inrichtingen ondergebracht. Van deze 
inrichtingen heeft die van belanghebbende de 
laagst vastgestelde huurwaarde; de overige 
23 varieeren van f 450 tot f 900. Op grond 
van het vorenstaande en, gezien de grootte, 
inrichting en ligging van de localiteit, is de 
Burgemeester van oordeel, dat de bepaling 
der huurwaarde gehandhaafd dient te worden; 

dat in het beroepschrift en in het vertoog
schrift nog gewag wordt gemaakt van zekere 
handleiding betreffende de Drankwet, waar
omtrent de Burgemeester meedeelt, dat vol
gens dit werk de berekening der huurwaarde 
geschiedt als volgt: 

a,. de huurwaarde van de dranklocaliteit 
wordt geschat, waarbij rekening wordt gehou
den met stand en ligging als zoodanig en 
eventueele nevenbedrijven; b. voor elke 200 
liter gedistilleerd omzet of gedeelte daarvan 
wordt de ingevol ge letter a, verkregen huur
waarde met f 50 verhoogd; 

dat beide partijen verklaren, het systeem 
der handleiding niet te hebben gevolgd; 

dat de Raad van B eroep ter zake heeft over
wogen: 

" dat belanghebbende in zijn antwoord op 
het vertoogschrift, voorzoover van belang, nog 
stelt: 

dat de Burgemeester abusievelijk oordeelt 
op het punt van den aftrek van de algemeene 
onkostèn, daar volgens eén ministerieele aan
schrijving het recht van vergunning tevens 
inhoudt het recht tot verkoop van alcoholische 
dranken anders dan sterken drank ; 

dat het stellen van de huurwaarde op 1/7 
van de inkomsten een ongeschreven wet is ; 

dat het vergunningsrecht niets met de lo
caliteit te maken heeft ; 

en dat de verordening rekening houd t met 
nevenbedrijven, hetgeen verboden is; 

dat volgens art. 5 der Verordening van de 
gemeente Leeuwarden op de heffing van een 
vergunningsrecht en een verlofsrecht inge
volge de Drankwet (S. 1931, n°. 476) welke 
verordening goedgekeurd is bij K . B. van 23 
Juni 1932 n°. 81, de huurwaarde vastgesteld 
dient te worden tusschen 15 Maart en 10 
April en voor het jaar 1935/1936 derhalve 
\>'oor 10 April 1935, op welk tijdstip de wets
wijziging van art. 23 van genoemde Drank
wet d.d. 14 Maart 1935 nog niet van kracht 
was, zoodat de berekening van het vergun
ningsrecht, overeenkomstig de vroegere redac
tie van art. 2 van de V erordening, die in over
eenstemming was met de vroegere redactie van 
art. 23 der Drankwet (S. 1931 n°. 476) , in 
verband met de huurwaarde die de localiteit, 
in verband met den omvang van het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt, kan geacht 
worden te bezitten, diende te geschieden; 

dat de omvang van het bedrijf derhalve niet 
alleen omvat de omzet van den sterken drank, 
maar ook de verkoop van andere dranken en 
hetgeen er verder verkocht wordt in het lo
kaal , waarvoor de vergunning strekt, en het 
duidelijk is, dat dit de nevenbedrijven zijn, 
waarop de Burgemeester doelt en zulks niet 
in strijd is met de verordening en wet, die in 
casu moeten worden toegepast; 

dat, gezien de woorden van de verordening, 
bij de berekening van de huurwaarde ook ge
let dient te worden op de localiteit; 

dat de opmerking van belanghebbende, dat 
de huurwaarde afhankelijk is van het inko
men, geen steun vindt in de verordening of 
wet· 

d~t de Raad na kennisneming van de stuk
ken en gelet op het voorstel van B . en W. 
aan den Raad en gelet op het behandelde ter 
zitting in verband met bovenstaande van oor
deel is, dat de huurwaarde van het perceel 
.. .. .. .... .. .. .. .. .. . te Leeuwarden terecht gesteld 
is op f 400 en dat, nu de verordening op de 
heffing van een vergunningsrecht van de ge
meente Leeuwarden niet in strijd is met de 
wet en juist is toegepast, het beroep van be
langhebbende ongegrond is en de beslissing 
van den Raad bevestigd kan worden ; " 

dat de Raad van Beroep op deze gronden 
de beschikking van den R aad der gemeente 
Leeuwarden heeft bevestigd; 

0. dat belanghebbende van deze uitspraak 
beroep in cassatie heeft ingesteld, waarbij hij 
in hoofdzaak heeft betoogd, dat de huur
waarde moet worden berekend naar winst of 
inkomen en dat daarbij andere opbrengsten 
dan die, welke uit den verkoop van sterken 
drank in het klein voorkomen, buiten be
schouwing moeten blijven; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep met juistheid heeft 

geoordeeld, dat ter bepaling van de huurwaar
de in het onderwerpelijk geval toepasselijk zijn 
art. 23 der Drankwet (S. 1931 N° . 476), ge
lijk dit luidde vóór de wijziging ervan door 
de wet van 14 Maart 1935, S. 129, alsmede 
art. 2 der betrokken gemeenteverordening in 
den hierboven weergegeven, ongewijzigden 
tekst, welke met het genoemde art. 23 in zij
nen oorspronkelijken vorm overeenstemt; 

dat echter de Raad ten onrechte oordeelt, 
dat krachtens de genoemde artikelen van wet 
en verordening, gelijk zij vóór de wijziging 
luidden, bij de bepaling der huurwaarde mede 
in aanmerking kwam de huurwaarde, die de 
localiteit heeft in verband met dat deel van 
het bedrijf, hetwelk niet den verkoop van 
sterken drank in het klein betreft; 

dat toch het genoemde ongewijzigde art. 23, 
voorschrijvende, dat de huurwaarde "mede in 
verband met den omvang van het bedrijf" be
paal d wordt, door de rechtspraak aldus werd 
opgevat, dat in dit verband alleen rekening 
behoorde te worden gehouden met den omzet 
van sterken drank in het bedrijf, waa rvoor de 
vergunning strekt; 

dat dan ook de voormelde wet van 14 Maart 
1935 , dit laatste uitdrukkelijk in art. 23 neer
leggende, ook blijkens de geschiedenis geener
lei wijziging in den bestaanden rechtstoestand 
heeft gebracht, maar integendeel dien rechts
toestand heeft bestendigd; 

dat 's Raads bes! issing dus op eene onjuiste 
opvatting der genoemde artikelen van wet en 
verordening berust, maar zulks niet tot cas
satie der uitspraak behoeft te leiden ; 

dat de Raad schijnt te oordeelen, dat ook 
de Burgemeester, doelende op "de nevenbe
drijven" , de opvatting is toegedaan, als zoude 
de opbrengst van den verkoop van andere 
dranken dan sterken drank mede in aanmer
king moeten worden genomen bij de bepaling 
der huurwaarde; 

dat echter de Burgemeester, wel verre van 
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deze opvatting te huldigen, in zijn vertoog
schrift vooropstelt, dat de huurwaarde is ge
regeld naar den omzet van het gedistilleerd, 
wordende van "nevenbedrijven" slechts gewag 
gemaakt bij de behandeling van een niet door 
de Gemeente gevolgd systeem, in zekere hand
leiding der Drankwet voorgestaan; 

dat de Burgemeester blijkens het vertoog
schrift voorts bij de bepaling der huurwaarde 
ook in aanmerking heeft genomen de grootte, 
inrichting en ligging van de locali teit; 

dat mitsdien de Gemeente bij de vaststel
ling der huurwaarde, ten volle heeft voldaan 
aan de vereischten, die wet en verordening 
ter zake stellen; 

dat zulks niet kan gezegd worden van het 
standpunt, dat de belanghebbende voor den 
Raad van Beroep en in cassatie inneemt, daar 
deze ten onrechte bij de bepaling der huur
waarde, de huurwaarde, die de localiteit zelve 
met het oog op hare grootte, inrichting en 
ligging heeft, buiten aanmerking laat; 

dat uit een en ander volgt, dat het systeem 
van den Burgemeester juist en dat van den 
belanghebbende onjuist is, zoodat de R aad 
van Beroep, zij het niet in allen deele op juiste 
gronden, niettemin terecht de beschikking var, 
den R aad der gemeente Leeuwarden heeft be
vestigd, waarbij belanghebbende's bezwaar te
gen den aanslag werd afgewezen; 

0 . dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt bet beroep. (N. J .) 

12 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17 j0 • art 
19.) 

Het enke le feit, dat zonder meer door 
B. en W. is gevraagd vernietiging van een 
besluit van Ged. Staten wegens strijd met 
de wet, kan aan hun adres niet het karakter 
van beroepschrift ontnemen. 

Al is een openbare school voor u. 1. o. in 
een andere gemeente om bepaalde redenen 
aantrekkelijker dan de openbare u.l.o. 
scbool in de appelleerende gemeente, dan 
noopt het onderscheid in structuur van 
beide scholen daarom nog niet, een regeling 
omtrent toelating van kinderen uit laatst
bedoelde gemeente op de school in eerst
bedoelde gemeente dwingend voor te 
schrijven. Een specifiek gemeentebelang is 
voor de appelleerende gemeente bij het 
bezoeken aoor eenige kinderen uit een 
bepaald milieu van de school in de andere 
gemeente niet betrokken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van V lissingen, 
handelende ter uitvoering van het besluit van 
den raad dier gemeente van 22 November 
1935, N °. 12, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zeeland van 25 October 
1935, N°. 38, le afdeel ing, voor zoover daar
bij, onder A VI, o. a. den gemeenten Vlissin
gen en Middelburg is bevolen eene regeling te 
treffen, voor wover zulks nog niet is geschied 
of nog niet naar behooren is geschied, omtrent 
de toelating van kinderen o. a. uit de eerst-

genoemde gemeente tot het openbaar uitge
breid lager onderwijs in de gemeente Middel
burg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
13 Mei 1936, N°. 189 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 J uni 1936, N°. 5967, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat, nadat de besturen van de gemeenten 
Middelburg, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Kort
gene en Tholen tot Gedeputeerde Staten van 
Zeeland het verwek hadden ger icht om met · 
toepassing van art. 19, 5e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 aan de gemeentebesturen 
van Zeeland, die niet eene gel ijksoortige open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs in 
stand houden en alwaar kinderen wonen, die 
eene openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs in eene andere gemeente bezoeken, 
eene gemeenschappel ij ke regeling op te leg
gen volgens eene in gemeenschappelij k overleg 
ontworpen uniforme regeling, Gedeputeerde 
Staten bij hun beslui t van 25 October 1935, 
N°. 38, l e afdeeling, hebben besloten A (post 
alia) sub VI den gemeenten Koudekerk, S int 
Laurens, Oostkapelle, Oo t- en West-Souburg, 
Veere, Vlissingen, Domburg, Nieuw- en Sint 
Joosl and, Wissekerke, Biggekerke, Vrouwen
polder, Westkapelle 's-Heer-Arendskerke, 
Krabbendijke en Middelburg te bevelen, eene 
regeling te treffen, voor wover zulks nog niet 
is geschied of nog niet naar behooren is ge
schied, omtrent de toelating van kinderen uit 
de eerstgenoemde veertien gemeenten tot het 
openbaar uitgebreid lager onderwijs in de ge
meente M iddelburg en B. voor te schrijven, 
dat de gemeenschappelijke regelingen tot 
stand gebracht moeten worden vóór 1 April 
1936; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat het openbaar uitgebre id lager 
onderwijs in de gemeenten Middelburg, Goes, 
Terneuzen, Zierikzee, Kortgene en Tholen 
bezocht wordt door leerl ingen woonachtig in 
andere gemeenten, zoogenaamde buitenge
meenten, zonder dat hiervoor door deze bui
tengemeenten eenige vergoeding of eene be
hoorlijke vergoeding wordt betaald aan de 
adresseerende gemeenten, wogenaamde school
gemeenten; dat bl ij kens het bovenaangehaalde 
a dres door de besturen van de gemeenten Mid
delburg, Goes, Tholen en Kortgene stappen 
zijn gedaan om te komen tot eene vrijwillige 
gemeenschappelijke regeling inzake de toe
lating van leerlingen uit buitengemeenten tot 
de openbare scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs in de eerstgenoemde gemeenten; 
dat blijkens dit adres deze pogingen geen 
behoorl ijk resultaat hebben opgeleverd; dat 
de Lager-Onderwijswet 1920 wel regelingen 
inhoudt betreffende het betalen van vergoe
dingen voor bijwnder uitgebreid lager onder
wijs, door buitengemeenten aan schoolgemeen
ten , doch dat deze wet soortgelijke regelingen 
voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs 
niet kent; dat het nochtans billijk moet wor
den geacht, dat de buitengemeenten eenige ver
goeding betalen voor de kosten, welke de 
schoolgemeenten dragen wegens het doen f!e• 
ven van openbaar uitgebreid lager onderwiJs; 
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dat deze kosten ook niet behoorlijk kunnen 
worden gedekt door het heffen van schoolgeld 
en dat ook andere voordeelen, welke de school
gemeenten genieten door het hebben ter plaatse 
van eene inrichting voor openbaar uitgebreid 
lager onderwijs, niet opwegen tegen de kosten 
dier scholen; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Vlissingen namens den raad dezer 
gemeente bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende, dat Ged. Staten bij hun evenge
noemd besluit onder A VI tusschen de ge
meente Middelburg als "schoolgemeente" en 
diverse op Walcheren gelegen gemeenten, 
waaronder ook de gemeente Vlissingen is ge
noemd, a ls "buitengemeenten" eene gemeen
schappelijke regeling hebben bevolen ten aan
zien van de toelating van kinderen uit deze 
buitengemeenten tot het openbaar uitgebreid 
lager onderwijs in de gemeente Iiddelburg; 
dat deze gemeenschappelijke regeling door 
Ged. Staten wordt bevolen met gebruikmaking 
van de bevoegdheid, hun toegekend in het 
vijfde lid van art. 19 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat naar de meening van den raad het 
beve len van deze regeling ten aanzien van de 
gemeente Vlissingen in strijd is te achten met 
de beteekenis, welke aan deze wetsbepaling 
moet worden toegekend; dat immers deze 
bepaling, welke niet voorkwam in de wet van 
1878, in de Lager-Onderwijswet 1920 werd 
opgenomen, omdat het, volgens de Memorie 
van Toelichting, ,,gewenscht (is) te achten om 
naast het voorschrift van het bestaande art. 
16, krachtens hetwelk naburige gemeenten met 
inachtneming van de bepalingen der gemeen
tewet, zich kunnen vereenigen om eene ge
meenschappelijke school te stichten of in stand 
te houden en regelen omtrent toelating van 
kinderen uit andere gemeenten op de school 
vast te stellen, eene dwingende bepaling met 
gelijke strekking op te nemen en de hantee
r ing daarvan aan Ged. Staten toe te vertrou
wen"; dat de bedoeling, welke aan de opne
m ing van deze bepaling ten grondslag lag, 
blijkt uit hetgeen daaromtrent bij de behan
deling van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal door den heer 
Otto werd gezegd, namelijk: ,,Het a lgemeen 
voorschrift, dat voldoend lager onderwijs ge
geven moet worden in een genoegzaam a.an
tal schol en, waarbij komt de bevoegdheid van 
Ged. Staten en van de Kroon om in te grijpen, 
indien het gemeentebestuur of Ged. Staten 
dit voorschrift niet voldoende uitvoeren, is 
naar mijn overtuiging te weinig zeggend, te 
vaag." (bladz. 2130 van de Handelingen der 
Staten-Generaal 1919-1920); dat uit het bij 
de behandeling van dit artikel gesprokene en 
ook uit de jurisprudentie, waartoe het aan
leiding heeft gegeven, bi ijkt, dat Ged. Staten 
eerst dàn kunnen ingrijpen, wanneer een ge
meente niet of niet voldoende voldoet aan de 
ver pi ichting om voldoend lager onderwijs te 
geven in een genoegzaam aantal scholen; dat 
de raad van oordeel is, dat in de gemeente 
Vlissingen voldoend uitgebreid lager onderwijs 
wordt gegeven in een genoegzaam aanta l 
schol en, omdat in deze gemeente naast de 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs nog bestaan één Christelijke en één 
Roomsch-Katholieke uitgebreid lager onder-

wijs-school , zoodat voor leerlingen, in Vlis
singen woonachtig, voldoende gelegenheid 
bestaat in de plaats zelve uitgebreid lager 
ondenvijs van verschill ende richting te ont
vangen; dat de gemeente daarmede het voor
schrift, vervat in het eerste lid van art. 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920, naar behooren heeft 
vervuld; dat daardoor vervall en is de be
voegdheid van Ged. Staten om der gemeente 
Vlissingen eene gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Middelburg dwingend voor 
te schrijven; dat de raad mitsdien het voor
melde besluit van Ged. Staten ten aanzien 
der gemeente Vlissingen acht te zijn in strijd 
met de wet; dat de gemeenteraad ook niet 
vrijwillig eene gemeenschappelijke regeling, 
als vorenbedoeld, wenscht aan te gaan, omdat 
volgens verkregen inlichtingen van het ge
meentebestuur van Middelburg de kosten per 
leerling aan de uitgebreid lager onderwijs
school te Middelburg voor een vol jaar onge
veer f 80 zullen bedragen, hetgeen voor de 10 
leerlingen, welke uit Vlissingen afkomstig 
zijn, eene uitgave van f 800 zou beteekenen en 
de financieele toestand dezer gemeente eene 
dergelijke vrijwillige uitgave niet gedoogt; 
weshalve dit gemeentebestuur heeft verzocht 
het voormelde besluit van Ged. Staten, voor 
wover daarbij onder A VI eene gemeenschap
pelijke rege ling wordt bevolen tusschen de 
gemeenten Vlissingen en Middelburg omtrent 
de toelating van kinderen uit de gemeente 
Vlissingen tot het openbaar uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Middelburg, te ver
nietigen wegens strijd met de wet; 

dat, zooals de omstandigheden zich voor
doen, het enkele feit, dat zonder meer door 
burgemeester en wethouders is gevraagd ver
nietiging wegens strijd met de wet, aan hun 
adres niet het karakter van beroepschrift kan 
ontnemen; 

0. ten aanzien van de zaak zei ve: dat art. 
19, 4de lid, der Lager-Onderwijswet 1920 in
houdt, dat naburige gemeenten ,ich, met in
achtneming van art. 121 (thans a rt. 129 en 
volgende) der gemeentewet, kunnen vereeni
gen tot het oprichten en in stand houden van 
gemeenschappelijke scholen, of tot het vaststel
len van eene regeling omtrent de toelating 
van kinderen uit de eene gemeente op de 
scholen der andere, terwij l het 5de l id be
paalt, dat Ged. Staten, den hoofdinspecteur 
gehoord, een der in het vorige lid bedoelde 
maatregelen kunnen bevelen; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij hun boven
vermeld bes! uit het treffen van eene regeling 
het•ben bevolen, o.m. omtrent de toelating 
van kinderen uit de gemeente Vlissingen tot 
het openbaar uitgebreid lager onderwijs in de 
gemeente Middelburg; 

dat dit besluit met de wet, althans met de 
woorden van de wet, niet in strijd is; 

dat zulks intusschen niet verhindert, dat 
het hierbedoelde onderdeel van het besluit 
zich met den geest der wet niet zou kunnen 
verdragen, a lthans om andere redenen niet 
gewenscht of niet noodig zou zijn; 

0. dienaangaande, dat de voormelde bepalin
gen van het 4e en 5e I id van art. 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 moeten worden be
zien in het li cht van het eerste lid van dit 
a rtikel , inhoudende, dat in elke gemeente vol-



12 JUNI 1936 

doende lager onderwijs wordt gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn; 

dat dit, naar de kennelijke bedoeling der 
wet, kan geschieden hetzij door de oprichting 
van openbare scholen in de gemeente, hetzij 
door het treffen van regelingen, als in art. 19, 
4de lid vermeld, met naburige gemeenten, 
terwijl het 5de lid klaarblijkelijk beoogt, aan 
Geel. Staten de daarbedoelde bevoegdheid te 
geven, ten einde eene juiste toepass ing van 
het voorschrift van het l e I id te bevorderen; 

dat hieruit volgt, dat, in het algemeen, van 
toepassing door Geel. Staten van het even
genoemde vijfde lid slechts. sprake behoort te 
zijn, indien in eene gemeente geen voldoend 
lager onderwijs wordt gegeven, al thans niet 
in een genoegzaam aantal scholen, welke voor 
alle kinderen ronder onderscheid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk zijn ; 

dat zulks ten aanzien van Vlissingen niet 
het geval is, daar in deze gemeente eene open
bare school voor uitgebreid lager onderwijs in 
stand wordt gehouden, welke voor alle kin
deren, wowel jongens als meisjes, zonder on
derscheid van godsdienstige gezindheid, toe
gankelijk is, en waar ook de tien leerlingen 
uit Vlissingen, die momenteel de school voor 
uitgebreid lager onderwijs voor meisjes te 
Middelburg beweken, zonder bezwaar plaat
sing wuden kunnen vinden; 

dat het nu wel waar moge zijn, dat de 
laatstgemelde school te Middelburg, die, blij
kens het ambtsbericht van den Inspecteur van 
het Lager Onderwijs in de Inspectie Middel
burg feitelijk het karakter wu dragen van 
eene vijfjarige middelbare meisjesschool, voor 
kinderen uit een bepaalden maatschappelijken 
kring, aantrekkelijker is dan de, overigens 
aan de bepalingen der wet voldoende, open
bare uitgebreid lager onderwijs-school te Vlis
singen, doch dat het onderscheid in structuur 
van beide scholen daarom nog niet noopt, 
eene regeling omtrent de toelating van kin
deren uit de gemeente Vlissingen op de voor
melde school in het naburige Middelburg 
dwingend voor te schrijven, en dit te minder, 
nu de kinderen uit Vlissingen, voor wie het 
bezoeken van de genoemde school te Middel
burg gewenscht wordt geacht, tot dusverre 
steeds op deze school zijn toegelaten; 

dat weliswaar het gemeentebestuur van Mid
delburg te een iger tijd wu kunnen besluiten 
de Vlissingsche kinderen niet langer tot de 
openbare scholen voor meer uitgebreid lager 
onderwijs in zijne gemeente toe te laten, wat 
voor de gemeente Vlissingen aan leid ing zou 
kunnen zijn vrijwillig tot de regeling, als 
thans door Geel. Staten is voorgeschreven, toe 
te treden, doch dat onder de omstandigheden, 
zooals deze zich thans voordoen, geen vol 
doende grond aanwezig is, in eene gedwongen 
regeling betreffende de toelating van kin
deren tot het openbaar uitgebreid I ager onder
wijs in de gemeente Middelburg, ook de · ge
meente Vlissingen te betrekken; 

dat de e isch, dat de gemeente Vliss ingen, 
voor zoover het uit deze gemeente afkomstige 
leerlingen betreft, bijdraagt in de kosten van 
de openbare uitgebreid lager onderwijs-scho1en 
in de gemeente Middelburg, ook niet door de 
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billijkheid wordt gevorderd, ·vermits, al moge 
voor eenige kinderen te Vlissingen uit een 
bepaald milieu het beweken van de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs te Middel
burg, in het bijzonder die voor mei jes, bijzon
dere beteekenis hebben, voor VI iss i ngen een 
specifiek gemeentebelang daarbij niet is be
trokken· 

dat in' deze ook geen beroep kan worden ge
daan op art. 104 der Lager-Onderwijswet 
1920 ; dat toch de daarbedoelde gemeentelijke 
uitkeering verband houdt met de berekening 
van de door de gemeente aan de bijwndere 
schoolbesturen toe te kennen vergoeding, be
doeld in art. 101 der wet, en haar rechtsgrond 
vindt in de gedachte, dat de kosten van het 
bijwnder onderwijs in eene gemeente niet uit
sluitend gedragen behooren te worden door de 
gemeente, waarin de bijzondere school is ge
vestigd, doch dat daarin mede naar evenredig
heid moet worden bijgedragen door andere 
gemeenten, waar kinderen, die deze school 
beweken, woonachtig zijn, doch dat ten aan
zien van de kosten van het openbaar onderwijs 
eene dergelijke verdeeling van lasten in de 
wet geen uitdrukking heeft gevonden en klaar
blijkelijk door den wetgever niet a ls nood
zakelijke is gevoeld; 

dat onder het I icht van het bovenstaande 
voor het in deze door Geel. Staten tot de ge
meente Vlissingen gerichte bevel geen afdoend 
motief aanwezig is, wodat het be treden be
sluit ten aanzien van de gemeente Vlissingen 
niét behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en ver taan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 25 October 1935, N° . 38, le a fdeeling, 
onder A sub VI den naam Vlissingen te doen 
vervallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

{A.B.) 

12 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT 
(Keurenwet Art. 1.) 

De bepaling in een keur krachtens welke 
het aanleggen en hebben van buizen tot 
afvoer van water in den polder binnen het 
geheele poldergebied wordt verboden, 
overschrijdt de grenzen van het huis
houdelijk belang van den polder. Hetzelfde 
is het geval met een bepaling, verbiedend 
om riolen enz. tot afvoer van water
bedervende of verontreinigende stoffen, 
menagewater of faecaliën te hebben of te 
leggen of reeds bestaande te vernieuwen ; 
het is voldoende te verbieden dergelijke 
riolen in het polderwater te doen uitmon
den. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. van Wijk, te Kethel, tegen het besluit van 
Geel. Staten van Zuid-Holland van 22 October 
1935, G. S. n° . 328/1 , tot goedkeuring van de 
keur of politieverordening van den Harg
polder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

41 
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13 Mei 1936, n°. 211; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 8 Juni 1936, n°. 441, Afdee
ling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengenoemd besluit hebben goedgekeurd 
de keur van den Hargpolder, zooals deze door 
het polderbestuur bij besluit van 15 Septem
ber 1935 is vastgesteld; 

dat tegen dit besluit A. van Wijk bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij be
zwaar heeft tegen artikel 11 onder g en h 
dezer keur, op grond van welk artikel het 
bestuur van den Hargpolder hem jaarlijks 
eene som van vijf gu lden wil laten betalen 
voor het afvoeren van gebruikt leidingwater, 
als menagewater, en in de septictank gebruikt 
water, dat indirect door middel van een ge
meenteput in den Hargpolder kan komen; 

0 . dat weliswaar door den appell ant de na
druk wordt gelegd op de toepassing van de 
bestreden bepalingen, doch dat in het beroep
schrift niettemin uitdrukkelijk wijzig-ing der 
keur wordt gevraagd, weshalve te onderzoeken 
valt, of los van de aangevoerde motiAven tegen 
de bepalingen gegronde bezwaren bestaan; 

0. daaromtrent dat Wij op grnnd van de 
ter zake ontvangen ambtsberichten van oor
deel zijn, dat de bepalingen, vervat in art. 11 
onder g en h der onderhavige keur de gren
zen van het huishoudelijk belang van den pol
der overschrijden; 

dat het immers voor de bescherming van 
het polderbelang voldoende zou zijn, wanneer 
artikel 11 onder g verbood om zonder vergun
ning van het bestuur buizen, enz. waardoor 
water, direct of indirect, in den polder kan 
komen, aan te leggen of te hebten in de 
waterkeerende kaden rond den polder; 

dat echter deze bepaling, zooals zij thans 
luidt, onnoodig verder gaat door het aanleg
gen en het hebben van dergelijke buizen, enz. 
binnen het geheele poldergebied te verbie
den; 

dat ook de bepaling van artikel 11 onder h 
het huishoudelijk belang van den polder te 
buiten gaat, doordat zij zonder meer verbiedt, 
om riolen enz. tot afvoer van waterbedervende 
of verontreinigende stoffen, menagewater of 
faecaliën, te hebben of te leggen of reeds be
staande te vernieuwen; 

dat weliswaar het tegengaan van veront
reiniging van het polderwater een huishoude
lijk belang van het waterschap is, doch dat 
het met het oog daarop voldoende zou zijn, 
indien verboden werd dergelijke riolen in het 
polderwater te doen uitmonden; 

dat onder het I icht van het bovenstaande 
het besluit van Ged. Staten, waarbij de keur 
is goedgekeurd, niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Keuren wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 22 October 1935, 
G.S. n°. 328/1, aan de door het bestuur van 
den Hargpolder op 15 September 1935 vast
gestelde keur voor dezen polder goedkeuring 
te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

13 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

In het feit dat door inwilliging van de 
aanvrage om beschikbaarstelling van gel
den voor leermiddelen de "normale eischen' ' 
niet worden overschreden, wordt geen 
verandering gebracht door de overweging 
dat door deze inwilliging de kosten per 
leerling der onderhavige school zouden 
uitgaan boven die der overeenkomstige 
openbare school, aangezien de exploitatie
vergoeding ex art. 101 buiten deze aan
gelegenheid staat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Arnhem tegen het be
sluit van Ged. Staten van Gelderland van 25 
Februari 1936, n °. 171, waarbij met vernieti 
ging van het besluit van dien raad van 9 De
cember 1935, n°. 4384, is bepaald, dat de 
door het bestuur der Nederduitsch H ervormde 
Vereeniging voor Christelijk Lager Onderwijs 
te Arnhem overeenkomstig art. 72 der Lage1 
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de aanschaffing van leermiddelen ten 
behoeve van de bijzondere school voor ui tge
breid lager onderwijs, Paterstraat 35, aldaar, 
alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Mei 1936, n°. 225; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 
Jurii 1936, n°. 6294, Afd. L. 0.; 

0. dat de raad van Arnhem in zijne verga
dering van 9 December 1935 onder n°. 4384 
heeft besloten te weigeren de door het bestuur 
der Nederduitsch Hervormde Vereeniging voor 
Christelijk Lager Onderwijs gevraagde mede
werking tot het aanschaffen van boeken ten 
behoeve van zijne bijzondere school voor uit
gebreid lager onderwijs aan de Paterstraat, 
wegens uitbreiding van het leerlingenaantal 
in de 3e en 4e klasse en completeering van 
reeds ingevoerde methodes voor hoogere klas
sen uit overweging, dat, gelet op de extra 
bedragen, welke reeds over de laatste jaren 
boven de exploitatievergoeding ten behoeve 
van deze bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderwijs werden toegestaan, geacht 
moet worden, dat met deze nieuwe aanvrage 
om een extra bedrag de normale grenzen, 
welke aan het geven van goed uitgebreid 
lager onderwijs mogen gesteld worden, worden 
overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Gelderland in beroep 
was gekomen, dit coll ege bij besluit van 25 
Februari 1936, n°. 171, met vernietiging van 
het bestreden raadsbe luit heeft beslist, dat 
door den raad alsnog medewerking wordt 
verleend met betrekking tot het aanschaffen 
van boeken, tot een bedrag van ten hoogste 
f 847.35, ten behoeve van de school voor uit
gebreid lager onderwijs aan de Paterstraat 35 
te Arnhem, uitgaande van de bovengenoemde 
vereeniging; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de aanvrage beoogt, de medewerking te 
verkrijgen tot het aanschaffen van boeken, 
wegens uitbreiding van het leerlingenaantal 
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in de 3de en 4de klasse en ter completeering 
van reeds ingevoerde methodes van hoogere 
klassen; dat door inwilliging der aanvrage, 
omvattende uitgaven tot een totaal van 
f 947.35, welk bedrag door het schoolbestuur 
e igener beweging nog werd terugge6racht tot 
een totaal van f 847.35, de normale e ischen, 
aan het geven van lager onderwijs te stell en, 
niet zouden worden overschreden; 

dat van dit besluit de raad van Arnhem 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het leerlingenaantal van deze bijzondere 
uitgebreid lager onderwijs-school zich uit
breidde in de jaren 1932, 1933 en 1934; dat 
toch over 1931 het gemiddelde leerlingen
aantal was 871/2, over 1932 1091/2, over 1933 
154 en ove1· 1934 172; dat boven de exploi
tatievergoeding ex artikel 101 der Lager On
derwijswet 1920 (te weten per leerling f 22 .06 
over 1932, f 20.57 over 1933 en f 15.84 over 
1934 ) aanvragen, op g1·ond van artikel 72, 
om extra-vergoedingen werden ingewilligd, 
namelijk van f 1942.83 over 1932, van f 1893. 79 
over 1933 en van f 925.02 over 1934; dat de 
kosten per leerling van deze t•ij zondere uit
gebreid lager onderwijs-school, ten laste van 
de gemeente, dientengevolge kwamen op 
f 39 .80 over 1932, op f 32.87 over 1~33 en op 
f 21.22 over 1934; dat het leerlingenaantal 
van de openbare uitgebreid lager onderwijs
school in zijne gemeente over 1931 315½ was , 
en over 1932 steeg tot 397, over 1933 tot 471 
en over 1934 tot 493¾.; dat ten behoeve van 
deze uitbreiding extra-credieten voor het aan
schaffen van boeken werden verleend van ' 
f 750 over 1932, van f 630 over 1933 en van 
f 1100 over 1934; dat de kosten per leerling 
van deze openbare uitgebreid lager onderwijs
school dus kwamen op f 23.94 over 1932, op 
f 24.90 over 1933 en op f 18.06 over 1934; dat 
over 1935 ten behoeve van deze openbare 
uitgebreid lager onderwijsschool geen extra
rrediet noodig was, terwijl door de Ged . Sta
ten van Gelderland, in verband met de fi
nancieele omstandigheden der gemeente o.m. 
als eisch voor goedkeuring van de gemeente
begrooting voor 1935 werd gesteld, dat het 
op die begrooting uitgetrokken gewone cre
dietbedrag voor het aanschaffen van boeken 
enz. voor de openbare uitgebreid lager onder
wijs-school aanmerkelijk werd verlaagd (te 
weten van f 6 tot f 4.50 per leerling), terwijl 
extra-credieten dan niet zouden mogen toege
staan worden; dat, wanneer ook deze aan
vrage van het schoolbestuur om een extra
crediet van f 847 .35 over 1935 werd ingewil-
1 igd, daardoor ten h ihoeve van deze bijzon
dere uitgebreid lager ondel'\vijsschool weder
om boven de exploitatiekosten per leerling 
ex art. 101 een extra-bedrag (van f 4.91 per 
leerling) zou worden toegestaan, daar het 
gem iddeld aantal leerlingen van deze school 
over 1935 1721/2 bedroeg; dat de raad op 
grond van het vorenstaande van oordeel blijft, 
dat de gevraagde medewerking behoort te 
worden geweigerd, omdat, gelet op de extra
bedragen, welke reeds over de laatste jaren 
boven de exploitatievergoeding ten behoeve 
van deze bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderwijs werden toegestaan, geacht 
moet worden, dat met deze nieuwe aanvrage 
om een extra bedrag de normale grenzen, 

welke aan het geven van goed uitgebreid 
lager onderwijs mogen gesteld worden, worden 
overschreden; 

0. dat met den door Ged. Staten geraad
pleegden Inspecteur van het Lager Onderwijs 
in de inspectie Arnhem moet worden aange
nomen, dat door de inwilliging van de on
derhavige aanvrage de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, niet 
worden overschreden; 

dat daarin geen verandering wordt gebracht 
door hetgeen de gemeenteraad daartegen 
heeft aangevoerd, aangezien de exploi tatiever
goeding krnchtens art. 101 der Lager Onder
wijswet 1920 buiten deze aangelegenheid 
staat; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het teroep ongegrond te verklaren; 
Onze Minister· van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

15 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 129 j0 • art. 135.) 

Wanneer beide gemeentebesturen eene 
wijziging van eene gemeenschappelijke 
regeling wenschen, waartegen overigens 
geen bezwaar bestaat, behooren Ged. 
Staten zich daartegen niet te . verzetten 
op den enkelen grond, dat de bestaande 
regeling voor eene der part\jen voordeeliger 
en voor de andere nadeeliger is dan de 
nieuwe. Tegen terugwerkende kracht van 
de wijziging bestaat geen bezwaar, ver
mits het niet onredelijk is, dat de gemeente
besturen eenc regeling, aan welke zij voor 
de toekomst de voorkeur geven, ook voor 
het verleden willen doen gelden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beverwijk tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 24 December 1935, N°. 1, waarbij goed
keuring is onthouden aan het gemeenschappe
lijk raadsbesluit, vastgesteld door den ge
meenteraad van Beverwijk dd. 3 Mei 1935 en 
door dien van Heemskerk dd. 8 Mei 1935. 
strekkende tot wijziging van de in 1927 tus
schen beide gemeenten getroffen regeling in 
zake de levering van gas; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehrord, advies van 
15 April 1936, 0

• 149; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 10 Juni 1936, N° . 
11896 Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat ingevolge de bij het vorengenoemd 
gemeenschappelijk raadsbesluit aangebrachte
wijziging in de onderhavige regeling inzake 
de levering van gas, welke wijziging wordt 
geacht gegolden te hebben van den datum af, 
waarop de gaslevering in Heemskerk een aan
va:,g heeft genomen, artikel 4 der regeling· 
wordt gelezen als volgt: 

,,Voor de ingezet.enen van Heemskerk zullen• 
altijd dezelfde gastarieven gelden als voor de, 
ingezetenen van Beverwijk. 

Mocht de winst van Beverwijk's gasbedrij-ff 
- hieronder ook begrepen retributie, recog-
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nitie en aandeel in de bestuurskosten der ge
meente - op de exploitatie Heemskerk een 
bedrag van één cent per afgeleverde M3 gas · 
overschrijden en deze winst aan Beverwijk 
worden uitgekeerd, dan zal Heemskerk in die 
meerdere winst deelen in verhouding tot het 
aantal M3's verkocht gas over gasmeters in 
Heemskerk tot het totaal aantal M3's door het 
gasbedrijf van Beverwijk over gasmeters ver
kocht gas, met dien verstande, dat de winst
uitkeering aan Heemskerk niet zal plaats 
hebben, al vorens het gegarandeerde gasver
bruik in die gemeente is bereikt."; 

dat het besluit van Ged. Staten van r oord
Holland, waarbij aan het gemeenschappelijk 
raadsbesluit goedkeuring is onthouden, steunt 
op de overwegingen, dat de onderwerpelijke 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
inzake de gaslevering door Beverwijk, afge
zien van eene redactiewijziging van den eer
sten zin van art. 4 dier regeling, hierop neer
komt, dat, te rekenen van den datum, waarop 
de gaslevering in Heemskerk een aanvang 
heeft genomen, het aandeel van de gemeente 
He~mskerk in de winst van het gasbedrijf 
der gemeente Beverwijk wordt beperkt tot de 
winst, welke op de gaslevering in Heemskerk 
wordt gemaakt; dat deze wijziging, waarmede 
wordt beoogd een einde te maken aan het 
tusschen beide gemeenten gerezen geschil in
zake de toepassing van de gemeeµschappelijke 
regeling, ten aanzien van de winstverdeeling 
van een geheel ander beginsel uitgaat dan te 
dien aanzien in de oorspronkelijke l'Bgeling is 
neergelell'd; dat uit de te dezer zake zoowel 
schrifteliJk als mondeling verkregen inlich
tingen is gebleken, dat de aanvaarding van 
het gewijzigde stelsel van winstverdeeling voor 
de gemeente H eemskerk beteekent het volle
dig prijsgeven van hare met betrekking tot 
dit punt uit de gemeenschappelijke regeling 
voortvloeiende rechten, gelijk die zijn beves
tigd door de op 20 Augustus 1934 tusschen 
de , gemeenten H eemskerk en Beverwijk in het 
nadeel van de laatstgenoemde gemeente ge
wezen arbitrale uitspraak, zonder dat tegen
over dat offer van de zijde van de gemeente 
H eemskerk door de gemeente Beverwijk eeni
gerlei redelijke compensatie wordt gesteld; 
dat immers eene zoodanige compensatie geens
zins is gelegen in de wijziging van den eer
sten zin van art. 4 der gemeenschappelijke 
regèling, welke wijziging niet anders dan als 
eene redactie-verl:etering is te beschouwen; 
dat namelijk ook de bepalingen van art. 4, 
juncto art. 2, van de oorspronke)ij ke re geling 
kennelijk deze strekking hebben, dat de tarie
ven voor de gaslevering aan de ingezetenen 
in beide gemeenten gelijk zullen zijn en dat, 
eene verhooging van deze tarieven all een voo1· 
de ingezetenen van H eemskerk zal zijn uitge-
sloten; . 

dat, in verband met het vorenstaande, door 
de onderwerpelijke wijziging van de gemeen
schappelijke regeling de belangen van de ge
meente Heemskerk ernstig worden geschaad; 
dat voorts door het verleenen van terugwer
kende kracht aan deze wijziging tot het tijd
stip, waarop de gaslevering in Heemskerk is 
aangevangen, de vorenvermelde arbitrale uit
spraak, waaraan door de gemeente Beverwijk, 
die daarbij in het ongelijk werd ge teld, tot 

dusverre nimmer behoorlijk uitvoering is ge
geven, geheel zal worden te niet gedaan, zoo
dat de gemeente Heemskerk zelfs over de ai
geloopen jaren niet zal ontvangen datgene, 
waarop zij krachtens deze uitspraak recht 
heeft; 

dat de gemeenteraad van Beverwijk in be
roep aanvoert, dat de onderwerpel ijke wijzi
ging ertoe strekt om, zoowel ten aanzien van 
den ·gasprijs in Heemskerk, als wat aangaat 
de deelgerechtigheid van Heemskerk in door 
het gasbedrijf van Beverwijk gemaakte winst, 
de tus chen Beverwijk en Heemskerk ge1·ezen 
geschillen, voor zoover nog bestaande ten 
dage van de vaststelling der onderwerpelijke 
wijziging - te weten: a. geschil over het àl 
dan niet bestaan van het recht der gemeente 
Beverwijk, den gasprijs in Heemskerk te ver
hoogen zonder gelijke verhooging van den 
gasprijs in Beverwijk, en b. geschi l over de 
beteekenis en de draagwijdte van het d(ctum 
der tusschen Beverwijk en H eemskerk ge
wezen arbitrale beslissing -, uit den weg te 
ruimen en wel door de redactie van art. 4 
van het gas contract 1927 in overeenstemming 
te brengen met de bedoelingen, welke zoowel 
bij Beverwijk als bij Heemskerk op elk van 
beide punten bij het tot stand komen van dat 
contract hebben voorgezeten, en d ie bedoelin
gen effectief te doen zijn, te rekenen van den 
datum af, waarop de gaslevering in H eems
keek een aanvang heeft genomen; dat der
halve de onderwerpelijke wijziging beoogd de 
oplossing van een tweevoudig geschi l , en wel 
door ten aanzien van elk der beide geschil
punten terug te keeren tot de beginselen, 
waarvan bij het opmaken der oorspronkelijke 
regeling is uitgegaan, maar welke in die rege
ling in de formuleering van art. 4 niet tot 
haar recht zijn gekomen; dat deze terugkeer 
tot de bedoelingen der oorspronkelijke rege
ling en de ondubbelzinnige vastlegging dier 
bedoelingen in de wijziging der regeling zoo
wel van Beverwijk als van H eemskerk een 
offer heeft gevergd; dat overigens het · door 
Heemskerk ten deze gebrachte offer naar de 
meening van Beverwijk al zeer gering moet 
worden genoemd, beteekenende Heemskerk's 
recht uit de oorspronkelijke redactie van art. 
4, gelijk dat recht is komen vast te staan door 
de tusschen Beverwijk en Heemskerk gewezen 
arbitrale beslissing, eene vordering over het 
jaar 1929 ad nihil en eene vordering over het 
jaar 1930 ad f 60.02; dat daartegenover Be
verwijk een in geldelijk opzicht veel grooter 
offer bracht, door af te zien van de moge
lijkheid van eenzijdi ge gasprijsverhooging in 
Heemskerk, waartoe de oorspronkelijke rege
ling haar de bevoegdheid gaf, zij het in tegen
stelling met de I:-edoeling, welke bij het op
maken dier regeling heeft voorgezeten; dat 
van beschadiging van de belangen van H eems
keek in geenen deele kan worden gesproken; 
dat ten slotte n iet terecht ervan kan worden . 
gewaagd, dat door de gemeente Beverwijk 
nimmer behoorlijk uitvoering aan de tusschen 
haar en de gemeente Heemskerk gewezen ar
bitrale beslissing is gegeven, vermits 1. Bever
wijk binnen den door arbiters gestelden ter
rrujn aan Heemskerk heeft doen toekomen eeri 
overzicht van de bedrijfsresultaten van Bever
wijk's gasbedrijf over de jaren 1929 en , 1930 
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(in verband waarmee de a.andach t erop wordt 
gevestigd, dat H eemskerk, terecht, nimmer 
eenige aanspraak heeft beweerd op de dwang
som a d f 50 per dag, waartoe arb iters Bever
wijk hebben ve roordeeld voorgeval van niet
nakoming der ui tspraak en 2. Beverwijk heeft 
betaald aan kosten voor arbi ters f 1300 en aan 
kosten voor H eemskerk's rechtsgeleerden raads
man f 733. 33, terwijl voorts Beverwijk heeft 
erlangd de goedkeur ing van Gedeputeerde 
Staten van oord-H oll and op 's raads besluit, 
zich te verweren tegen eene nieuwe vordering 
van H eemskerk tot benoeming van arb iters, 
ten einde te komen tot gerechtelij ke vaststel
ling van de 1:-eteekenis en de draagwij dte der 
tusschen Beverwijk en H eemskerk gewezen 
arbit rale besliss ing, welke vordering de burge
meester van H eemskerk voortgang heeft po
gen te doen vinden ondanks het besluit van 
den gemeenteraad van Heemskerk betreffende 
de onderwerpelij ke wijziging; 

0 . dat het bij het gemeenschappelij k raads
besluit gewijzigde art. 4 een op zichzelf alles
zins aanvaardbare regeling inhoudt betreffen
de de tari even, welke voor de ingezetenen der 
gemeente H eemskerk zullen gelden, alsmede 
betreffende het aandeel in de winst, waarop 
die gemeente in voorkomend geval aanspraak 
zal kunnen m aken ; 

dat de terugwerkende kracht, welke in het 
gemeenschappelijk raadsbeslui t aan het be
paalde in het nieuwe art. 4 wordt toegekend, 
evenmin bezwaar ontmoet, vermits het niet 
onredelijk is, dat de beide betrokken gemeen
tebesturen een regeling als in art. 4 neerge
legd, aan welke zij voor de toekomst de voor
keur geven, ook voor het verl eden willen 
doen gel den ; 

dat wel iswaar de nieuwe regel ing voor de 
gemeente H eemskerk minder gunstig is dan 
de bestaande, zoodat in zóóverre zou ku nnen 
worden gezegd, dat de belangen van die ge
meente door de wijziging worden geschaad, 
doch dat hierin geen aanleiding kan worden 
gevonden, de goedkeuring aan het gemeen
schappelijk rnadsbesluit te onthouden ; 

dat toch de strekking va n het aan Ged. 
Staten ten aanzien van gemeenschappel ijke 
regelingen tusschen gemeenten toekomende 
recht va n goedkeuring meel:•rengt, dat, wan
neer beide gemeentebesturen eene wijziging 
van de regeling wenschen , waartegen overi 
gens geen bezwaar bestaat, Gedeputeerde Sta
ten zich daartegen niet behooren te verzetten 
op den enkelen grond, dat de bestaande rege
l ing voor eene der partijen voordeel iger en 
voor de andere nadeeliger is da n de n ieuwe; 

dat mi tsdien Ged. Staten ten onrechte hunne 
goedkeuring aan het gemeenschap pelijk raads
beslu it hebben onthouden ; 

Gezie n d e gemeen tew et; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernieti ging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-H oll and, het ge
meenschappelijk raadsbeslui t, vastgesteld door 
den gemeenteraad van Beverwijk dd. 3 Mei 
1935 en door dien van H eemskerk dd . 8 Me, 
1935, al snog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
is belast enz. 

- 1 (A.B.) 

15 Juni 1936. ARREST van den H oogen 
Raad. (Winkelsluit ingswet artt. 3 en 7.) 

R echtb. : Al zou moeten worden aange
nomen, dat het verscha ffen van munt
stukken in een wi nkel door het personeel 
aan het publiek i.v. m . het doen van aan
koopen in dien winkel door dat publiek, 
onder bedienen in den zin van de Wink~l
slui tingswet zou vall en, zijn toch de be
wezenverklaar de handel ingen [de winkel
juffrouw heeft iemand bediend door hem 
een muntstuk te verscha ffen ten einde hem 
het gebruik van een in de w inkeldeur 
aanwezige automaat mogelijk te m aken} 
niet strafbaar, omdat de bepalingen der 
wet niet van toepass ing zijn op de ver
koopsautomaten en derhalve het bedienen 
van zu lk een automaat gedurende den t ijd , 
dat de winkel voor het publiek gesloten 
moet zijn, niet verboden is. 

H . R. : De R echtb., sprekende van het 
bedienen van een automaat, bedoel t ken
nelij k het verrichten van zekere hande
lingen, opdat het publ iek va11 den auto
maat gebruik kan ma ken , waarmede zij 
binnen de grenzen der t.1.1 . bl eef. 

De i.c. verrichte handeling, welke zich 
bepaalde tot het verschaffen, ten gebruike 
in den automaat, van een muntstuk in ruil 
van een gel ijkwM rdig, doch afgesleten 
muntstuk, is in ieder geval niet een be
dienen in den zi n van art. 7 der wet. , 

Op het beroep van den 0 . v. J . bij de Recht
ba nk te H aarlem, requirant van cassati e tegen 
een vonnis va n die Rech tbank van 16 J an. 
1936, waarbij in hooger beroep is vernietigd 
een vonnis van het K antongerecht te H aarl em 
van 16 Sept. 1935 en H . J . F . S ., ba kker te 
Beverwijk, ter za ke van het bewezenverklaarde 
is ontslagen van all e rechtsvervol ging. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. · 

Met vernietiging van een veroordeelend von
nis van den K antonrechter te H aarl em ver
klaarde de Arr.-R echtbank te :Haarlem in hoo
ger beroep op 16 J anua ri 1936 ten l aste van 
gerequi reerde bewezen, dat op 27 J uni 1935 
des namiddags omstreeks te 10.45 uu r in de 
gemeente Beverwijk Elisabeth Schilder, die 
in verdachte's dienst was en toen in na te 
noemen winkel di enst deed, in den in perce~I 
... .. . gevest igden winkel - zijnde een besloten 
ruimte, waar eetwaren aan het publ iek in het 
klein pl achten te worden verkocht en a fge
leverd - iem and heeft bediend door hem een 
muntstuk te verscha ffen, teneinde he;m !;iet 
gebruik van een in de winkeldeur van dien 
winkel aanwezige automaat mogelijk te maken 
of te vergema kkelijken zul ks terwijl die win
kel toen voor het publiek gesloten moest zijn ; 
verdachte was hoofd of bestuurder van dien 
winkel en de verkoop van eetwaren door mid
del van die automaat behoorde tot de exploi
tatie van dien winkel. 

De Rechtbank achtte echter het bewezene 
niet stra fbaar, waarbij zij overwoog, dat toch 
- ook al w u aangenomen moeten worden, _dat 
het verschaffen van muntstukken in een wi n
kel door het personeel aan het pub! iek .in ver
band met het doen van aankoopen in dien 
winkel door dat publ iek, onder bedienen in 
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den zin van de Winkelsluitingswet wu vallen, 
de bewezen handelingen toch niet strafbaar 
zijn volgens deze wet, omdat de bepalingen 
daarvan niet van toepassing zijn op de ver
koopsautomaten en derhalve bedienen van zulk 
een automaat gedurende den tijd, dat de win
kel voor het publiek gesloten moet zijn, niet 
verboden is en ontsloeg daarom verdachte van 
alle rechtsvervolging. 

De Officier van Justitie bij gemelde R echt
bank, die veroordeeling gevorderd had, kon 
zich bij deze beslissing niet neerleggen, ste lde 
beroep in cassatie in, en draagt thans bij 
schriftuur als middelen voor: 

1. S. of v. t . van de artt. 348, 315 j0
. 422 

Sv., door de bewezen handelingen nader te 
omschrijven als het bedi enen van een auto
maat, en vervolgens te beslissen, dat dit laatste 
niet strafbaar is, a ldus geen recht doende op 
den grondslag der telastelegging; 

II. S. of v. t. van de artt. 3, 7 en 10 der 
Winkelslui t ingswet 1930 S . 460. door (impli 
cite) te beslissen, dat de bewezen handelingen 
vallen onder die, welke de wetgever in art. 3 
lid 1 der genoemde wet op het oog had. 

Ter toelichting van het eerste middel zegt 
hij, dat niet is ten laste gelegd het bedienen 
van een automaat, doch het bedienen van een 
persoon, zij het dan in verband met de aan
wezi ge automaat, terwijl hij als g rond voor 
het tweede middel aanvoert dat de bepaling 
van art. 3 lid 1 der Winkelsluitingswet 1930 
S. 460, alleen buiten het terrein van deze wet 
stelt handelingen, die een rechtstreeksche be
handeling van een automaat vormen, waarop 
ook de redactie-wijziging, die deze hepal ing 
heeft ondergaan , wijst. 

De feitelijke toedracht waarop het oordeel 
der R echtbank berust is deze, dat iemand 
's avonds tegen elven aan dien gesloten win
kel belde, en dat deze persoon, toen de winkel 
juffrouw de deur geopend had, haar vertelde, 
dat hij niet in het bezit was van een goed 
kwartje om in de zich in de winkeldeur be
vindende automaat te werpen, hetgeen hem 
gebleken was omdat met het afgesleten 
kwartje, dat hij gebruikt had, de automaat 
niet werkte. De winkeljuffrouw heeft toen 
het afgesleten kwartje van dien persoon in 
ontvangst genomen, en hem, terwijl hij in de 
geopende winkel deur stond er een gaaf kwartj e 
voor in de plaats gegeven. Het doel werd 
daarmede bereikt, die persoon heeft met het 
gave kwartje de automaat in werking kunnen 
stellen en is met de aldus op eenigszins om
slachtige wijze verkregen eetwaar vertrokken. 

Het wil mij voorkomen, dat het eerste mid
del onjuist is. Er is hier niet in den geopenden 
winkel verkocht of afgel everd , maar de win
keljuffrouw heeft een klant van de automaat 
geholpen. Niet is gebleken, dat de winkel voor 
het publiek geopend was, integendeel , maar 
er is een middel verschaft om den klant de 
automaat in werking te doen stellen, toen hij 
daartoe niet bij machte bleek, wat ik op een 
lijn zou willen stell en met het optillen van 
een dreumes, om hem de gelegenheid te geven 
een cent te werpen in het spleetje waar hij 
niet bij kan, ten einde het begeerde stuk 
kauwgom uit een automaat meester te worden. 
Er is hier dus niet sprake van het bedienen van 
het publiek, zelfs niet naar mijn opvatting van 

het bedienen van een automaat, zooals de 
Rechtbank zegt, maar van het iemand helpen, 
opdat deze zich van de automaat kan be
dienen. 

De wet gebruikt den term "bedienen" in 
art. 7 1. 1, maar bedoelt daarmede een geheel 
andere handeling dan de woeven besprokene, 
n.l. verkoopen of afleveren "over het hekje" , 
woals ook uit de Memorie van Toel ichting 
blijkt. 

Indien dit juist is, dan blijft de vraag in het 
tweede middel gesteld ter beantwoording over, 
n.l. of art. 3 I. 1 alleen buiten het terrein der 
wet de handelingen stel t, welke een recht
streeksche behandeling van een automaat vor
men, waarvan dan in dit geval volgens requi
rant, gez ien de feiten niet sprake zou zijn. 

Na de wijziging der Winkelsluitingswet 1930 
krachtens de wet van 24 Juli 1934, S. 450, 
luidt art. 3 o.m. ,,De bepalingen dezer wet 
zijn niet van toepassing op verkoopautoma
ten". De woorden dezer bepaling verschillen 
in beginsel niet van wat in de wet vóór de 
wijziging stond. 

Bij het voorstel tot wijziging waren de auto
maten uit de wet verdwenen, en stelde de 
Minister dus voor, hoewel Z.Exc. zulks in de 
Memorie van Toelichting niet nader toelichtte, 
den verkoop door middel van a utomaten onder 
de werking der W et te brengen. 

Bij het Voorloopig Verslag (1933- 1934, 
270, n°. 4) rezen tegen deze schrapping da
delijk bezwaren. De Minister I ichtte zijn zwij
gen toe in de Mem. van Antwoord met de 
opmerking (1933-1934, 270, n°. 5) dat een 
wettelijke regeling van verkoop door middel 
van a"utomaten in voorbere iding was, maar 
oordeelde het ten slotte beter dezen verkoop 
weer in de wet te vermelden, waartoe hij een 
nader voorstel deed, dat de zooeven vermelde 
redactie volgt (zie n°. 6) . Aldus stond de 
bepaling dan ook opgenomen in het Ontwerp 
van Wet, zooals het luidde na de daarin tot 
en met 24 Mei 1934 aangebrachte wijzigingen 
(zien°. 17) . 

Bij de openbare beraadslagingen in de 
Tweede Kamer is wel vurig gedebatteerd over 
de regelingen betreffende consumptie-ijs, ijs
wafeltjes e. d. , verder in art. 3 vermeld, doch 
over de automaten gezwegen, en ook de Eerste 
Kamer heeft over dit punt niets - voor deze 
zaak van belang - te berde gebracht. 

Ik meen derhalve te mogen concludeeren, dat 
ten aanzien van de verkoopsautomaten de 
wetswijziging geen verandering heeft gebracht. 
en de redactie-wijziging in het tweede middel 
bedoeld nergens op wijst. 

Het komt mij dan ook voor, dat het vonnis 
der Rechtbank juist is gewezen, omdat ik in 
het ruilen van het afgesleten kwartje door de 
winkeljuffrouw voor een dat korter in omloop 
was, niet.s strafbaars zie en dit niet de be
naming zou willen geven van " bedienen". 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende : (zie conclusie) -; 
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0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, dat enz. (zie conclusie) ; 

0. dat de R echtb. den gerequireerde heeft 
ontslagen van rechtsvervol g ing op grond, dat 
het bewezenverkl aarde niet stra fbaar is en 
daaromtrent heeft overwogen: da t - a l zou 
aangenomen moeten worden, da t het verschaf
fen va n munstukken in een winkel door het 
personeel aan het publiek in verband met het 
doen va n aankoopen in dien winkel door dat 
publiek, onder bedienen in den zin van de 
Winkelsluitingswet zou vall en - de bewezen 
handelingen toch n iet strafbaar zij n volgens 
deze wet, omdat de bepali ngen daarvan niet 
van toepassing zijn op de verkoopsautomaten 
en derhalve bedi enen van zulk een automaat 
gedurende den t ijd , dat de winkel voor het 
publiek gesloten moet zijn, n iet verboden is ; 
dat het bewezenve rkl aarde ook niet krachtens 
een a nder wettelijk voorschrift strafbaar is; 

0 . omtrent de m iddelen : 
dat de R echtba nk, waar zij spreekt van het 

bedienen van een automaat, kennelij k bedoel t 
het verri chten va n zekere handelingen, opdat 
het publiek van den automaat ka n gebruik 
maken, waarmede zij is gebleven binnen de 
grenzen der telastelegging, zoodat het eerste 
middel faalt; 

da t wat er verder zij van de bes! iss ing der 
R echtbank, da t het verrichten van dergelijke 
handelingen buiten de bepalingen van de Win
kelsluitingswet valt, in ieder geval de door 
Elisabeth Schilder verri chte handeling, welke 
zich bepa~lde tot het verscha ffen, ten gebruike 
in den automaat, van een muntstuk in ruil 
voor een, zooals uit de bewijsmi ddelen blij kt, 
gelijkwaardi g, doch a fgesleten muntstuk , niet 
is bedienen in den zin van a r t . 7 der wet ; 

Verwerpt het beroep . 
(N. J. ) 

15 J uni 1936. ARREST van den H oogen 
R aad. (Hinderwet artt. 2 en 22.) 

Hij , die als hoofd van een onderneming 
vaten petroleum op een stuk grond be
waart en opges lagen houdt of vaten ben
zine en petrol eum op een stuk grond 
bergt, hetgeen wij st op eene duurzame 
bestemming van den grond tot deze doel
einden, ,,houdt" een inr ich t ing tot bewa
r ing van vluchtige producten, dus "eene 
in art. 2 der Hinderwet omschreven in
ri_chting" ! iI; , den zin van art. 22 dier wet 
,, 1n werki ng . 

Ook bij het bewaren , opgeslagen houden 
en bergen va n producten op een open 
terrein kan men, overeenkomsti g de be
doeling van de Hi nderwet, spreken van 
eene " in rich t in g" en dus ook van het 
"oprichten" en het " in werk ing brengen 
en houden" van eene inr ich t ing. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt; deze 
nog over het zonder! ing verloop van deze 
zaak]. 

Op het beroep van J. A . v. H. , ol iehande
laar te Spijkenisse, requira nt van cassatie 
tegen een vonnis van de R echtbank te Rotter
dam van 11 F ebr. 1936, krachtens hetwelk in 
hooger beroep - met vernietig ing van een op 

10 Oct. 1935 door he t K a ntongerecht te Brielle 
gewezen mondeling vonn is en, kennelijk ge
deeltelijke, bekracht ig ing van een op 12 Sept. 
1935 door di t K antongerecht bij verstek ge
wezen mondeling vonnis - de req uirant ter 
zake "op een andere plaats da n in de vergun
ning is aangewezen een in a1·t. 2 der Hinder
wet omschreven imicht ing in werking houden, 
tweemalen gepleegd" , met toepass ing van de 
artt. 1 , 2 aanhef en onder IV, 22 aanhef en 
onder a der Hinderwet, 23, 62 Sr., is veroor
deeld tot betaling van eene geldboete van 
vij ftien gulden en drie dagen ve rvangende 
hechtenis voor het plegen van de eerste over
t reding en tot betaling van eene geldboete van 
vijf gulden en één dag vervangende hechtenis 
voor het plegen van de tweede overtreding. 

Concl us ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt . 

Blijkens de inl e idende dagvaarding is aan 
requira nt tel astegelegd : ,,dat hij te Spijkenisse 
op 1 2 J uli 1935, a ls hoofd van een onderne
ming tot den handel in ol ie, op een perceel 
g ronds, dat gelegen was op ongeveer 5 meter 
a fstand van perceel Ganzegors ofwel H aven
kade 71, welk perceel niet samen viel met per
ceel Ganzegorskade n °. 74, zonder de inge
vol ge de H inderwet daartoe vereisch te vergun
ning, een of meer va ten, geheel a lthans ge
deel telij k gevuld met ruwe olie ofwel gas
petroleu~ alsmede een vat inhoudende 145 
1 iter blanke petroleum heeft bewaard en opge
slagen gehouden en aldus een inricht ing tot 
bewaring van vlucht ige oliën in werking heeft 
gehouden. 

De K antonrechter te B rielle veroordeelde 
requi rant bij verstek en bij mondel ing vonnis 
van 12 September 1935, het telastegelegde be
wezenverkl arend en di t de benaming gevend 
" op een andere pl aats dan in de vergunning 
is aangewezen, eene inrichting welke gevaar 
en schade kan veroorzaken, in werking hou
den" met toepass ing der a rtt. 1, 2 aanhef en 
sub IV, 22 aanhef en sub a, 33 der Hinderwet 
tot een geldboete van f 15 bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 3 dagen 
hechtenis. 

De wijze, waarop hierna de zaak verder is 
verloopen is eeni gszins zonder! ing. R equirant 
kwan1 in verzet, maar was intusschen opnieuw 
gedagvaard en thans terzake dat hij onder de 
gemeente Spijkenisse op of omstreeks 28 Aug. 
1935, a ls hoofd van de onderneming op een 
perceel grond op een a fstand van ongeveer 3 
meter van de woning gemerkt Ganzegors of 
H avenka de n° . 71 een inrichting bestemd tot 
bewaring van benzine en ruwe petrol eum, 
welke gevaar , schade of hinder zou kun nen 
veroorzaken, in werking heeft gesteld - a l
daar was geborgen één vat inhoudende 145 li ter 
benzine en op een a fsta nd van ongeveer 5 meter 
van opgemelde woning wa ren geborgen twee 
ij zeren vaten elk inhoudende 195 li ter ruwe of 
gas-petrol eum - zijnde di t vlucht ige stoffen of 
producten, zooals in art. 2, IV van de Hin
de rwet van 2 Juni 1875 S. 95 l aa tstelijk ge
wijzi gd 1 Juli 1909, S. 246 omschreven, zonder 
dat hem ve rdachte daartoe vergunning door 
het gemeentebestuur van de gemeente Spij
kenisse was gegeven. 

De verzetzaak en de nieuwe zaak zijn blij-
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kens het proces-verbaal der terechtzitting van 
het Kantongerecht B riell e tegelijk behandeld 
op 10 October 1935. Daar is uitgeroepen de 
zaak tegen J an Arie v. H., verdachte bij dag
vaarding van den 28sten September 1935 (de 
nieuwe, tweede zaak) tevens opposant bij ex
ploit van 18 September 1935 (kennelijk de 
eerste zaak). 

Na mondelinge mededeeling door den Kan
tonrechter van den korten inhoud der oor
spronkelijke processen-verbaal der beide zaken 
en van het exploi t van verzet is, volgens het 
relaas der terechtzitting, de behandeling aldus 
voortgezet: 

De verdachte ondervraagd, hee ft gezegd: 
(bij monde van zijn raadsman) : 

verdachte wordt thans opnieuw gedagvaard 
voor hetzelfde feit waarvoor verdachte bij ver
stekvonnis dd. 12 September 1935 is veroor
deeld en waartegen verdachte thans in verzet 
is gekomen; vóórdat dus de zaak van 12 Sep
tember j .l. in staat van gewijsde was, haast 
het 0. M. bij dit Kantongerecht zich - daar
toe aangespoord door belanghebbenden bij dit 
civielrechtelijk geschilpunt omtrent al of niet 
openbaarheid van een stuk Havenkade te 
Spijkenisse - de familie van H . op allerlei 
wijzen strafrechtelijk in de engte te drijven; 

Men maakt zoodoende misbruik van Justitie 
en Politie voor doeleinden die op andere en 
elegantere wijze bereikt kunnen worden. 

De verdachte nader ondervraagd heeft (per
soonlijk) nog gezegd: 

dat hij het hem bij dagvaarding van 28 
Aug. j.l. telastegelegde feit heeft gepleegd, 
omdat hij niet anders kon handel en; immers 
heeft de firma Van B. voor hem den weg ver
sperd en kon hij er niet langs met zijn auto, 
en die gaspetroleum moest toch ergens neer
gelegd worden. Er is een rechtsstrijd over het 
eigendomsrecht van een tuk H avenkade te 
Spij ken i se. 

De Ambtenaar van het 0. M. heeft daarop 
het woord gevoerd en na ·voorlezing zijne vor
deringen schriftelijk overgelegd; (2 X ). 

De raadsman van verd. antwoordt hierop. 
Aan den verdachte wordt het recht gegeven 

om het laatst te spreken (2 X ). 
Mondeling vonnis volgde, waarbij de Kan

tonrechter de bij verstek gewezen uitspraak 
van 12 September 1935 vernietigde en opnieuw 
rechtdoende uitsprak "Ontslag van rechtsver
volging wegens de voortgezette handeling van 
overtreding van de artt .. 1, 2 aanhef en sub 
IV 22 en sub a der Hinderwet, en zulks om
dat verdachte deswege niet strafbaar moet 
geacht worden te zijn. 

De Ambtenaar 0. M. bij het Kantongerecht 
kwam in hooger beroep. 

De R echtbank te Rotterdam zegt in haar 
vonnis van 11 F ebruar i 1936, dat het vonnis 
waarvan beroep, niet in stand kan blijven, nu 
zij in beide zaken tot een andere beslissing 
komt, en neemt dus op grond van den loop 
dezer procedure kennelijk aan dat de zaken 
gevoegd zijn. 

Zij oordeelt bewezen, wat betreft het feit 
van 12 Juli 1935, dat verdachte te Spijkenisse 
op 12 Juli 1935 als hoofd van een onderneming 
tot den handel in ol ie, op een perceel gronds 
dat gelegen was op ongeveer 5 meter afstand 
van perceel Ganzegors of wel Havenkade 71, 

welk perceel niet samen viel met perceel Gan
zegors 74, zonder de ingevolge de Hinderwet 
daartoe vereischte vergunning, vaten gevuld 
met ruwe of wel gaspetroleum a lsmede een 
vat inhoudende 145 Liter blanke pertroleum 
heeft bewaard en opgeslagen gehouden, en 
a ldus een inrichting tot bewaring van vluch
tige oliën in werking heeft gehouden. Even
eens verklaart zij het tweede feit bewezen, 
m. d. v. dat het is gepleegd op 28 Aug. 1935. 

Zij verwerpt het verweer dat hier niet sprake 
zou zijn van een inrichting in den zin der wet, 
daarbij opmerkend: Een open ruimte kan een 
dergelijke inrichting zijn; zij is dit slechts, 
wanneer zij als wodanig min of meer duur
zaam wordt bestemd en min of meer regel
matig wordt gebruikt. 

Dat verdachte die bestemming aan de ruimte 
had gegeven en er dat gebruik van maakte, 
volgt reed uit het feit, dat de verbalisanten 
daar op 6 en 12 Juli vaten petroleum hebben 
aangetroffen a ls ook uü het feit, dat zij die 
daar op 28 Augustus 1935 nog hebben aange
troffen. 

De bewezenverklaarde feiten leverden naar 
het oordeel der Rechtbank op: ,,Op een andere 
plaats dan in de vergunning is aangewezen 
een in art. 2 der Hinderwet omschreven in
richting in werking houden, twee malen ge
pleegd", strafbaar krachtens art. 1, 2 aanhef 
en sub IV, 22 aanhef en sub a der Hinderwet. 

Met aanhaling nog van art. 62 Sr. beslist 
de R echtbank met betrekking tot het fe it van 
12 Juli 1935, dat het vonnis waarvan beroep 
vernietigd en het bij dit laatste vernietigde 
verstekvonnis van 12 September 1935 bekrach
tigd wordt. 

Met betrekking tot het tweede feit legt de 
Rechtbank een geldboete op van f 5 bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door één dag hechtenis. 

De veroordeelde stelde beroep in cassatie 
in enz. 

Reeds meermalen kwam in de rechtspraak 
de vraag ter sprake wat volgens de Hinderwet 
moet verstaan. worden onder een inrichting 
in werking houden. De vergelijking van d eze 
zaak met Uw arrest van 16 Februari 1931 
(W. 12293; . J. 1931, 1262) welke bij de 
toelichting gemaakt is, gaat m. i. echter niet 
op. Daar ontsloeg de H. R. requirant van a lle 
,-echtsvervolging, omdat het telastegelegde feit 
hierop neerkwam, dat requirant een hoeveel 
heid afval aanwezig heeft gehad, hetgeen niet 
is het in werking brengen van een inrichting 
in den zin der Hinderwet. 

In deze zaken is ook telastegelegd, dat re
quirant een inrichting in werking heeft gehou
den of gesteld, maar zijn de bewezen verklaar
de feiten wat betreft 12 Juli 1935, dat requi
rant vaten olie ter plaatse heeft bewaard en 
opgeslagen gehouden, en wat betreft 28 Aug. 
1935, dat hij een inrichting in werking heeft 
gesteld, omdat hij ter plaatse vaten otie ge
borgen had. 

Ik meen derhalve, dat de R echtbank op 
grond van de vastgestelde feiten tot de slotsom 
kon komen, gezien het regelmatig gebruiken 
van den grond tot bewaren der vaten olie, -dat 
hier een inrichting in werking gehouden en 
gesteld was in den zin der wet, en concludeer 
tot verwerping van het beroep. 
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De Höoge Raad, enz. ; 
.Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

"S., althans v. t. van de artt. 1, 2, 22 der 
Hinderwet, 348, 350, 351, 352, 358, 359 eó 
425 -Sv., door het bewezen verklaarde strafbaar 
te oordeelen, hoewel het "bewaren en opslaan 
op een perceel "niet is een strafbaar feit, 
kunnende in ieder geval uit de bewijsmiddelen 
niet worden afgeleid, dat requirant een inrich
t ing tot het bewaren en opslaan heeft in wer
king gebracht", waarbij nog is opgemerkt, dat 
vaststaat, dat de petroleum lag op een stuk 
grond en dat het hebben van een stuk grond, 
,vaarop petroleum wordt bewaard, niet is het 
oprichten van een inrichting en het bewaren 
van petroleum op een naakt stuk grond niet 
is oprichten van een verboden inrichting; 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld ten laste van den requi rant is 
bewezen verklaard: 

1. dat requirant te Spijkenisse op 12 Juli 
1935 a ls hoofd van een onderneming tot den 
h andel in olie, op een perceel gronds, dat ge
legen was op ongeveer 5 meter afstand van 
perceel Ganzegors of wel Havenkade 71, welk 
perceel niet samenviel met perceel Ganzegors 
74, zonder de ingevolge de Hinderwet daartoe 
vereïschte vergunning, vaten · gevuld met ruwe 
of wel gaspetroleum alsmede een vat inhou
dende 145 liter blanke petroleum heeft be
waard en opgeslagen gehouden en aldus een 
inrichting tot bewaring van vluchtige oliën in 
werking heeft gehouden; 

2°. dat requirant onder de gemeente Spijke
nisse op 28 Augustus 1935, a ls hoofd van de 
onderneming op een perceel grond op een 
afstand van ongeveer 3 meter van de woning 
gemerkt Ganzegors of H avenkade n°. 71 een 
inrichting bestemd tot bewaring van benzine 
of ruwe petroleum , welke gevaar, schade of 
hinder wu kunnen veroorzaken, in werking 
heeft gesteld - aldaar was geborgen één vat 
inhoudende 145 liter benzine en op een af
stand van ongeveer 5 meter van opgemelde 
woning waren geborgen twee ijzeren vaten, elk 
inhoudende 195 liter ruwe of gaspetroleum -
zijnde dit vluchtige stoffen of producten, wo
als in art. 2, IV van de Hinderwet van 2 Juni 
1875 S . 95 laatstelijk gewijzigd 1 Juli 1909 
S . 246 omschreven, zonder dat hem, requirant, 
daartoe vergunning door het gemeentebestuur 
van de gemeente Spijkenisse was gegeven; 

0. omtrent het middel: 
dat hij , die als hoofd van eene onderneming 

vaten petroleum op een stuk grond bewaart en 
opgeslagen houdt of vaten benzine en petro
leum op een stuk grond bergt, welk een e n 
ander wijst op eene duurzame bestemming van 
den grond tot deze doeleinden, eene inrich
ting tot bewaring van vluchtige producten, 
dus "eene in art. 2 der Hinderwet omschreven 
inrichting", in den zin van art. 22 dier wet, 
,, in werking houdt"; 

dat in het.middel blijkbaar de meening wordt 
gehuldigd, dat men bij het bewaren, opgesla
gen houden en bergen van producten op een 
open terrein niet kan spreken van eene " in
richt1rig" en dus ook niet van het "oprichten" 

en het " in werking brengen of houden" van 
eene inrichting, doch dat deze meening blijk 
geeft van eene te letterlijke, met de bedoeling 
der Hinderwet sti·ijdige opvatting van gemelde 
uitdrukkingen, welke mede naar het taalge
bruik - zij het in eenigszins figuurlijken zin 
- kunnen worden gebezigd bij bewaar-, op
slag- en bergplaatsen, welke enkel bestaan uit 
een open terrein; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, 3°.) 

Req. geeft aan den deelnemer in een 
z.g. loterijclub een door hem, req. , onder
teekend stuk af, waarin staat vermeld, dat 
de deelnemer op de voorwaa1·den, in de 
bewezenverklaring aangegeven, o.m. recht 
heeft op den eigendom van een evenredig 
deel van aandeelen in zekere door het 
Koninkrijk België uitgegeven premielee
ningen, zoomede op een evenredig ·deel in 
de aan die aandeelen verbonden winkan
sen. Uit het samenstel van voorwaarden 
blijkt voorts, dat niet de z.g. loterijclub 
de besch ikking over de oorspronkelijke 
aandeelen in de Belgische premieleeningen 
en over de op die aandeelen te vallen 
prijzen en premiën verkrijgt, doch dat reg. 
zich de beschikking daarover heeft ver
zekerd. Op grond van een en ander kan 
worden aangenomen, dat de bedoelde 
stukken certificaten zijn in den zin van 
ai·t. 2 onder 3 Loterijwet 1905. 

Noch de omstandigheid, dat 20 deelne
mers gezamenlijk recht hebben op den 
eigendom van bepaalde aandeelen in de 
prem ieleeningen, noch de beweerde toe
passelijkheid van "vereenigingsrecht" op 
de onderlinge verhouding der deelnemers. 
kon aan het karakter der bewijzen a ls cer
tificaten afbreuk doen. Bij de bepal ing 
van het karakter dier bewijzen komt het 
aan op de verhouding tusschen reg. en de 
deelnemers en niet op de verhouding der 
laatsten. 

Op het beroep van C. J . N ., koopman, te 
Middelburg, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Middelburg van 6 Maart 1936, waar
bij wat de bewijsvoering betreft is bevestigd 
een op 11 Dec. 1935 door het K antongerecht 
te Middelburg gewezen vonnis, maar voor het 
overige dit vonnis is vernietigd en de requi
rant ter zake "op eenige wijze de deelneming 
door middel van certificaten rechtgevende op 
den gedeeltelijken e igendom van een oor
spronkelijk aandeel in een premieleening en 
op de aan zoodanig aandeel verbonden win
kans bij trekkingen, onder welke benaming 
ook, in premiel eeningen openstellen", met toe
passing van de artt. 2 onder 3° en 6 der 
Loterijwet 1905, is veroordeeld tot hechten is 
voor den t ijd van 14 dagen; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

reguirant voorgesteld bij schriftuur en luiden-
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de: s., althans v. t. van de artt. 351 en 353 
Sv. en 1 en 2 van de Loterijwet 1905; 

0. dat - met qualificatie en trafoplegging 
als is vermeld - ten laste van den requirant 
is bewezen verklaard: 

dat hij te Middelburg gedurende de maan
den April tot en met December 1934 en Ja
nuari tot en met April 1935 de deelneming 
door middel van certificaten heeft openge
ste ld in de 4 % Premieleening 1921 en in de 
5 % Premieleen ing 1922, 1923 en 1932, ulle 
van het Koninkrijk België, door in zijne hoe
danigheid van directeur van het Obi igatie
kantoor " Fortuna" voor Premieobligatie van 
het Koninkrijk België voor het publiek de ge
legenheid open te stellen om deel te nemen 
in meer clan één 5 jaar durende zoogenaamde 
loterijclub van 20 leden en wel per club tegen 
betaling van een contributie van f 25 ineens of 
wel 5 jaartermijnen van f 6 of wel 10 half
jaartermijnen van f 3, of wel 20 kwartaal
termijnen van f 1.50 of wel 60 maandtermijnen 
van f 0.50 (zulks ter keuze van den deelne
mer). alles verhoogd met f 0.05 zoogonaamde 
incassokosten, terwijl voor de toetreding tot 
een zoodanige club bovendien eenmaal een 
bedrag van f 0.50 verschuldigd was, welke 
deelneming den deelnemers het recht ga f op 
den eigendom voor een evenred ig deel van 
een aandeel van elk der bovengenoemde pre
mieleeni ngen en op een evenredig doel in de 
aan zulk een aandeel verbonden winkans bij 
trekkingen, waarbij aan de deelnemers een 
papier werd uitgereikt, vermeldende op de 
voorzijde de aanduidingsletters van de loterij 
club, tot welke zij waren toegetreden, den 
naam van den betrokken deelnemer, de t,e ries 
en de nummers der door voornoemd Oblig11tie
kantoor voor die club aangekochte aandel' len 
in bovengemelde premieleeningen, benev,1ns 
een contról enummer en een registernummt•r, 
en op de achterzijde tien artikelen bevattende 
.,Al gomoene Voorwaarden" voor de deel ne
ming in een zoodanige club, te weten: 

Art. l. Het Obligatiekantoor "Fortuna" 
voor Premie-Obli gatiën van het Koninkrijk 
België is gevestigd te Middelburg. Het heeft 
ten doel het administreeren van bij de wet 
geoorloofde loterijclubs, tot deelneming in 
welke de leden bij toetreding en inleggeld 
van f 0.50 en eene contr ibutie a ls in art. 2 
aangegeven betalen. De duur der club is 5 
jaar. 

Art. 2. De contributie per lid bedraagt: 
a. bij betaling ineens f 25; b. bij betaling in 
60 maandelijksche termijnen f 0.50 p r maand. 
De betalingen kunnen per jaar, per half jaar 
of per kwartaal geschieden , naar keuze van 
de leden. Deze zijn echter verplicht bij hun11e 
aanmelding het inleggeld en de eerste termijn
storting in hun geheel te voldoen tegen een 
geteekende kwitantie, door den Agent af te 
geven. 

Art. 3. Het lid verplicht zich door zijn 
chriftel ijke aanmelding, alle betalingen stipt 

op den vervaldag, dat is den eersten van 
iedere maand te verrichten. 

Bij overlijden gaan alle rechten en ver pi ich
tingen der leden op hunne rechtverkrijgen
den over. 

Art. 4. Door het enkele feit, dat, niet op 
den vervaldag is betaald, is het lid in gebreke. 

Na den vervaldag zal ter tond door het kan
toor een kwitantie worden aangeboden tot een 
bedrag, verhoogd met 15 cent incassokosten. 
Zoo deze op eerste aanbieding niet of niet ge
heel voldaan wordt, vel'liest het lid al zijn 
rechten en i het Kantoor gerechtigd a lle nog 
volgende contr ibutiebetalingen ineens te vor
deren. 

Art. 5. Alle onkosten, vall ende op de con
tributiebetalingen of inning, komen ten laste 
van de leden. 

Art. 6. Van eventueele adresverander ing 
wordt door de leden terstond kennis aan voor
meld kantoor gege,·en. 

Art. 7. Elk lid speelt voor .1/20 mee in de 
Loterijclub, waarin hij deelneemt, voor welke 
club in prolongatie worden aangekocht 1 obli
gatie Belgische Leening 1921, 1 idem 1922, 
1 idem 1923 en 1/10 idem 1932. De nummers 
dezer obligatiën worden vermeld op het Be
wijs van Lidmaatschap, aan elk lid af te 
geven, na ontvangst der tweede termijnstor
ting. 

Art. 8. Ingeval van uitloting eener Obl iga
tie worden nieuwe nummers toegezonden en 
een eventueele winst onder de leden der club 
verdeeld. 

Art. 9. Na afloop der club (5 jaar) worden 
de obligaties ter Beurze verkocht en de op
brengst onder de leden der club verdeeld. 

Art. 10. Aan een lid kan op diens daartoe 
gedaan schri ftelijk verzoek, wanneer hij ge
durende één jaar alle contributies op de juiste 
wijze heeft voldaan, ontheffing van verder 
contributiebetaling verleend worden, doch niet 
anders dan met prijsgeving van de aan het 
lid komende rechten, voortvloeiende uit het 
bepaalde in de artt. 8 en 9 der Algemeene 
Voorwaarden . 

. B. Aan mondelinge mededeelingen of 
toezeggingen, niet overeenkomende met of in 
strijd met deze bepalingen, is het K antoor niet 
gebonden. Alle gevallen, waarin voornoemde 
bepalingen niet voorzien, zu ll en worden be
handeld volgens goede trouw en usance; 

0. dat ter toelichting van het middel in 
hoofdzaak is aangevoerd: dat ten c,nrechte is 
aangenomen, dat de "bewijzen van inschrij 
ving" certificaten zijn in den zin van art. 2 
onder 3 der Loterijwet 1905; dat toch die be
wijzen alleen blijk geven, dat de ontvanger I id 
is van een loterij cl ub; dat, anders dan de 
houder van een certificaat, die met de hou
ders van andere certificaten op dezelfde waar
depapieren een vrij mede-eigendom heeft, de 
houder van het "bewijs van inschrijving" met 
de houders der andere bewijzen van inschrij
ving, op dezelfde waardepapieren betrekking 
hebbende, een "gebonden" mede-eigendom 
heeft, in dien zin, dat de betrokkenen een 
door haa r eigen regelen beheerschte gemeen
schap hebben, waarop regelen van het vereeni
gingsrecht van toepassing zijn, terwijl boven
dien niet de uitgever zelf (requirant). maar 
de club de beschikking over de " premie
leeningen" verkreeg, gevende het "bewijs van 
inschrijving" geen recht op den gedeeltelijken 
eigendom van "premieleeningen", prijzen of 
premiën; 

0. dat het middel faalt; 
dat immers vast taat, dat requ irant aan den 

deelnemer in een zoogenaamde loterijclub af-
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geeft een door hem, requirant, onderteekend 
stuk, waarin staat vermeld, dat dEj deelnemer 
op de voorwaarden, in de bewezenve,·klaring 
aangegeven, onder meer recht heeft op den 
e igendom van een evenredig deél van a11n
deelen in zekere door het Koninkrijk België 
uitgegeven premieleeningen, zoomede op een 
evenredig deel in de aan die aandeelen ver
bonden winkansen; 

dat verder uit het geheele samenstel der , 
voorwaarden blijkt, dat, anders dan requiraut , 
wil doen gelooven, niet de zoogenaamde loterij 
club de beschikking OYer de oorspronkelijke 
aandeelen in de Belgische premieleeningen 
en over de op die aandeelen te vallen prijzen 
en premiën verkrijgt, doch dat requirant zich 
de beschikking daarover heeft verzekerd; 

dat op g1:ond van een en ander kon worden 
aangenomen, dat de bedoelde stukken zijn 
certifi caten in den zin van art. 2 onder 3 der 
Loterijwet 1905 ; 

dat ni,ch de omstandigheid, dat 20 deelne
mers gezamenlijk recht hebben op den eigen
dom van bepaalde aandeelen in de Belgische 
premieleeningen - hetgeen slechts in zoover 
juist is, dat ieder houder van een bewijs van 
inschrijving recht heeft op 1/20 aandeel, -, 
noch de door requirant beweerde toepasselijk
heid van "vereenigingsrecht" op de onder
linge verhouding der deelnemers, aan het ka
rakter der bewijzen als certificaten afbreuk 
kon doen , daar het ter bepaling van het ka
rakter dier bewijzen aankomt op de verhou
ding tusschen requirant en de deelnemers en 
niet op de onder] inge verhouding der I aatsten; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
rlen Adv.-Gen. B erger.] J.) 

15 J uni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R.wet art. 22; Sv. art. 358.) 

Dat req. heeft gereden met zoodanige 
snelheid, dat zij njet geacht kon worden 
meester te zijn van haar met die snelheid 
voortrijden de automob iel, is geen qua] ifi 
catie in wettelijken zin , terwijl, ongeacht 
of men de bewezenverklaarde wijze van 
rijden als een feit dan wel als eene con
clusie uit bepaalde feiten wenscht te be
schouwen, het enkel van belang is of die 
wijze van rijden uit de bewijsmiddelen kan 
worden afgeleid. Dit laatste is inderdaad 
het geval. 

Uit de getuigenverklaringen heeft de 
Rechtb. kunnen afleiden, dat, nu een zoo 
gering voorval , n.l. dat een op de voor 
req. linkerhelft van den weg zich bevin
dend paard een weinig op zij draaide naar 
het n1idden van den weg, req . er toe 
bracht om verder dan noodig was naar 
rechts uit te wijken en zelfs te gaan rijden 
op een berm, waarvan zij niet wist, of die 
heim wel berijdbaar was, verd. niet over 
voldoende rijvaardigheid beschikte om , 
met eene groote snelheid over dien weg 
rijdende, tevens haar automobiel meester 
te blijven. 

Art. 22 M. en R.wet wil strafbaar ste l
len ook zoodanig rijden, hetwelk, alle om
standigheden in aanmerking genomen, door 

de wijze waarop of de snelheid, waarmede 
het geschiedt, het verkeer op den weg 
onvrij of onveilig maakt, hetgeen ook kan 
geschieden daar waar verkeer geregeld 
plaats heeft, al bevinden zich precies op 
het oogenbl ik dat, en juist ter plaatse, 
waar het rijden plaats vindt, geen andere 
voertuigen of personen. 

De R echtb. heeft het beroep op de artt. 
40 en 42 Sr. op voldoende wijze weerlegd. 

Op het beroep van G. E. M., echtgenoote 
van N. H. te Grnningen, requirante van cas
satie tegen een Yonnis van de Rechtbank te 
Groningen van 12 Maart 1936, waarbij in 
hooger beroep, met vern ietig ing van een von
nis van het Kantongerecht aldaar van 1 ov. 
1935 [opgenomen in 1936 n°. 149], requirante 
ter zake van: ,,als bestuurder van een motor
rijtui g daarmede over een weg rijden met zoo
danige snelheid, dat de vrijheid en de veilig
heid van het verkeer wordt in gevaar ge
bracht" , met aanhaling van de artt. 22 en 29 
der fotor- en Rijwielwct, 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot e ne geldboete van driehonderd 
gulden en ve,·vangende hechtenis van vijft ig 
dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick· 
Gciet op het middel van cassatie. door de 

requirante voorgesteld bij schriftuur, htidende: 
,,S. en/of v. t. van de artt. 350, 351, 352. 

358, 359, 415, 422, 423 en 425 Sv., artt. 22 en 
29 der Motor- en Rijwielwet, artt. 23, 40, 42, 
91 , 427, speciaal sub 5. 3 en 6 Sr., en van 
art. 3 sub a van het Motor- en Rijwielregle
ment, omdat: 

A. het vonnis waarvan beroep ten onrechte 
overweegt dat door de in het vonnis omschre
ven bewijsmiddelen worden bewezen de daarin 
vervatte fe iten en omstandigheden, immers 
niet is en niet kan zijn bewezen het feit en de 
omstandigheid, dat verzoekster beeft gereden 
met een groote snelheid, zijnde een zoodanige 
snelheid, dat zij niet geacht kon worden mees
ter te zijn van haar met die snelheid voort
rijdende automobiel ; 

B. het vonnis waarvan beroep ten onrechte 
overweegt dat het bewezen verklaarde oplevert 
de overtreding, voorzien en strafbaar gesteld 
bij art. 22 sub a der Motor- en Rijwielwet, 
immers het bewezen verklaarde bij geen enkele 
wetsbepaling is strafbaar gesteld; 

C. het vonnis waarvan beroep niet bepaal
delijk een beslissing geeft omtrent het door en 
namens verwekster uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer, dat de strafuitsl uitingsgronden be
doeld in de artt. 40 en 42 Sr. hier aanwezig 
zijn"; 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als vermeld, overeenkomstig de telastlegging, 
is bewezen verklaard: 

"dat verdachte in de Gemeente Roden op 
Dinsdag 27 Augustus 1935 des voormiddags 
omstreeks 11 ¾, uur als bestuurster van een 
automobiel , daarmede rijdende over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg van 
Leek naar Roden, in de richting naar Roden, 
met een groote snelheid, zijnde een zoodanige 
snelheid , dat zij niet geacht kon worden mees-
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ter te zij n van haar met die snelheid voort
rijdende automobiel, toen op cenigen afstand 
voor haar, verdachte, op de voor haar, ver
dachte, linkerzijde van dien weg een met een 
paard bespannen voertuig, stilstond, welk paard 
bij nadering van haar, verd" een weinig den 
weg opdraaide, met dien automobiel voor dat 
paard is uitgeweken en, hoewel voor haar, 
verdachte, voldoende ruimte op het verharde 
gedeelte van dien weg aanwezig was, voor het 
passeeren van genoemd paard en genoemd 
voertui g, ongeveer tij dens het passeeren van 
dat paard en dat voertuig met dien automo
biel in de voor haar, verdachte, ter rechter
zijde langs dien weg gelegen zachte wegberm 
is gereden en vervolgens tegen een voor haar, 
verdachte, rechts van dien weg staanden boom 
is aangere<len" ; 

0. dat het eèrste onderdeel van het middel 
a ldus is toegelicht, dat de bewezen verklaarde 
omstandigheid, dat requirante heeft gereden 
met eene zoodanige snelheid, dat zij niet ge
acht kon worden meester te zijn van haar met 
die snelheid voortrijdende automobiel, niet 
wude zij n een feit maar eene qualificatie, d ie 
aan bepaalde fe iten kan worden gegeven, een 
conclusie uit bepaalde feiten afgeleid, terwijl 
verder wordt betoogd, dat uit de getuigen
verk laringen de omschreven wijze van rijden 
niet kon worden afgeleid; 

0 . dat van eene qual ificatie in wettelijken 
zin hier geen sprake is, terwijl voorts, onge
acht of men de bewezenverklaarde wij ze van 
r ij den a ls een fe it, clan wel als eene concl usie 
uit bepaalde fe iten wenscht te be chouwen. het 
enkel van belang is, of die wijze van rij den 
uit de bewijsmiddelen kon worden afgeleid: 

dat zulks kon geschieden, immers de getui
genverklaringen inhouden, dat, toen het paard, 
dat zich op de voor requirante l inkerwoghelft 
bevond, een weinig op zij draaide naar het 
m idden van den weg en tengevolge daarvan 
slechts ongeveer 1.75 meter van den 5.30 
meter b reeden weg in beslag nam, wodat re
qu iran Le ru im 3 meter overhield om te passee
ren, zij desondanks met haar auto schuin naar 
rechts van den weg af den berm is ingereden; 
niettegenstaande zij , volgens haar eigen op
gave, n iet wist of die berm geschikt was om 
te berijden ; 

dat de Rechtbank hieruit heeft kunnen af
le iden dat, nu een zoo gering voorval, als het 
een we inig den weg opdraaien van het paard , 
requ irnnte er toe bracht om verder dan noodig 
was naar rechts uit te wijken en zei fs te gaan 
r ij den op een berm, waarvan zij niet wist, of 
die berm wel berij dbaar was, verdachte n iet 
over voldoende r ij vaardigheid beschikte om, 
met een groote snel heid over dien weg rijden
de, tevens haar automobiel meester te blijven; 
· dat dit onderdeel van het middel derhalve 

ongegrond is; 
0. ten aanzien van het tweede onderdeel : 
dat hierbij wordt bestreden, dat in het ge

geven geval de vrijheid of de veiligheid van 
het verkeer op dien weg in gevaar werden 
gebrach t, omdat het een prachtige breede weg 
was, wel ke geheel vrij was beha lve het zich 
geheel aan de voor requirante l inkerzijde van 
den weg voor een wagen gespannen paard, 
het welk juist niet door requirante in gevaar 
is geb racht, maar integendeel door haar u it-

wij ken naar rechts aan ieder gevaar we rd ont
trokken; 

dat echter de Rechtbank te recht heeft aan
genomen, dat requirante, door snell er te 
rilden dan hare r ijvaardigheid gedoogde, een 
gevaar was voor alle verkeer op d ien weg, en 
art. 22 der Motor- e n Rij wiel wet wil strafbaar 
stellen ook zoodanig rijden, hetwel k, all e om
standigheden in aanmerking genomen, doo r 
de wij ze waarop of de snelheid, waarmede het 
geschiedt, het verkeer op den weg onvrij of 
onve ili g maakt, hetgeen ook kan geschieden 
daar waar verkeer geregeld p laats heeft, al 
bevinden zich precies op het oogenblik dat. en 
juist ter plaatse, waar het rijden plaats vindt, 
geen andere voertuigen of personen; 

dat ook dit onderdeel m itsd ien niet tot cas
satie kan leiden; 

0. dat hetzelfde geldt voor het l aatste onde1·
deel , hetwelk feitelijkcn grondslag m ist, daar 
het bestreden vonn is ten aanzien van requi
rantes strafbaarheid overweegt, dat de be
weging, welke het paard maakte, niet te be
schouwen is als een wo onvoorzienbaar ge
beuren, dat verdachte daarmede niet rekening 
behoefde te houden, en over igens ve,·dachte. 
doot· met een voor haar rijvaardigheid te 
groote snelheid te r ij den, zich zelf in het ge
vaar gebracht heeft van niet tij d ig de juiste 
manreuvrè te kiezen en uit te voeren ; 

dat a ldus het beroep op de artt. 40 en 42 
Sr. voldoende is weel'legd, immers de Recht
bank het gebeurde niet toeschrij ft aan over
macht of aan een wettelij k voorgeschreven 
uitwij ken, doch aan de voor requirantes r ij
vaardigheid te · groote snelheid waarmede zij 
reed; 

Verwerpt het beroep. 

[ Geweze fl, overeenkomstig de conclusie r nn 
rlen Advocaat-Generaal B erqer.] 

(N. J.) 

17 J uni 1936. ARRE ST van den Hoogen 
R aad. (Gem.wet art. 282.) 

Belanghebbende, die bij den aanvang 
van het belastingjaar te R otterdam besten
dig een onroerend goed, n. l. een · toon
kamer, te harer beschikking had en · voor 
haar bedrij f aanwendde, moet geacht wor
den h ierdoor alstoen te Rotterdam haar 
bedrijf te hebben uitgeoefend i n dën· zin 
van art. 282 Gem.wet en van de Verorde
ning, waarvan art. 2 verwijst naar het 
le I id van art. 282. ' 

T. a. v . de vraag of zij terzake van de 
bij art. 282 bedoelde belasting belasting
plichtig is, moet die bedi-ij fsuitoefening, 
ook indien van een zelfstandig, d. w. z. 
een afge cheiden deel van het bedrijf geen 
sprake is, op zich zelf worden beschouwd, 
zood at voor bedoel de vraag bes] issend is 
het gemiddeld aantal arbe iders, dat i.v. m. 
het onroerend goed werkzaam is binnen de 
gemeente. 

M itsdi en heeft de R. v. B., vaststellend 
dat, wat bel a n ghebbende's toonkamer be
treft, d it gemiddelde beneden het in · art. 
282 genoemde cijfer is gebleven, lerecht 
beslist, dat belanghebbende n iet in de be
lasting had m ogen worden aangeslagen. 
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De Hooge Raad, enz ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Administrateur aan het Bureau voor de Rege• 
ling der Plaatselijke Belastingen te Rotterdam 
tegen de uitspraak van den Raad van BQroep 
voor de Directe Belastingen I aldaar van 16 
November 1935, betreffende den aanslag van 
de N. V. A te Rotterdam, in de Zakelijke 
Belasting op het Bedrijf der gemeente Rot
terdam over 1935; 

Gezien de stukken; 
0. dat de Verordening van voormelde ge

meente op de heffing eener belasting onder 
den naam van Zakelijke Belasting op het 
Bedrijf, voor zoover thans van belang, in
houdt: 

Art. 1. In deze Gemeente wordt eene zake
lijke belasting op het bedrijf geheven. 

Art. 2. De belasting wordt geheven van de 
ondernemingen en inrichtingen, welke daar
voor volgens het bepaalde bij art . 282 der 
Gemeentewet in aanmerking komen. 

Publiekrechtelijke lichamen zijn ook aan deze 
belasting onderworpen. 

Art. 3. H et belastingjaar loopt van 1 J a
nuari tot 31 December. 

Art. 4. Belastingplichtig is degene, die op 
den lsten J anuari van het belastingJaar een 
bedrijf in de in art. 2 bedoelde ondernemingen 
of inrichtingen uitoefent. 

Art. 5. Tot grondslag voor de berekening 
der belasting wordt genomen het gemiddeld 
aantal arbeiders, dat in het afgeloopen kalen
derjaar, of, indien het bedrijf slechts gedu
rende een gedeelte van dat jaar is uitge
oefend, in dat kortere tijdvak in de onder
neming of inrichting is werkzaam geweest, 
voor wover deze arbeiders minder verdienen 
dan het bedrag, bepaald bij den in art. 282 
der Gemeentewet bedoelden a. m. v. b. 

0. dat aan belanghebbende in voormelde 
belasting een aanslag is opgelegd, groot f 996, 
naar een gemiddeld aantal van 83 arbeiders, 
welke aanslag, nadat belanghebbende daar
tegen had gereclameerd, door den Administra
teur aan het Bureau voor de regeling van 
Plaatselijke Belastingen te Rotterdam is ge
handhaafd bij beschikking van 17 Aug. 1935 ; 

0. dat bel anghebbende in beroep heeft ge
steld: 

dat zij op 9 December 1934 haar bedrijf 
(fabriek en kantoor} , hetwelk tot dan· toe te 
Rotterdam was uitgeoefend, van daar ver
plaatst heeft naar Culemborg en derhalve op 
1 J anuar i 1935 in Rotterdam geen bedrijf in 
een onderneming of inrichting uitoefende, zoo. 
als art. 4 der onderwerpel ijke Verordening 
voor de bel astingplichtigheid vereischt; dat 
de toestand op 1 Januari 1935 deze was, dat 
zij aan den Mauritsweg ...... te Rotterdam 
a11 een een toonkamer had, waar, naast een 
vaste juffrouw, een werkster of loopjongen 
soms werkzaam was ; dat echter de geheele 
admin istratie gevoerd wordt langs het hoofd. 
bedrijf te Culemborg, dat te Rotterdam geen 
aparte kas gehouden wordt, de correspondentie 
via Culemborg gevoerd wordt, kortom deze 
toonkamer als geheel ondergeschikt en in het 
minst niet zelfstandig kan worden beschouwd; 

0. dat namens de Gemeente daartegen is 
aangevoerd: 

dat uitoefening van een bedrijf in den zin 

van art. 282 der Gemeentewet en 4 der hef
fingsverordening plaats heeft, indien een on
derneming bestendig onroerende goederen ter 
beschikking heeft en voor haar bedrijf aan
wendt, terwijl het van geen belang is of de 
aldaar plaats vindende werkzaamheden ten 
opzichte van hetgeen elders in de onderneming 
wordt verricht al dan niet als de uitoefening 
van een zelfstandig onderdeel van het bedrijf 
moet worden beschouwd ; dat, waar in het 
onderhavige geval op 1 J anuari 1935 te Rot
terdam een toonzaal in gebruik was, de over
plaatsing van de fabriek en het kantoor in 
December 1934 niet ten gevolge had, dat de 
bedrijfsuitoefening had opgehouden; dat aan
gezien het vaststaat, dat op 1 J anuari 1935 te 
Rotterdam een bedrijf werd uitgeoefend , voor 
de berekening van de belasting krachtens art. 
5 der heffingsverordening tot gronds lag moest 
genomen worden het gemiddeld aantal arbei
ders, dat in laet afgeloopen kal enderjaar in de 
onderneming of inrichting werkzaam geweest 
is, welk aantal op 83 is vastgesteld ; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Administrateur, alsmede den daarbij 
gehandhaafden aanslag heeft vernietigd en 
heeft verstaan dat geen aanslag had mogen 
zijn opgelegd, waarbij de Raad heeft over
wogen: 

dat den R aad bij het onderzoek gebleken is, 
dat de feiten zich voordoen, woals door be
langhebbenden is medegedeeld en hiervóór is 
aangehaald; 

dat vo lgens art. 4 der op 1 Januari 1935 
geldende Verordening der gemeente Rotter
dam op de heffing eener belasting onder den 
naam van Zakelijke Belasting op het Bedrijf 
belastingplichtig is degene, die op den l sten 
J anuari 1935 van het belastingjaar een be
drijf binnen de gemeente Rotterdam uitoefent, 
waar ten minste gemiddeld 10 arbeiders werk
zaam zijn; 

dat de Administrateur meent, dat dit geval 
zich in dezen voordoet, aangezien belangheb
bende te Rotterdam bestendig een onroerend 
goed voor haar bedrijf op 1 J anuari 1935 aan
wendde; 

dat, ook indien dit juist wu zijn, dan toch 
nog eerst van belastingplichtigheid sprake kan 
zijn, indien in dat onroerend goed op 1 Ja
nuari 1935 10 of meer arbe iders bedoeld in 
art. 282 der Gemeentewet werkzaam waren ; 

dat bij het onderwek gebleken is, dat dit 
niet het geval is , zoodat reeds op dien grond 
van belastingplichtig-heid van belanghebbende 
voor de onderwerpelijke belasting geen sprake 
kan zijn ; 

dat de Administrateur nu nog wel heeft 
aangevoerd, dat tot grondslag voor de bere
kening van de belasting genomen moet worden 
het gemidde ld aanta l arbeiders, dat in het 
afgeloopen kalenderjaar in het bedrijf te Rot
terdam is werkzaam geweest, doch dit niet ter 
zake dienende is, daar het belastingrecht 
in het algemeen en ook de onderwerpelijke 
verordening een onderscheid maakt tusschen 
de belastingplichtigheid in het algemeen en 
den grondslag van en het tarief voor te be
talen belasting, in art. 4 de algemeene belas
tingpl ichtigheid wordt behandeld en in art. 
5 een der factoren voor de berekening van de 
te b-:italen belasting wordt aangegeven, en ·er 
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voor toepassing van dit laatste voorschrift 
eerst aanleiding is, wanneer de algemeene 
belastingplicht ingevolge art. 4 vaststaat; 

dat zu lks in dezen niet het geval is, zoo dat 
het onverschillig is, hoeveel arbeiders belang
hebbende in 1934 te Rotterdam heeft werk
zaam gehad evenals hoeveel zij er op 1 Januari 
1935 elders had; 

dat, ware zulks niet aldus, dan toch van 
belastingplichtigheid van belanghebbende geen 
sprake kan zijn; 

dat toch daartoe niet vol doende is, dat be
stendig een onroerend goed in de belasting
heffende gemeente voor het bedrij f wordt aan
gewend, doch daartoe noodig is, dat daarin 
de leiding van het bedrijf is gevestigd, of dat 
daarin de werkzaamheden verricht worden, 
die voor de uitgeoefende tak van bedrijf nood
zakelijk zijn, of die een be langrijk onderdeel 
van dat bedrijf uitmaken, of dat daar a lthans 
een zelfstandig afgescheiden onde.deel van het 
bedrijf gevestigd is; 

dat in dezen gebleken is, dat dit niet het 
geval is, immers van zelfstandigheid geen 
sprake is, en de Raad van oordeel is, dat een 
toonkamer, waar slechts twee personen werken 
tegenover het ruim honderdtal , dat belang
hebbende in haar nijverheidsbedrijf werkzaam 
heeft, niet als een belangrijk en kenmerkend 
onderdeel van zu lk een bedrijf kan worden 
beschouwd; 

dat dus belanghebbende ten onrechte voor 
het onderwerpelijk belastingjaar belasting
plichtig is geacht en het nu mogelijk wel niet 
volkomen billijk kan worden geacht, dat ver
plaatsing van een bedrijf buiten de gemeente 
aan het e ind van een jaar kan medebrengen, 
dat aan de gemeente een aanzienl ijk bedrag 
aan belasting ontgaat, doch dit niet kan aan
le iding geven de voorschriften der Verorde
ning anders te lezen dan het grammaticaal en 
logisch verband medebrengt; 

0. dat de Administrateur als middelen van 
cassatie heeft voorgesteld: 

I. S. en/of v. t. van de artt. 282 der Ge
meentewet, 1, 2, 4 en 5 der Verordening op 
de heffing eener belasting onder den naam 
van Zakelijke Belasting op het Bedrijf der 
Gemeente Rotterdam, door te beslissen, dat 
eerst van bel asti ngpl ichtigheid sprake kan 
zijn, indien in het onroerend goed, dat belang
hebbende bestendig voor haar bedrijf aan
wendde, op 1 Januari 1935 10 of meer arbei
ders, bedoeld in art. 282 der Gemeentewet, 
werkzaam waren; 

II. S. en v. t . van dezelfde artikelen a ls in 
het eerste middel genoemd, door te bes! issen 
dat voor de belastingplichti gheid van belang
hebbende niet voldoende is, dat bestendig een 
onroerend goed in de belastingheffende ge
meente voor het bedrijf wordt aangewend; 

dat tot toe! ichting van het eerste middel is 
aangevoerd: dat de beslissing van den Raad 
van Beroep niet juist kan zijn , ornaat art. 282 
der Gemeentewet spreekt van het aantal ar
beiders, dat gemiddeld werkzaam is, en dus 
beslissend is niet het aantal arbeiders op een 
bepaald tijdstip doch het gemiddelde over een 
bepaalde periode; dat met deze periode wel 
geen andere bedoeld kan zijn, dan het kalen
derjaar, dat aan het belastingjaar vooraf
gaat; dat ware bij uit.sluiting het belasting-

jaar zelf bedoeld, de wet wu dwingen tot een 
belastingheffing, waarbij eerst aan het einde 
van het belastingjaar geconstateerd zou kun
nen worden, wie belastingplichtig waren; dat 
in elk geval de Verordening klaarblijkelijk het 
aan het bela tingjaar voorafgaande kalender
jaar als beslissend voor deze vast.stelling heeft 
aangenomen, omdat art. 5 het gemiddelde 
over dit kalenderjaar als grondslag voor de 
berekening van de belasting neemt en het 
voor de hand ligt, dat ditzelfde gemiddelde 
dan ook voor de belastingplichtigheid besl-is
send is; 

0. aangaande deze middelen: 
dat de onderhavige Verordening, welke in 

a r t. 2 naar art. 282 der Gemeentewet verwijst, 
overeenkomstig dit wetsartikel als vereischte 
voor den belastingpl icht van een onderneming 
of inrichting stelt, dat binnen de gemeente 
een bedrij f wordt uitgeoefend, anders dan in 
stations, en waar gemiddeld ten minste tien 
arbe iders werkzaam zijn, die minder dan een 
nader aangegeven loon verdienen ; 

dat de Raad van Beroep aanneemt, dat be-
1 anghebbende bij den aanvang van het belas
tingjaar te Rotterdam bestendig een onroe
rend goed, namelijk een toonkamer, te harer 
beschikking had en voor haar bedrijf aan
wendde; 

dat, ook zonder de door den R aad van B e
roep noodig geoordeelde bijkomende omstan
digheden, belanghebbende geacht moet worden 
hierdoor alstoen te Rotterdam haa r bedrijf te 
hebben uitgeoefend in den zin van art. 282 
voornoemd en van de Verordening; 

dat, indien een onderneming of inrichting 
binnen een gemeente haar bedrijf uitoefent 
uit.sluitend op de wijze als bovenomschreven. 
t . a . v. de vraag of zij terzake van de bij art. 
282 bedoelde belasting belastingplichtig is, 
die bedrijfsuitoefening, ook indien van een 
zelfstandig, dat wil zeggen een a fgescheiden 
deel van het bedrijf geen sprake is, op zich 
zelf moet worden beschouwd, zoodat voor be
doelde vraag beslissend is het gemiddeld aan
tal arbeiders, dat in verband met het onroe
rend goed werkzaam is binnen de gemeente: 

dat mitsdien de Raad van Beroep, vaststel 
lend dat, wat belanghebbende's toonkamer 
betreft, dit gemiddelde beneden het in art. 282 
genoemde cijfer is gebleven, terecht heeft be
slist, dat bel anghebbende niet in de belasting 
had mogen worden aangeslagen; 

dat de Raad van Beroep daarbij wel is waar 
is uitgegaan van den toestand bij den aanvang 
van het belastingjaar, terwijl, volgens de toe
lichting op het eerste middel, de Verordening 
wu voorschrijven het gem iddeld aántal arbei
ders, dat het daaraan voorafgaande kalender
jaar heeft opgeleverd, als maat taf te nemen. 
doch ook indien dit al dus zou zijn, zulks aan 
de juistheid van 's Raads beslissing niet wu 
afdoen, nu namens de gemeente niet wordt 
beweerd , dat het gemiddeld aantal arbeiders, 
in bedoeld kalenderjaar in de toonkamer werk
zaam, het bij art. 282 gestelde minimum be
reikt wu hebben; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat de beide 
middelen niet tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N J . ) 
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18 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• artt. 39 en 6.) 
Al zal tengevolge van het onderhavig 

uitbreidingsplan met bebouwingsvoorschrif
ten de vrije erploitatie der aan den Staat 
toebehoorende terre inen worden belem
merd, zoo is toch het nadeel, daardoor aan 
dezen grondeigenaar toegebracht, niet van 
zoodanige beteekenis, dat met het oog op 
zijne belangen de goedkeuring aan het 
plan zou dienen te worden onthouden. 

Eene met betrekking tot het kampeeren 
getroffen voorziening kan niet geacht wor
den met de aanwijzing van de bestemming 
van gronden rechtstreeksch verband te 
houden, en behoort dus in de bebouwings
voorschriften niet thuis. 

Een. verbod van het in stand laten van 
bestaande opstall en verdraagt zich niet 
met art. 6 eerste lid sub a j 0

• art. 6 
tweede Jid sub a der wet. 

Daar in de wet is vastgelegd, welke 
rechtsgevolgen aan het vaststellen van een 
ui tbreidingsplan en de daarmede één ge
heel vormende bebouwingsvoorschriften 
zijn verbonden, heeft de gemeenteraad 
zich bij die vaststelling van het toevoegen 
van strafbepalingen te onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. J. Koevoet, Ontvanger der R egistrat ie en 
Domeinen te Dokkum, namens den Staat der 
Nederlanden, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 26 Juni 1935, 
N°. 111, le afdeeling B, houdende goedkeu-
1·ing van een uitbreidingsplan van Ameland; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 April 1.936, N°. 158; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Za ken van 12 Juni 1936, 0

• 3780 
M/P.B.R. , Afdeeling Volkshuisvesting; 

0 . dat de raad der gemeente Ameland bij 
besluit van 28 Januari 1935 heeft vastgesteld 
een plan van uitbre iding voor de gronden, 
liggende ten Noordwesten, ten Noorden en 
ten Noordoosten van de dorpen Nes en Bu
ren, alsmede eene verordening, regelende de 
bebouwing van de terreinen, welke in dat uit
breidingsplan zijn begrepen; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
hun beslui t van 26 Juni 1935, N°. 111, le 
afdeeling B, het genoemd besluit van den 
raad der gemeente Ameland hebben goedge
keurd, daarbij o. a . overwegende, dat de Ont
vanger der Registratie en Domeinen te Dok
kum , in dezen met machtiging van Onzen 
Minister van Financiën handelende namens 
den Staat der Nederlanden als bezwaren aan
voert, dat langs enke1e met name genoemde 
wegen in het duingebied geen bebouwings
strooken en rooilijnen zijn vastgesteld en dat 
in het terre in, waarop het zoogenaamde Ten
tenkamp is gesticht, slechts gebouwd mag 
worden op plaatsen, door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen; dat hij deze be
zwaren ook r eeds in eerste instantie bij den 
raad heeft ingediend, doch dit college daaraan 
niet tegemoetgekomen is; dat de Staat door 
een en ander de gronden langs de bedoelde 
wegen en het terrein van het Tentenkamp 

niet, of in mindere m ate dan tot dusver, in 
erfpacht kan uitgeven voor wmerhuizen, waar
door deze terreinen dus practisch waardeloos 
voor den Staat zijn geworden, dat hierdoor 
niet alleen een bron van inkomsten voor den 
Staat wordt dichtgeworpen, maar dat de ge
meenteraad daarmede tevens de belangen van 
het eiland uit het oog heeft verloren, omdat 
het aan het publiek onmogelijk wordt gemaakt 
op het meest in trek zijnde plekje te bouwen, 
en het zich van het e iland zal afkeeren en 
daar gaan, waar het niet door beperkende 
bepalingen wordt belemmerd; 

ten aanzien van dit bezwaar: dat vooral 
door de onbeperkte gelegenheid, die de laatste 
jaren van de zijde van het bestuur der Domei
nen werd geboden, om in het duingebied te 
Nes wmerhuisjes te stichten, in het zooge
naamde Tentenkamp een toestand is ontstaan, 
waardoor de schoonheid van het duinlandschap 
ernstig wordt aangetast; dat het dringend 
noodig is, om verdere ontsiering van het land
schap te voorkomen, dat de bouw van zomer
huisjes in goede banen wordt geleid; dat een 
der middelen daartoe is, ook naar de meening 
van Onzen Minister van Sociale Zaken, dat 
een uitbreidingsplan met bijbehoorende be
bouwingsvoorschriften wordt vastgesteld; dat 
zij - - Gedeputeerde Staten - zich met het 
weren, c. q. het beperken, van de bebouwing 
langs de in het bezwaarschrift genoemde we
gen en in het T entenkamp geheel kunnen 
vereenigen. te meer omdat elders voldoende 
terreinen zijn aangewezen voor bebouwing met 
zomerhuisjes van verschillende soort; dat zij 
van oordeel zijn, dat het uitbreidingsplan en 
de bebouwingsvoorschriften, woals ze door den 
raad zijn vastgesteld, zullen medewerken, om 
het natuurschoon van het ei land ongerept te 
houden, en daardoor de trek naar het eiland 
zal worden bevorderd; dat dan ook de ge
wraakte bepalingen in het algemeen belang 
van het ei land zijn, en de bijzondere belangen 
van den Staat a ls grondexploitant van het 
duingebied bij dit algemeene belang moeten 
achterstaan ; 

dat van dit besluit de Ontvanger der Re
gistratie en Domeinen voornoemd bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat de Staatseigendom op Ameland o. a. door 
den aanleg van een dennenbosch ten Toorden 
van het dorp Nes, waardoor de omgeving zeer · 
verfraaid werd, groote financieele offers verg
de, wodat naar mogelijkheden werd ronàge
zien, dien eigendom ook vruchten te laten 
afwerpen; dat sedert 1922 duinterrein in erf
pacht werd uitgegeven voor het stichten van 
zomerhuisjes; dat er bij de uitgifte op werd 
gelet, dat de gebouwtjes ten minste 15 meter 
van elkaar af zouden staan; dat de erfpachts
canon f 36 bedroeg; dat naast het zomerhuisje 
op erfpacht nog een andere bron van inkom
sten ontstond, namelijk de linnen kampeer
tent, waarvoor het het domeinbestuur vergun
ningen afgaf à f 3; dat daa rtoe werd aange
wezen de vlakte, welke thans bekend staat 
als het Tentenkamp; dat daarna toegestaan 
werd dat men ging kampeeren in houten ten
ten, later "opstallen" genoemd, waarvoor 
jaarvergunningen werden afgegeven tegen een 
recognitie van f 25; dat voor het seizoen 1934/ 
1935 voor 118 opstallen het verlof werd ver-
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lengd; dat de Staat de verbinding tusschen 
Ameland en den vasten wal, te weten den 
Rijksveerdienst, heeft gemoderniseerd; dat 
hierdoor de trek van badgasten naar het 
eilaud nog meer werd bevorderd; dat op 28 
Juni 1933 eene verordening inzake de bebou
wing van de duinen en aangrenzende gronden 
werd vastgesteld, waarbij, tot schade voor den 
Staat, o. a. werd bepaald, dat de zomerhuizen 
in de duinen ten minste 25 m uit elkaar be
hoorden te staan; dat deze verordening echter 
slechts a ls inleiding blijkt te zijn bedoeld voor 
het onderhavige uitbreidingsplan; dat in dit 
plan een streng onder cheid ,vordt gemaakt 
tusschen duinterrein (Staatseigendommen) en 
gronden, gelegen ten Zuiden van deze terrei
nen (particulier eigendom); dat voor de 
Staatsterreinen de regel blijft gehandhaafd, 
dat wmerhuizen ten minste 25 m uit elkaar 
zullen staan, terwijl de eigenaren der gronden 
ten Zuiden van de duinen hunne huisjes op 
15 m afstand van elkaar mogen plaatsen langs 
een labyrinth van nieuw ontworpen wegen; 
dat door de duinen geen nieuwe wegen ge
traceerd zijn; dat het duinlandschap door de 
zomerhuisjes geenszins ontluisterd wordt; dat, 
indien dit, al zoo ware, de echte natuurliefheb
bers 5 · minuten naar het Oosten of Westen 
kunnen gaan, waar eenige honderden hectaren 
ongerepte duinen liggen; dat thans de gega
digden voor een wmerhuisje voor de keus 
komen te staan, een huisje te betrekken op 1 
à 3 km afstand van het strand, of een ger ie
felijker vacantieplekje buiten Ameland te we
ken; dat de particuliere grondeigenaars voor
taan de vruchten gaan trekken van het bad
leven, waarvoor de Staat de fundamenten 
legde; dat in 1926 de eerste houten tenten, 
ter vervanging van de linnen kampeertent, 
verschenen; dat jarenlang burgemeester en 
wethouders geen bouwvergunning voor deze 
tenten vereischt achtten; dat thans burge
meester en wethouders hebben bepaald, dat 
68 der in het tentenkamp aanwezige 118 op
stallen op 1 April 1936 moeten zijn afge
broken, welke maatregel de eigenaars dezer 
opstallen zeer in hun rechtsgevoel heeft ge
schokt; dat het onderhavige uitbreidingsplan 
aansluit bij den toestand, welke zal zijn inge
treden na de afbraak van de 68 opstallen; 
dat het Tentenkamp in dat plan is geworden 
een terrein, alleen te bebouwen op plaatsen, 
door burgemeester en wethouders aan te 
wijzen; dat veel meer gebouwtjes dan de 50 
overgebleven opstallen er in de toekomst niet 
zuUen worden aangetroffe n; dat dit den Staat 
een dadelijk aanwijsbare schade berokkent 
van ongeveer f 1700 per jaar; dat zijns inziens 
in een nieuw te ontwerpen uitbreidingsplan 
langs verschillende duinwegen bebouwings
strooken en rooilijnen behooren te worden 
aangebracht, terwijl daarnaast uit dat plan 
moet blijken, dat de Staat kan voortgaan met 
het afgeven van jaarkampeervergunningen 
voor het Tentenkamp; 

0. dat weliswaar ten gevolge van het onder
havige uitbreidingsplan met bebouwingsvoor
schriften de vrije exploitatie der aan den Staat 
toebehoorende terreinen ter plaatse zal worden 
belemmerd, doch dat op grond van de over
gelegde ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat het nadeel, daardoor aan dezen 

grondeigenaar toegebracht, niet van wocianige 
beteekenis is, dat met het oog op zijne belan
gen de goedkeuring aan dat plan zou dienen 
te worden onthouden; 

dat met name, mede in aanmerking genomen 
den logischen en doelmatigen opzet van het 
plan, geen grond bestaat voor de bewering, 
dat daarbij het oogmerk zou hebben voorge
zeten, den Staat bij de particuliere grond
eigenaars achter te stell en; 

dat intusschen, hoewel met de in het plan 
met bebouwingsvoorschriften tot uitdrukking 
gebrachte bestemming van de terreinen in het 
algemeen kan worden ingestemd, eenige der 
in de bebouwingsvoorschriften vervatte bepa
lingen bij Ons bezwaar ontmoeten, ten gevolge 
waarvan de goedkeuring niet aan het plan 
met de bebouwingsvoorschriften in hun geheel 
zal kunnen worden verleend, doch die goed
keuring voor wover de bedoelde bepalingen 
betreft, alsnog zal moeten worden geweigerd ; 

dat namelijk niet gehandhaafd zal kunnen 
blijven art. 12 der bebouwingsvoorschriften, 
hetwelk bepaalt, dat de perceelen, daarvoor 
op de kaart aangegeven, aangewezen zijn voor 
kampeerterrein, uitsluitend met vergunning 
van burgemeester en wethouders, en dat andere 
dan linnen tenten en dergelijke verboden zijn 
en absoluut worden geweigerd ; 

dat toch deze bepaling, voor wover daarbij 
voor het plaatsen van linnen tenten vergun
ning van burgemeester en wethouders wordt 
vereischt, in bebouwingsvoorschriften, welke 
ingevolge art. 39, 3de lid, der Woningwet met 
het uitbreidingsplan één geheel vormen. niet 
thuis behoort, aangezien eene met betrekking 
tot het kampeeren getroffen voorziening niet 
kan geacht worden met de aanwijzing van de 
be temming van gronden rechtstreeksch ver
band te houden; 

dat voorts deze bepaling te ver gaat, voor 
zoover zij inhoudt een verbod van het in stand 
laten van bestaande opstallen; 

dat immers wodanig verbod zich niet ver
draagt met art. 6 eerste lid , onder a, der 
Woningwet juncto h et tweede lid onder a van 
dat wetsartikel, aangezien uit het daarbij be
paalde volgt, dat de wetgever niet zonver 
heeft willen gaan, dat ten gevolge van het 
vaststellen van een uitbreidingsplan met be
bouwingsvoorschriften bestaande gebouwen 
zou<len moeten worden afgebroken; 

dat art. 13 der bebouwingsvoorschriften 
luidt: ,,Indien gronden, vallende in het uit
breidingsplan of gebouwen op zulke gronden 
worden gebruikt volgens en bestemming, die 
niet overeenkomt met de daarvoor voorge
schrevene, behoeft• in dat gebrui k geen ver
andering te worden gebracht, zoolang de ge
bruiker of eigenaar geen aanschrijving van 
burgemeester en wethouders ontvangt, dat het 
gebruik overeenkomstig deze verordening en 
het plan van uitbreiding moet plaats vinden."; 

dat tegen dit arti kel dezelfde grief geldt als 
tegen het in het vorige artikel vervatte ver
bod van andere dan linnen tenten, daar het 
eerstgenoemde artikel de grondeigenaren ver
pi icht, op aanschrijving van burgemeester en 
wethouders de bestemming van hunne percee
len in overeenstemming te brengen met de in 
het plan en de bebouwingsvoorschriften aan
gegeven bestemming ook in die gevallen, waar 
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het betreft bestaande gebouwen, opgericht op 
terrein, dat in het plan niet voor bebouwing 
is bestemd; 

dat krachtens a1·t. 15 der bebouwingsvoor
schr iften het handelen in strijd met de bepa
lingen der verordening of het niet nakomen 
van die bepalingen, voor wover daartegen 
geen straf is vastgesteld in paragraaf 10 der 
Woningwet, wordt gestraft met een hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of eene geld
boete van ten hoogste 300 gulden; 

dat Wij Ons ook met dit artikel niet ver
eenigen kunnen, aangezien de wetgever in de 
Woningwet heeft neergelegd, welke rechtsge
volgen aan het vaststellen van een uitbrei
dingsplan en de daarmede ingevolge art. 39, 
3de lid, der wet één geheel vormende bebou
wingsvoorschriften zijn verbonden, zoodat de 
gemeenteraad zich bij die vaststel! ing van het 
toevoegen van strafbepal ingen heeft te ont
houden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden be luit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
26 J uni 1935, N°. 111, le Afdeeling B, voor 
wover betreft de artt. 12, 13 en 15 der be
bouwingsvoorschriften, aan deze bepalingen 
a lsnog goedkeuring te onthouden en voor het 
over ige met handhaving van het bestreden 
beslui t het daartegen ingestelde beroep onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

19 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 422; Merkenwet art. 10.) 

Het betoog, dat de vraag, of verwarr ing 
te duchten was niet aan 's Hofs oordeel 
was onderworpen, mist feitel ijken grond
slag, daar het H of, in cassatie onaantast
baar, heeft aangenomen, dat verweerster 
heeft ontkend, dat verwarring te duchten 
was, daarmede kennelijk bedoelend, dat 
verweerster deze ontkenning tijdig in hoo
ger beroep heeft gedaan. 

In 's Hoogen Raads arrest is n iet te 
lezen, dat het Hof bij het onderzoek naar 
gezegde vrees voor verwarring beperkt 
was tot de vraag, of in het woordmerk in 
geschi l de handelsnaam van Swift (Swift 
and Company Ine. Red.) voorkomt met zoo
danige verkorting, dat daardoor verwar
ring t. a . v. de herkomst der waren te 
duchten is. In dit arrest is enkel een oor
deel gegeven over de bedoeling, welke bij 
den wetgever met de bepaling van art. 10 
Merkenwet heeft voorgezeten. 

Grief b berust op een verkeerde lezing 
van het bestreden arrest, daar dit ·,iet, 
zooals die grief het voorstelt, het antwoord 
op de vraag, of ten deze verwarring te 
duchten is, laat afhangen van de plaats, 
vanwaar de waren afkomstig zijn, doch 
vaststelt, dat uit de omstandigheden, door 
Swift. ten bewijze voor d ie vrees voor ver
warr ing aangevoerd, een dergelijke vrees 
niet valt af te leiden. 

De rechtspersoonlijkheid bezittende Maat
schappij op aandeelen volgens de wetten van 

L. 1936. 

den Staat Kentucky (U.S.A.) Swift and Com-
1 pany Ine., gevestigd en kantoor houdende te 

Kentucky, eischeres tot cassatie van een 
arrest, door het Gerechtshof te Arnhem op 26 
J un i 1935 tusschen partijen gewezen, advocaat 
Mr. A. E. J. Nysingh; gepleit door Mr. P. 
E. de Kanter, 

teg1,~: 
de N. V. Zeepfabrieken voc~heen de Haas en 
van Brero, gevestigd en kanto,.,: houdende te 
Apeldoorn, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. J . P . G. van Velzen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia : 
Andermaal stelde Swift beroep in cassatie 

in en voert thans als middelen aan: 
S. of v. t. van art. 424 Rv. i.v. m. artt. 162 

en 166 Grondwet, 20, 105 en 106 R. 0 ., 48, 
59, 332, 334, 339, 343, 347, 348, 353, 422 en 
423 Rv., 3, 4 en 10 Merkenwet, 1, 2, 3, 4 en 
5 Handelsnaamwet 1921 S. 842, 337 Sr., 2, 8, 
10bis en 10ter van het Herziene Unieverdrag 
van Parijs S. 1928 n°. 196, in verband met 
art. 1 der Wet tot goedkeur ing van dat ver 
drag van 15 Maart 1928 S. 64, 9 A. B., en 
overschrijding van rechtsmacht, doordat het 
Hof, 

na te hebben overwogen, 
dat de zaak op het navolgende neerkomt, 

dat de door geïntimeerde als oorspronkelijk 
eischeres ingestelde vordering hierop was ge
grond, dat het op 7 Maart 1923 ingeschreven 
woordmerk "Swift" voor waschmiddelen enz. 
hetwelk is overgegaan op appellante - oor
spronkelijk gedaagde - den handelsnaam van 
haar - geïntimeerde - bevat, d ie deze naam 
reeds voor die inschrij ving rechtmatig voerde, 
dat zij hierdoor in het gebruik van haar han
delsnaam wordt belemmerd en er verwarring 
wordt geschapen, en dat zij die inschrijving 
wil doen nietig verklaren, waartoe zij haar 
rechten bij vonnis wil zien erkend; en dat 
appellante als gedaagde heeft betwist, dat 
haar woordmerk "Swift" den handelsnaam 
van de tegenpartij bevat, daar van een vol
komen overeenstemming geen sprake is, ter
wijl zij ook het daarna gestel de heeft ontkend; 
dat vervolgens de Rechtbank te Zutphen bij 
vonnis van 17 November 1932 de vordering 
heeft toegewezen, 

terwijl bij gemeld vonnis onder meer werd 
overwogen dat "het woordmerk door gedaagde 
gebezigd voor hare waren zonder eenige afwij 
king gelijkluidend is aan het integreerend 
deel van der eischeresse naam . .. . . . wodat 
eischeres ongetwij feld door gedaagde's voor
schreven handelen in het gebruik van h aren 
handelsnaam wordt belemmerd en verwarr ing 
geschapen wordt" 

en nadat het Hof vervolgens heeft vastge
steld 

dat appellante tegen dit vonnis de vol
gende grieven heeft aangevoerd : 

I. ten onrechte werd door de Rechtbank 
aangenomen, dat niet was ontkend, dat door 
geïntimeerde haar naam reeds werd gevoerd 
vóór de inschrijving van het woordmerk 
"Swift", terw ij l bovend ien slechts van bol ang 
zou zijn, of die naamvoeriog geschiedde, vóór
dat het woo rdmerk door haar of haar rechts
voorgangster werd gebruikt: 

15 
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II. ten onrechte nam de Rechtbank aan, dat 
voor toepasselijkheid van art. 10 Merkenwet 
voldoende is, overeenstemming in hoofdzaak 
tusschen den naam en het aangevochten merk, 
terwijl dat artikel blijkens de woorden en de 
geschiedenis volkomen overeenstemming eischt; 

daarna vervolgend, dat het Hof bij zijn op 
14 Maart 1934 tusschen partijen gewezen arrest 
heeft beslist, dat terecht door appellante is 
betoogd, dat haar ingeschreven handel smerk 
,,Swift" geen zins den naam "Swift and Com
pany" bevat in den zin van art. 10 Merken
wet, welk bevatten immers medebrengt, dat 
de naam in zijn geheel opgenomen moet zijn, 
weshalve het Hof het v01mis, waarvan beroep, 
vernietigde en aan geïntimeerde haar vorde
ring ontzegde; 

en vervolgens, dat geïntimeerde in haar cas
satieberoep tegen dit arrest onder meer is 
opgekomen op grond, dat de opvatting van 
het Hof van het woord "bevatten" in art. 10 
Merkenwet onjuist is, en dat de H. R. bij zijn 
op 10 Januari 1935 (W. 12883, N. J. 1935, 
1495, Red.) tusschen partijen gewezen arrest, 

na overwogen te hebben : 
"dat art. 10 Merkenwet, de nietigverklaring 

van de inschrijving van een merk toestaande, 
wanneer dit merk den naam of de firma van
een ander bevat, strekt om verwarring ten 
aanzien van den herkomst der onder het merk 
verhandelde waren te voorkomen;" 

,,dat het aannemelijk is, dat de wetgever, 
bepalende dat voornoemd wetsvoorschrift kan 
worden toegepast in geval het merk den naam 
of de firma van een ander bevat, daarbij niet 
uitsluitend heeft gedacht aan opneming van 
eens anders handelsnaam in zijn geheel, doch 
aan opneming van dien handelsnaam met wo-. 
danige verkorting, dat daarbij genoemde ver
warring niettemin te duchten is:" 

het arrest van het Hof heeft vernietigd met 
verwijzing van de zaak naar het Hof ten einde 
met inachtneming van het arrest van den H. 
R. verder te worden behandeld en beslist; 

en na te hebben overwogen: 
,,dat appellante heeft ontkend, dat ten aan

zien van de herkomst der onder het merk 
"Swift" verhandelde waren, verwarring te 
duchten is" 

onderwekt of wodanige verwarring te duch
ten is en overwegende: 

"dat uit het enkele feit, dat de in Kentucky 
gevestigde geïntimeerde den handelsnaam 
Swift and Company voert, geenszins voort
vloeit dat voormelde verwarring te duchten 
is; dat v6ór de verwijzin g van de zaak door 
den H. R. naar het Hof, geen andere omstan
digheid is aangevoerd, waaruit zulks wel 
volgt; dat het in het bijzonder niet is af te 
leiden uit het bij conclusie van antwoord in 
hooger beroep betoogde, dat geïntimeerde al 
jarenlang, ook zelfs voor 1908, naast de 
export-slagerij in Amerika ook zeepen fabri 
ceert; dat na de verwijzing aangevoerde feiten 
buiten beschouwing dienen te worden gelaten;" 

het vonn is, waarvan beroep, vernietigt en de 
ingestelde vordering ontzegt, 

ten onrechte: aangez ien : 
1. de rechter naar wien de H . R. een door 

hem vernietigde uitspraak krachtens art. 424 
Rv. verwijst, de zaak zal moeten behandelen 
in den stand waarin zij verkeerde, toen de 

vernietigde uitspraak gegeven werd en met in
achtneming van 's Hoogen Raads arrest slechts 
die vragen mag en kan onderweken, welke de 
vernietigde uitspraak onopgelost had gelaten, 
terwijl het Hof als appèlrechter slechts heeft 
te beoordeelen de te zijner kennis gebrachte 
grieven tegen de bestreden uitspraak - be
houdens het zich hier niet voordoende geval 
van toetsing dezer uitspraak aan wetsvoor
schriften van openbare orde, 

en bet Hof derhalve, nu de Rechtbank om
trent de vraag of ten aanzien der bedoelde 
waren verwarring te duchten was een uit
spraak had gegeven, waartegen appellante 
geen grief heeft aangevoerd, deze vraag niet 
meer mocht en kon onderzoeken; 

2. indien het Hof in dezen stand van het 
geding de vraag of verwarring ten aanzien 
van de herkomst der bedoelde waren te duch
ten was, nog kon en mocht onderzoeken, 

a. het Hof uit het oog heeft verloren, dat 
dit onderwek zich slechts had uit te strekken 
tot de vraag of in het woordmerk "Swift" de 
handelsnaam der eischeresse in cassatie met 
zoodanige verkorting voorkomt, dat verwar
ring ten aanzien der herkomst der waren daar
door te duchten is; 

b. in ieder geval het Hof het antwoord op 
deze vraag niet, althans niet uitsluitend, wo
als het gedaan heeft, had mogen laten afhan
gen van de plaats vanwaar de waren afkom
stig zijn, of waar de gebruiker van het merk 
en hij wiens naam daarin, in zijn geheel of 
met zekere verkorting, voorkomt, gevestigd 
zijn, maar het Hof bij deze beantwoording in 
aanmerking had moeten nemen van wie de 
waren afkomstig zijn, daar verwarring ten 
aanzien van de herkomst mogelijk is, ook al 
zijn de waren uit verschillende plaatsen, of 
ook het buitenland, afkomstig, of al zijn de 
gebruiker van het merk en hij wiens naam 
daarin in zijn geheel, of met bedoelde verkor
ting, voorkomt, in verschillende plaatsen, of 
ook in het buitenland gevestigd. 

Thans loopt het te beslissen punt meer over 
de vraag, welke uitlegging aan ' s Hoogen 
Raads voormeld arrest moet worden gegeven. 
m. a . w. of het Hof zijn taak na de verwijzing 
juist heeft opgevat, dan wel over de beteekenis 
van een bepaald wetsartikel, zooals de eerste 
maal , toen het vn l. ging over de beteekenis 
van art. 10 Merkenwet. 

Het middel beweert in de eerste plaats, dat 
het Hof een vraag heeft onderwcht, en de 
beslissing van het geding daarvan afhankelijk 
heeft gesteld , welke hot na de verwijzing niet 
meer kon of mocht onderweken, n.l. de vraag 
of ten aanzien der herkomst der onder het 
merk Swift verhandelde waren verwarring te 
duchten was. 

Onder de beslissingen, van welke de Recht
bank in eersten aanleg, die de vordering van 
Swift had toegewezen komt o. m. voor, ,,zoodat 
e ischeres (Swift) ongetwij feld door gedaagde's 
voorschreven handelen in het gebruik van 
haren handelsnaam wordt bel emmerd en ver
warring geschapen wordt," terwijl uit de in 
het vonnis vermelde fe iten blijkt, dat gedaag
de de Haas zulks ontkend had. 

Partij de Haas voerde in hooger beroep voor 
het Hof twee grieven aan, welke in het thans 
bestreden arrest en ook in het middel, weder
om zijn vermeld. 
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De eerste dezer grieven richtte zich tegen 
de beslissing dat vaststond, dat e ischeres vóór 
de Haas, den naam "Swift" voerde in haar 
merk, de tweede tegen de vaststel] ing, dat het 
merk het integreerend deel van eischeresse's 
naam bevatte. De Haas had echter niet een 
afzonderlijke grief geformuleerd tegen de be
s! issing zooeven vermeld betreffende de ver
warring welke uit de gel ijkluidendheid zon 
kunnen ontstaan. 

Het Hof en daarna de H. R. hebben een 
beslissing gegeven over de waarde van de 
tweede grief, waarna verwijzing volgde. 

Om de bedoeling van vonnis, 's Hofs eerste· 
arrest en het verwijzingsarrest in het juiste 
licht te stellen, acht ik het noodig volledig te 
vermei den, hoe de eerste beslissing I uidde, 
welke tot de verdere behandeling bij Hof en 
H . R. aanleiding heeft gegeven . 

De Rechtbank zegt, wat het recht betreft: 
,,0. dat na het ten deze door gedaagde ge

daan verweer, a ls ten processe vaststaande 
mag worden aangenomen dat door eischeres 
haar naam reeds werd gevoerd nog voordat 
de ten processe bedoelde inschrijving van de 
rechtsvoorgangster van gedaagde plaats vond; 

0. dat gedaagde echter van oordeel is dat 
het woordmerk " Swift" waaronder zij ha re 
waren in den handel brengt niet in die mate 
met den naam van eischeres overeenstemt dat 
zulks toewijzing van de door laatstgenoemde 
ingestelde vordering wettigt, omdat toch der 
e ischeresse's naam luid t: ,,Swift and Com
pany Ine."; 

0. dat de Rechtbank deze meening van ge
daagde niet vermag te deelen; 

dat immers het woordmerk door gedaagde 
voor hare waren gebezigd zonder eenige afwij
king gelijkl uidende is aan het integreerend 
deel van der eischeresse naam, waarvan de 
verdere toevoeging "and Company Ine." in 
't geheel geen onderscheidend karakter draagt, 
zoodat eischeres ongetwijfeld door gedaagde's 
voorschreven handelen in het gebruik van 
haren handelsnaam wordt belemmerd en ver
warring geschapen wordt; 

0. dat mitsdien der eischeresse's vordering, 
met voorbijgang van het door haar aangeboden 
getuigenbewijs, voor dadelijke toewijzing vat
baar is" en wij t dan de vordering toe. 

Nu heeft bij de verdere ontwikkeling der 
procedure het geschi l geloopen over het punt 
door de tweede grief in appèl te berde ge
bra~ht, tot verwijzing is gevolgd. Intusschen 
bl ijft het feit bestaan, dat de vrees voor ver
warring ten aanzien der bedoelde waren blij
kens beide arresten van het Hof door partij 
de Haas was ontkend, en het komt mij daar
om voor, dat, tenzij vonnis, a rresten en grieven 
in zeer engen zin worden opgevat, het Hof na 
de verwijzing alteszins gerechtigd w as verder 
te onderzoeken of vrees voor verwarring be
stond, nu uitgaande van de bes! issing van den 
H. R. , dat de Wetgever bij art. 10 Merkenwet 
niet uitsluitend gedacht heeft aan het opnemen 
van eens anders handelsnaam in zijn geheel, 
doch aan het opnemen van dien handelsnaam 
met zoodanige verkorting, dat daarbij genoem
de verwarring toch te duchten is. 

Zeker moet ik den geachten pleiter voor Swift 
toegeven, dat de reeds besproken tweede grief 
zonder meer tot die vrijheid niet grond geeft, 

en dat de Rechter 11a verwijzing, krachtens arL 
424 Rv. een nauw begrensde taak heeft, maar 
wanneer men de geheele procedure leest en 
dan juist wanneer men aanneemt, dat na die 
verwijzing de zaak moest behandeld worden 
in den stand, waarin zij verkeerde, toen de 
vernietigde uitspraak werd gegeven, dan ben 
ik van meening dat in dit geval een verder 
onderzoek naar de vrees voor verwarring niet 
verboden is door vroegere niet-bestrijding. 

H ad het H of nog iets te onderzoeken , zoo 
zegt het middel in de tweede plaats, dan was 
het a lleen of in het woordmerk "Swift" de 
handelsnaam van eischeres met zoodanige ver
korting voorkomt, dat daardoor verwarring 
t. a. van de herkomst der waren te duchten 
was. Volgens eischeres had het Hof, indien 
het deze vraag onderzocht, het antwoord niet 
alleen mogen laten afhangen van de plaats 
vanwaar de waren afkomstig zijn, daar mede 
in aanmerking genomen moet worden, van wie 
de waren afkomstig zijn. 

Ook al ware het juist, zooals betoogd is, dat 
de thans bestreden overwegingen van het Hof 
typisch passen op een beslissing omtrent de 
Handelsnaamwet, zoo kan ik nog niet aan
nemen, dat het Hof uit het oog heeft verloren, 
dat het gaat om verwarring ten aanzien van 
de herkomst der waren; een merkenrechtelijke 
vraag. 

Het Hof toch heeft zijn oordeel uitgesproken 
over de verdere mogelijkheid van verwarring, 
waarvoor ik moge verwijzen naar 's Hofs over
wegingen, en daarbij vastgesteld, dat Swift 
geen feiten heeft aangevoerd welke die be
;ifeerde mogelijkheid zouden kunnen doen aan
nemen, en dat hetgeen Swift wel had aange
voerd, daartoe niet dienende was. 

Dit oordeel is m. i. in cassatie niet aantast
baar. 

Van meening dat het middel niet tot cas
satie leiden kan, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep met veroordeel ing van eischeres 
in de kosten dezer procedure. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzoover thans van belang uit het 

best.reden arrest blijkt, dat eischeres, verder 
te noemen Swi ft, tegen de verweerster, verder 
te noemen de N. V., heeft ingesteld eene vor
dering tot vernietiging van de inschrijving 
voor waschmiddelen enz. van het woordmerk 
Swift dier N. V., omdat dit merk bevat den 
handelsnaam, welken Swift reeds vóór de in
schrijving van dit woordmerk gebruikte, en 
Swift dientengevolge in het gebruik van haar 
handelsnaam werd belemmerd, en verwarr ing 
werd geschapen; 

dat de N. V. het door Swift gestelde heeft 
ontkend · 

dat de
1

Rechtbunk te Zutphe n bij h aar vonnis 
van 17 November 1932 die vordering heeft 
toegewezen, doch het Hof bij arrest van 14 
Maart 1934 in hooger beroep dit vonnis heeft 
vernietigd en de vordering ontzegd, over
wegende: 

"dat geïntimeerde bij dagvaarding niet heeft 
gesteld, dat haar handelsnaam zou zijn 
"Swift", en zij blijkens de in 't geding zijnde 
aanbiedingen zich steeds noemt Swift and 
Company, met welke feiten de later in het 
proces opgeworpen bewering, dat "Swift" wel 
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haar handelsnaam wu zijn, in strijd is, zoodat 
hierop niet kan worden ingegaan; dat voorts 
terecht door appellante is betoogd, dat haar 
ingeschreven handelsmerk "Swift" geenszins 
den naam "Swift and Company" bevat in den 
zin van art. 10 Merkenwet, welk bevatten 
immers medebrengt, dat de naam in zijn ge
heel zonder eenige afwijking in het merk moet 
zijn opgenomen;" 

dat de H. R. dit arrest bij arrest van 10 
Januari 1935 (W. 12883, . J. 1935, 1495, 
Red.) heeft vernietigd met verwijzing van de 
zaak naar het Hof ten einde met inachtneming 
van het arrest van den H. R. verder te worden 
behandeld en beslist, waarbij werd overwogen: 

"dat art. 10 Merkenwet, de nietigverklaring 
van de inschrijving van een merk toestaande, 
wanneer dit merk den naam of de firma van 
een ander bevat, strekt om verwarring ten 
aanzien van den herkomst der onder het merk 
verhandelde waren te voorkomen; 

dat het aannemelijk is, Jat de wetgever, 
bepalende dat voornoemd wetsvoorschrift kan 
worden toegepast in geval het merk den naam 
of de firma van een ander bevat, daarbij niet 
uitsluitend heeft gedacht aan opneming van 
eens anders handelsnaam in zijn geheel, doch 
ook aan opneming van dien handelsnaam met 
zoodanige verkorting, dat daarbij genoemde 
verwarring niettemin te duchten is;" 

dat het Hof bij het bestreden arrest het von
nis van de Rechtbank heeft vernietigd en de 
vordering van Swift heeft ontzegd, daarbij 
overwegende wat te dien aanzien in het middel 
is vermeld; 

0. dat Swift tegen dit arrest het navol
gende m iddel van cassatie heeft opgeworpen: 
zie concl. Adv.-Gen.; 

Wat dit middel betreft : 
0 . dat het eerste onderdeel daarvan berust 

op de opvatting, dat de vraag, of ten aanzien 
van de herkomst van de onder het merk ver
handelde waren verwarring te duchten was, in 
hooger beroep niet meer ten toetse kon komen, 
daar die vraag niet aan het oordeel van het 
Hof was onderworpen; 

dat dit betoog feitelijken grondslag mist, 
daar het Hof, - in cassatie onaantastbaar, -
heeft aangenomen, dat appell ante (de N. V.) 
heeft ontkend, dat de hiervoor bedoelde ver
warring te duchten was, daarmede kennelijk 
bedoel end, dat de N. V. deze ontkenning t ijdig 
in hooger beroep heeft gedaan ; 

0. dat het tweede onderdeel twee gr ieven 
inhoudt; 

0. dat grief a uitgaat van een onjuiste 
lezing van het arrest van den H. R. van 10 
Januari 1935, alsof bij het onderwek naar 
gezegde vree voor verwarring het Hof door 
dit arrest beperkt was tot de vraag, of in het 
woordmerk in geschil de handelsnaam van 
Swift voorkomt met zoodanige verkorting, dat 
daardoor verwarring ten aanzien van de her
komst der waren te duchten is; 

dat in 's Hoogen Raads arrest een derge
lijke beperking niet is neergelegd, doch daarin 
enkel een oordeel is gegeven over de bedoe
ling, welke bij den wetgever met de bepaling 
van art. 10 Merkenwet heeft voorgezeten; 

dat grief b berust op een verkeerde lezing 
van het bestreden arrest, daar dit niet, woals 
die grief het voorstelt, het antwoord op de 

vraag, of verwarring ten deze te duchten was, 
laat afhangen van de plaats, vanwaar de wa
ren afkomstig zijn, doch vaststelt, dat uit de 
omstandigheden, door Swift ten bewijze voor 
die vrees voor verwarring aangevoerd, een 
dergelijke vrees niet valt af te leiden; 

0. dat derhalve het middel in geen zijr>-:, 
onderdeel en tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 300. Red.). 

(N. J.) 

23 Juni 1936. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Amsterdam. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 24 j 0

• art. 3 en art. 1.) 
Uit het verband van art. 24 en art. 3 

l e Jid volgt, dat de ambtenaar slechts kan 
opkomen tegen die, hem in zijn belang 
treffende overheidsbesluiten, welke hem 
aangaan in de hoedanigheid van ambte
naar, werkzaam in de bepaalde door hem 
vervulde betrekking. 

Al zou worden aangenomen dat klager 
alleen reeds door zijn benoeming tot ge
meente-secretaris de hoedan igheid van 
"ambtenaar" in den zin van art. 1 had 
verkregen, dan nog hee ft hij deze hoeda
nigheid verloren vanaf den dag, waarop 
het benoemingsbesluit door de Kroon is 
vernietigd. Aangezien het vern ietigings
besluit terugwerkt tot den dag, waarop 
het vernietigde besluit werd genomen, kon 
klager op den dag van het instellen van 
het beroep ter zake van zijne benoem ing 
tot secretaris niet worden aangemerkt als 
,,gewezen ambtenaar" in den zin van art. 
1, 4e lid. 

Uitspraak in zake: 
P. J. Korver, wonende te Winkel (N.-H.), 

klager, 
tegen: 

den Minister van Binnenlandsche Zaken te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigende 
Hare M ajesteit de Koningin der Nederlanden, 
verweerder. 

H et Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Gezien de gedingstukken; 
Gelet op de behandeling der zaak ter open

bare terech tzi tti ng; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de R aad der gemeente Winkel in 

zijn openbare vergadering van 27 December 
1935 had besloten, den klager te benoemen 
tot. secretaris der gemeente; 

0 . dat dit raadsbesluit bij K. B. van 14 
Januari 1936, S. 2301, was geschorst tot 1 
Juli 1936 ; 

0. dat het raadsbesluit vervolgens is ver
nietigd - wegens strijd met het algemeen 
belang - bij K. B. van 22 F ebruari 1936, 
s. 2341; 

0 . dat de klager tegen dit laatste K. B . in 
beroep is gekomen bij een klaagschrift, het
welk geacht moet worden, op 19 Maart 1936 
ter gri ffi e van het Gerecht te zijn ingekomen; 

dat hij bij zijn klaagschrift in den breede 
heeft betoogd, dat hij door het besluit recht
streeks in zijn bel ang wordt getroffen en dat 
het besluit in strijd is met de wet ; althans. 
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dat bij het nemen van het besluit misbruik 
is gemaakt van recht; 

op grond waarvan de klager pr imair de 
vernietiging heeft gevorderd van vaker be
doeld K. B. - zoo noodig met bekrachtiging 
van het vernietigde raadsbesluit - en subsi
diair de toekenning van een schadeloosstel
l ing ingevolge art. 48 der Ambtenarenwet 
1929; 

0. dat het Gerecht de zaak vervolgens heeft 
behandeld ter openbare terechtzitting van 9 
Juni 1936, alwaar van partijen slechts de kla
ger is verschenen, vergezeld van zijn raads
man Mr. J. A. E. Buiskool te Schagen; en 
waar als getuige is gehoord J. Zwart, burge
meester van en wonende te Winkel; 

Wat het ,·echtspunt betreft: 
0. dat allereerst dient te worden nagegaan, 

of de klager het recht had, van het bestreden 
K. B. bij het Gerecht in beroep te komen; 

0 . dat bij de beantwoording van deze vraag 
buiten beschouwing dient te blijven de om
standigheid, dat - hetgeen op grond van den 
inhoud der gedingstukken en van het ter te
rechtzitting verhandelde vaststaat - de kla
ger, toen de Raad der gemeente Winkel hem 
benoemde tot secretaris, als ambtenaar in 
vasten dienst dezer gemeente werkzaam was 
ter secretarie, terwij l hij tevens belast was 
met de waarneming van het ambt van secreta
ris • welke bei de functi ën de ki ager nog steeds 
bez'ig was te vervullen op den dag waarop hij 
geacht moet worden, zijn beroep te hebben 
aanhangig gemaakt, nl. op 19 Maart 1936; 

dat toch weliswaar art. 24 der Ambtenaren
wet 1929 de bevoegdheid, beroep in te stellen 
onder meer toekent aan den ambtenaar die 
door het aangevallen besluit rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen; doch dit voorschrift 
behoort te worden bezien in het licht van 
art. 3, eerste l id, der evengenoemde wet, het
welk - voorzoover thans van belang - den 
Ambtenarengerechten de bevoegdheid geeft, 
te oordeelen over besluiten, welke zij n geno
men ten aanzien van ambtenaren als zooda
nig; 

dat hieruit volgt, dat degene, die in een 
bepaalde betrekking als ambtenaar werkzaam 
is, aan deze omstandigheid op zichzelf geens
zins het recht ontleent, bij eenig Ambtenaren
gerecht op te komen tegen elk, hem recht
streeks in zijn belang treffend, overheidsbe
sluit, welk ook ; doch dat hij integendeel bij 
een Ambtenarengerecht slechts zal kunnen op
komen tegen die, hem in zijn belang treffen
de, overheidsbesluiten , welke hem aangaan in 
de hoedanigheid van ambtenaar, werkzaam in 
de bepaalde door hem vervulde betrekking; 

dat het bestreden besluit nu noch iets uit
staande had met de omstandigheid, dat de 
kl ager werkzaam was als a mbtenaar ter se
cretarie van de gemeente ,vinkel , noch hem 
aanging in zijn hoedanigheid van waarnemend 
secretaris der gemeente; 

dat de klager derhalve aan de vervulling 
van deze beide betrekkingen niet het recht 
kon ontleenen, bij het Gerecht het onderhavige 
beroep aanhangig te maken; 

dat hierbij opgemerkt worde, dat het on
redelijk zou zijn, indien de klager aan func
tiën, welker vervulling met het onderhavige 
geschil niets heeft uit te staan, een recht op 

beroep zou ontleenen, dat in een overeenkom
stig geval niet zou toekomen aan den be
noemde die op het tij dstip zijner benoeming 
niet reeds ambtenaar was; 

0. dat voorts, indien het begrip "ambte
naar" in den zin van art. 1 der Ambtenaren
wet 1929 aldus moet worden opgevat, dat 
hieronder slechts worden verstaan degenen 
die krachtens aanstelling in openbaren dienst 
daadwerkel ijk werkzaam zijn of werkzaam zijn 
geweest, de klager geacht moet worden uit 
hoofde van zijn benoeming tot secretaris der 
gemeente Winkel , nimmer "ambtenaar" in 
evenomschreven zin te zijn geworden; en der
halve ook nimmer het recht te hebben ver
kregen, uit krachte dier benoeming, bij het 
Gerecht in beroep te komen; 

dat toch op grond van den inhoud der stuk
ken en van het ter terechtzitting verhandelde 
vaststaat, dat de klager nooit het ambt van 
secretaris heeft aanvaard; 

0. dat, indien het begrip "ambtenaar" in 
den zin van het aangehaalde art. 1 aldus 
moet worden opgevat, dat daaronder mede 
worden verstaan degenen, die tot eenig ambt 
zijn benoemd, doch die dit ambt nog niet 
hebben aanvaard, de klager geacht moest 
worden, alleen reeds tengevolge van zijn be
noeming tot secretaris, ,,ambtenaar" te zijn 
geworden; 

dat echter tusschen het tijdstip zijner be
noeming en dat van het instellen van beroep 
het thans bestreden K. B. tot stand is geko
men· 

dat dergelijke besluiten onmiddellij k na hun 
totstandkoming van kracht worden en hun 
werking niet wordt opgeschort doordat bij 
den ambtenarem·echter beroep ertegen wordt 
ingesteld; 

dat hieruit volgt, dat de klager - al aan
genomen, dat hij alleen reeds door zij n be
noeming tot secretaris de hoedanigheid van 
,,ambtenaar" heeft verkregen - deze hoeda
nigheid heeft verloren van 22 Februari 1936 
af; en in dezen stand van zaken geen wijzi
ging is gekomen doordat het onderhavige be
roep is ingesteld; 

0 . dat thans overblijft te onderzoeken, of de 
klager, op het tijdstip waarop hij geatht moet 
worden het beroep te hebben ingesteld, ,,ge
wezen ambtenaar" was in den zin van art. 1, 
vierde lid, der Ambtenarenwet 1929; 

0. hieromtrent dat besluiten als het onder
havige vernietigende kracht doen gevoelen 
met terugwerking tot den dag waarop het ver
nietigde besluit werd genomen ; 

dat hieruit volgt, dat de klager - onder 
meer op den dag van het instellen van het be
roep - geacht moest worden, nimmer tot se
cretaris te zijn benoemd; 

dat, ter zake van zijn benoeming tot deze 
betrekking, de klager toen dus niet kon wor
den aangemerkt als "gewezen ambtenaar" ; 

0. dat uit al het hierboven overwogene 
voortvloeit, dat de klager niet gerechtigd was, 
het onderhavige beroep in te stellen; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart den klager niet-ontvankelijk in 

zijn beroep. 
(A.B.) 
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24 Juni 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 112.) 

De strekking van het tweede lid is deze, 
dat in het daar bedoeld geval met betrek
king tot de bezoldiging van den waarne
mend secretaris dezelfde regeling geldt als 
ten aanzien van den secretaris is vastge
stehl, en derhalve de waarnemer in ver
band met zijn dienstjaren aanspraak heeft 
op gelijke periodieke verhoogingen als hij 
zou hebben genoten, wanneer hij inder
daad de betrekking van secretaris zou 
hebben bekleed. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Kamerik tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 27 
Augustus 1935, n°. 3175/2397, 3• afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 25 Januari 1935, tot wijziging der begrooting 
van die gemeente voor het jaar 1934; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 April 1936, n°. 165; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Juni 1936, 
n°. 11897, Afd. B.B.; 

0. dat het bovengemelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat volgnum
mer 5 van de begrooting "Jaarwedde van den 
secretaris" bij deze wijziging wordt verhoogd 
met f 271 op grond van de volgende toelichting: 
"De op 1 November 1934 eervol ontslagen 
secretaris J. J. Talsma heeft genoten f 1212.50; 
de waarnemend secretaris (ambtenaar ter secre
tarie met 14 dienstjaren) heeft over de maanden 
November en December 1934 ingevolge art. 112 
der gemeentewet aanspraak op de maximum
wedde, vermeerderd met kindertoeslag (6 kin
deren)" ; dat do waarnemend secretaris over 
de maanden November en December 1934 
slechts aanspraak ka.n doen gelden op de aan
vangsjaarwedde van den secretaris; dat immers 
de waarnemer, daar hijzelf geen secretaris is, 
maar het secretarisambt slechts tijdelijk waar
neemt, als zoodanig niet kan laten gelden de 
dienstjaren, welke hij, ware hij wel secretaris, 
bij de berekening van zijn jaarwedde wel zou 
kunnen doen gelden; 

dat de raad van Kamerik in beroep aanvoert, 
dat met het beginsel, hetwelk aan de overweging 
van het bestreden besluit ten grondslag ligt, 
niet kan worden ingestemd ; dat, indien de 
waarnemend secretaris geen secretaris zoude 
zijn, bijvoorbeeld de bepaling van diens wedde 
of belooning zou behooren tot de bevoegdheid 
van den raad in plaats van Gedeputeerde Staten, 
en dit college daarmede dan geen bemoeienis 
zoude hebben ; dat de wet, met name de ge
meentewet,de vaststelling van deze jaarwedde 
echter wel degelijk heeft geregeld en gebracht 
onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten; 
dat, afgezien hiervan, art. 85 van de gemeente
wet, handelende over de waarneming van het 
burgemeestersambt door den wethouder, be
paalt, dat de wethouder, met de waarneming 
belast, uit de gemeentekas eeno vergoeding 
geniet tot het bedrag van de helft van de aan 
het ambt van burgemeester verbonden wedde; 
dat het tweede lid van dit artikel nader aan
geeft, wat hier onder wedde dient te worden 

verstaan, zulks met de volgende woorden : 
"Indien voor de wedde een minimum en een 
maximum is vastgesteld, wordt ten aanzien 
van hem, die het ambt waarneemt, onder wedde 
in dit artikel verstaan de minimum-wedde" ; 
dat nu, wat de waarneming van het secretariaat 
betreft, art. 112, tweede lid, van de gemeente
wet, ten opzichte van de jaarwedde als volgt 
luidt: ,,Die buiten het geval van ongesteldheid 
van den secretaris, met de waarneming zijner 
bediening meer dan een maand onafgebroken is 
belast geweest, heeft voor dien tijd op de 
daaraan verbonden jaarwedde aanspraak" ; 
dat de aanvullende bepaling, als voorkomende 
in het tweede lid van art . 85 der gemeentewet, 
hier ontbreekt en dit artikel noch hier, noch 
elders op den secretaris van toepassing wordt 
verklaard ; dat de wet derhalve onderscheid heeft 
willen maken tus chen de vervanging van den 
burgemeester en die van den secretaris, tusschen 
een wethouder-burgemeester, niet-ambtenaar 
en een waarnemend secretaris, meestal of altijd 
ambtenaar, voor welk onderscheid de volgende 
redeneering kan gelden : ,,Indien voor de wedde 
van den burgemeester een minimum en een 
maximum is vastgesteld zal de periodieke 
verhooging wel steeds verband houden met het 
aantal dienstjaren, hetzij als burgemeester, 
hetzij in andere ambten, welke tot zijn vorming 
hebben bijgedragen. Die grond ontbreekt, om 
hem voor den vervanger te doen gelden" (Van 
Loenen : De Gemeentewet, pagina 261) ; dat 
dit onderscheid in wettelijke regeling tusschen 
de beide gevallen van vervanging ook rationeel 
is, als volgend rut het feit, dat de wethouder, 
die den burgemeester vervangt - in tegenstel
ling als regel tot den waarnemend secretaris -
niet is ambtenaar en dus als zoodanig geen 
dienstjaren kan hebben; dat dit onderscheid 
terecht kan worden ge"rond op het verschil 
sinds 1931 in de wettelijke regeling van art. 85 
en art. 112 der gementewet, welk verschil 
speciaal tot uitdrukking wordt gebracht in het 
tweede lid van art. 85 ; dat de eerstgenoemde 
bepaling eene "vergoeding" in uitzicht stelt -
de wettelijke terminologie eischt hier eene 
nadere bepaling en aan dien eisch wordt tege
moet gekomen door als grondslag voor de bere
kening van de vergoeding aan te geven de 
halve minimum-wedde - terwijl art. 112 aan
spraak vestigt op de jaarwedde zelf, d.i. de 
jaarwedde, zooals die overeenkomstig art. 11 
door Ged. Staten i geregeld ; dat naar de letter 
van de wet dienstjaren zullen moeten medetel
len, daar beroep op een verzuim-aanvulling van 
art. 112 der gemeentewet tegelijk met de in 
1931 aangebrachte wijzigingen in art. 85 dier 
wet (wet van 31 Januari 1931, S. 41, een her
zieningswet, die een geheel nieuwe regeling 
invoerde) - niet opgaat; dat bijvoorbeeld 
ook art . 96 der gemeentewet op dit stuk tegelijk 
werd gewijzigd, analoog met art. 85, en indien 
dit noodig of nuttig was geoordeeld, zonder 
twijfel eveneens art. 112 op gelijke of ongeveer 
gelijke wijze zou zijn gewijzigd ; dat het dus 
voor de hand liggend werd beschouwd, ja zelfs 
noodzakelijk geacht - daar anders sprake zou 
zijn van een schenking aau de gemeente - aan 
den ambtenaar ter secretarie met 14 dienstjaren 
de maximum-wedde toe te kennen; dat dit 
standpunt - gelijkheid van behandeling van 
den secretaris en den waarnemend secretaris 
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voor wat betreft verhoogingen wegens dien t 
jaren - mede is gebaseerd op de bepaling van 
punt S der provinciale jaarwedderegeling, 
opgenomen in provinciaal blad n°. 127 van 
1931, hetwelk dienstjaren wil hebben medege
teld en daarbij geen uitzonderingen maakt ; 
dat bij Ons besluit van 17 December · 1932, 
n°. 26, is beslist, dat aan een wethouder , waar
nemend burgemeester, c.q. zelfs kindertoelage 
moet worden uitgekeer,i, en mutatis mutandis, 
deze besl issing evenzeer geldt voor de periodieke 
verhoogingen van den waarnemend secretaris; 
dat door vroegere Koninklijke beslissingen is 
uit gemaakt, dat de persoon, die tijdelijk met de 
waarneming van het secretariaat is belast, 
zoolang die waarneming duurt, als ambtenaar 
is te beschouwen ; dat de wet niet bedoeld kan 
hebben, dat de raad (e.a.) in de tij delijke 
opdracht van het secretariaat niet aan regelen 
zou zijn gebonden, maar moet geacht worden 
te willen, dat ook bij die tijdelijke opdracht de 
ten aanzien van den secretaris gegeven voor
schriften in het oog zullen worden gehouden 
(Koninklijk Besluit van 12 November 1854, 
S. 142, en Koninklijk Besluit van 15 Januari 
1855, S. 2; dat bij Koninklijk Besluit van 11 
April 1878, S. 23, bovendien werd overwogen, 
dat de wetgever onderscheid tusschen tijdelijke 
en doorloopende benoeming niet heeft gemaakt ; 
dat dus in het algemeen voor de tijdelijke waar
neming van eene betrekking dezelfde re elen 
gelden als voor eene definitieve vervulling ; dat 
ten slotte, indien Ged. Staten tot nu toe de 
provinciale jaarwedderegeling ten opzichte van 
een waarnemend secretaris mochten hebben toe
~epast, als zij in het bestre:!en besluit aangeven, 
liet billijk en noodzakelijk moet worden geacht, 
dat daarin door een uitspraak van hoogerhan<l 
worde voorzien ; 

0. dat art. 112, 2e lid, der gemeentewet be
paalt, dat hij, d ie buiten het geval van onge
steldheid van den secretaris, met de waarne
ming zijner bediening, 1;:eclurende meer dan een 
maand, onafgebroken 1s belast geweest, voor 
dien tijd op de daaraan verbonden jaarwedde 
aanspraak heeft ; 

dat de strekking van deze bepaling kennelijk 
deze is, dat in het daar bedoelde geval met 
betrekking tot de bezoldiging van den waarne
mend secretaris dezelfde regeling geldt als ten 
aanzien van den secretaris is vastgesteld ; 

dat volgens punten 7 en 8 van de Regelen 
voor de vaststelling van de jaarwedden van 
burgemeesters, secretarissen en ontvangers der 
gemeenten in de provincie Utrecht (Provinciaal 
blad n°. 127 van 1931) de secretaris tot het 
gestelde maximum aanspraak heeft op ver
hooging van zij ne jaarwedde in verband met de 
door hem vervulde dienstjaren van den 23-
jarigen leeftijd af in eene bezoldigde betrekking 
o.m. in dienst van het Rijk, provinciën en 
gemeenten in Nederland doorgebracht, en deze 
regeb ng derhalve mede van toepassing is op de 
bezoldiging van den waarnemend-secretaris, 
dit in het bij art. 112, 2e lid, der gemeentewet 
bedoelde geval verkeert ; 

dat clan ook de ambtenaar ter secretarie der 
gemeente Kamerik, die gedurende meer clan 
een maand onafgebroken met de waarneming 
van de bediening van secretaris is belast ge
weest, nu hij 14 dienstjaren in den bovenaan-

gegeven zin telt, voor den tijd dezer waarneming 
op de maximumjaarwedde, aan de bediening van 
gemeentesecretaris verbonden, aanspraak heeft; 

dat de wijziging van de begrooting hierm 
voorziet en Ged. Staten dus ten onrechte daar
aan hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Utrecht van 27 Augustus 
1935, 3e Afd., n°. 3175/2397, aan het besluit 
van den raad der gemeente Kamerik van 25 
Januari 1935, tot wijziging van de begrooting 
van .inkomsten en uitgaven d ier gemeente voor 
het dienstjaar 1934, alsnog goedkeuring te 
ver!eenen. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken is 
belast., enz. (A. B.) 

25 Juni 1936. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 2e l id.) 

I. o. is de straf van ongevraagd oneervol 
ontslag onevenredig met de gepleegde over
treding. Het ontslag had met het praedi
caat "eervol" kunnen en moeten zij n 
gegeven. 

Uitspraak in zake: 
L . K . K ., wonende te Deventer, eischer in 

hooger beroep, ter terechtzittingen van 7 Mei 
en 11 Juni 1936 in persoon verschenen, bij
gestaan door zijn raadsman Mr. B. G. W il
clervanck de Blécourt, advocaat te Zutphen, 

tegen: 
het College van B. en W . van de gemeente 
Deventer, gedaagde in hooger beroep, verte
genwoord igd door den B urgemeester, voor 
wien ter voormelde terechtzittingen als ge
machtigde is opgetreden: Mr. J. C. Th. R e
sius, advocaat te Deventel'. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede ge
hoord ter openbare terechtzitting van den 7en 
Mei 1936 als getuigen, vanwege eischer als 
zoodanig gedagvaard, A. J. van Doorn, in
specteur van politie l e klasse te Deventer, 
H. Hoving, assistent der Directe Belastingen, 
Invoerrech ten en Accijnzen te Deventer, J . 
Vl askamp, zonder beroep, wonende te Deven
ter, en A. P. van Tricht, Commissaris van 
P ol itie te Deventer, en ter openbare terecht
zitting van den llen J uni 1936 als getuige, 
krachtens bevel van dezen Raad d.d . 14 Mei 
1936, door den Griffier als zooclanig opgeroe
pen, K. Gel ink, hulpkeu1·meester bij den keu
ringsdienst te Deventer; 

Wat aangaat de feit en van het twistgeding : 
0 . dat B. en W. van Deventer d.d. 11 J un i 

1935 hebben besloten aan L. K . K., hul p
keurmeester van den Keuringsdienst van vee 
en vleesch te Deventer, met ingang van 15 
Juni 1935 niet-eervol onts lag te geven als zoo
clanig, zul ks op de gronden, als in dat beslui t 
aangegeven; 
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0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 
bij uitspraak van 20 December 1935 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door L. K. K. tegen genoemd besluit iuge• 
stelde beroep ontvankelijk heeft verklaa rd en 
gegrond, voornoemd besluit heeft vernietigd 
en heeft bevolen, dat de door klager gemaakte 
kosten tot schadeloosstelling van getuigen uit 
's Rijks kas zullen worden vergoed· tot een 
bedrag van zes gulden twintig cent; 

0. dat L. K. K. van deze uitspraak tijdig 
is gekomen in hooger beroep en bij beroep
schrift heeft verzocht die uitspraak te ver
n ietigen en den door hem gestelden eisch toe 
te wijzen, althans die uitspraak te bevestigen 
met verbetering der gronden, waarop zij be
rust, en voor het geval deze Raad van mee
n ing mocht zijn, dat deze zaak niet tot vol
doende klaarheid is gebracht, alsnog een voor
bereidend onderzoek te gelasten ; 

0. dat de Burgemeester van Deventer, als 
vertegenwoordiger van het College van Bur
gemeester en Wethouders van Deventer, bij 
contra-memorie heeft geconcludeerd tot beves
t iging van de uitspraak, waarvan beroep, en, 
voor zoover deze Raad van oordeel mocht zijn, 
dat alleen de desbetreffende ambtsinstructie in 
deze gel dt en dat deze instructie slechts, in 
gevallen a ls het onderhavige, het niet-eervol 
ontslag kent, dezen Raad heeft verzocht a ls
nog met vernietiging van die uitspraak en 
doende, hetgeen het Ambtenarengerecht had 
behooren te doen, eischer niet-ontvankelijk te 
verkl aren in zijn tegen het bestreden besluit 
ingesteld beroep, a lthans dit beroep onge
grond te ver ki aren ; 

I n rechte: 
0. dat deze Raad zich vereenigt met en 

overneemt de eerste vier rechtsoverwegingen 
van de uitspraak, waarvan beroep, 1 met deze 
wijziging, dat de Raad niet acht vast te staan, 
dat eischer ten behoeve van de firma Gos
schal k voor geen enkel dier meer aan keur
Joon heeft geheven, dan het bedrag, dat in de 
desbetreffende verordening was vastgesteld 
voor dieren onder een gewicht van 200 K.G., 
doch als vaststaande aanneemt, dat eischer 
al thans van het nadere, van het bij verorde- , 
ning vastgestelde tarief afwijkende, doch met 
goedvinden van den Directeur van zijn dienst 
algemeen toegepaste tarief veelvuldig ten 
voordeele van genoemde firma is afgeweken; 

0. dat de vorenbedoelde feiten voor dezen 
Raad vaststaan, mede op grond van de te 
zijner terechtzitting van den 7den Mei 1936 
door de vanwege eischer gehoot·de getu igen 
en de door eischer zelf afgelegde verklarin
gen; 

0. voorts dat deze Raad - al heeft hij niet 
de overtuiging bekomen, dat tusschen de voort
gezette handelingen van het aannemen van ge
schenken en het ongeoorloofde afwijken van 
vorenbedoeld tarief een dergelijk verband be
stond, dat deze handelingen niet los van el
kander kunnen worden gezien - deze feiten 
tezamen toch dermat.e ernstig acht, dat hij van 
oordeel is, dat aan eischer, die aldus hande
lende de desbetreffende bepal ingen zijner in-

1 Zie noot onder deze uitspraak. 

structie en van het Ambtenarenreglement voor 
de gemeente Deventer heeft overtreden en 
zich heeft schuldig gemaakt aan een ernstig 
vergrijp, de straf van ontslag kon worden op
gelegd; 

0. pat het voornoemde Ambtenarenregle
ment in art. 71 onder de straffen, die aan een 
ambtenaar kunnen worden opgelegd, sub h 
noemt de straf van ongevraagd eervol ont
slag; 

0. dat art. 6 van de instructie voor den 
hulpkeurmeester in de gemeente Deventer be
paalt: 

"Ontslag wordt eervol op verzoek verleend 
of wordt gegeven met opgave van redenen. 

Het wordt niet-eervol gegeven alleen bij 
wijze van straf, en kan niet-eervol gegeven 
worden, wanneer hij door ontslag aan te vra
gen, zich aan de bestraffing onttrekt, ter be
oordeeling van den Raad."; 

0. dat in verband met de redactie van li d 2 
van laatstgenoemd artikel de vraag zou kun
nen rijzen, of het geven van ongevraagd eer
vol ontslag aan een hulpkeurmeester met even
genoemde bepaling is overeen te brengen; 

0. dat, mede gelet op de redactie van ar
tikel 66 van voornoemd Ambtenarenreglement, 
hetwelk bepaalt: 

,.Ontslag zonder het praedicaat "eervol" 
wordt alleen verleend bij wijze van straf", 
deze Raad aanneemt, dat het eerste gedeel te 
van lid 2 van voornoemd art. 6, overeenkom
stig de bedoeling, welke bij het maken van 
die bepaling heeft voorgezeten, moet worden 
gelezen alsof er stond: ,.Ontslag, niet-eervol 
t,e geven, wordt alleen verleend bij wijze van 
straf".; 

0. dat derhalve ongevraagd ontslag bij wijze 
van straf, nu dit ook niet door andere bepa
l ingen wordt uitgesloten, ook aan een amb
tenaar, als eischer, eervol kan worden ver
leend en deze Raad met het Ambtenarenge
recht en op de daarvoor door dat gerecht aan
gevoerde gronden van oordeel is, dat de vorm 
van ongevraagd eervol ontslag in de gegeven 
omstandigheden de meest geëigende is; 

0. dat er dus in zooverre onevenredigheid 
bestaat tusschen de opgelegde straf en de ge
pleegde overtreding; 

0. dat het be treden beslu it van B. en ·w. 
van Deventer derhalve terecht door het Amb
tenarengerecht i vernietigd, zoodat de ml
spraak, waarvan beroep, behoort te worden 
bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Noot. De rnchtsoverwegingen van de uit-
spraak, waarvan beroep, luiden: 

0 . dat door den inhoud der ged ingstukken. 
de mededeelingen van klager en de verklarin
gen der voornoemde getu igen is komen vast te 
staan: 

le. dat klager, hulpkeurmeester zijnde, van 
den Keur ingsdienst van vee en vleesch te 
Deventer, gedurende de jaren 1928 tot en met 
1933 herhaaldelijk en vrij geregeld in ver
band met de uitoefening van zijn betrekking 
van de gebruikster van het gemeentelij k 
slachthuis aldaar, de firma S. Gosschalk, la
ter de N . V. v/h S. Gosschalk, geschenken 
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heeft ontvangen en aangenomen, met name 
vleesch; en 

2e. dat klager gedurende deze! fde jaren, 
al thans gedurende een groot gedeelte van die 
jaren, aan voornoemde firma of vennootschap 
doorloopend minder aan keurloon in rekening 
heeft gebracht, dan zij verschuldigd was vol
gens het wettelijk vastgestelde tarief, door 
niet alleen overeenkomstig de instructie of op
dracht van den directeur van zijn dien t 40 à 
50 K.G. van het gewicht der geslachte run
deren en paarden af te trekken voor beende
ren en nog 5 K.G. voor het warm wegen, 
maar door zelfs voor geen enkel dier meer te 
heffen dan het bedrag, dat in de desbetreffen
de verordening was vastgesteld voor dieren 
onder een gewicht van 200 K.G.; 

0. dat hij door eerstgenoemde gedraging 
overtreden heeft art. 22 sub e van het Alge
meen Ambtenarenreglement der gemeente De
venter en art. 19 sub c van zijn ambtsinstruc
tie, terwijl het ook in het algemeen in strijd 
is met de plicht van een goed ambtenaar, 
geschenken aan te nemen van personen, op 
wie hij heeft toe te zien, daar zulks hem 
tegenover zoodanige personen niet meer onbe
vangen doet staan; 

0. dat hij door laatstgenoemde gedraging te 
kort deed aan zijn plicht om de wettelijk 
vastgestelde bepalingen te handhaven en toe 
t,e passen en bovendien aan de gemeent,e be
langrijke schade berokkende gelijk hij de fir
ma Gosschalk onrechtmatig bevoordeelde, wat 
in het bijzonder is komen vast te staan uit het 
onderzoek en rapport van den belastingambte
naar H. Hoving en uit de verklaringen door 
dezen als getuige afgelegd; 

0. dat, al kan gereedelijk worden vooronder
steld, dat tusschen klager en de firma Gos
schalk omtrent de geschenken eenerzijds en de 
bevoordeeling anderzijds wel geen contract van 
"do ut des" zal zijn geformuleerd, bedoelde 
fe iten toch niet los van elkander kunnen wor
den gezien, daar het voortdurend plegen van 
de eene overtreding aan het volharden in de 
andere overtreding uit den aard der zaak een 
ernstiger karakter gaf; 

0. dat wat het eerste betreft weinig t,er 
zake doet, hoe talrijk de geschenken zijn ge
weest en van hoeveel waarde precies en of zij 
ook gedeeltelijk werden opgewogen door vrien
delijkheden die klager voorheen aan de fa. 
Gos chalk had bewezen, terwijl wat het tweede 
betreft met name als geheel onbewezen wordt 
gepas eerd klagers bewering, als zoude de 
directeur hem tot het afwijken van het alge
meen toegepast.e tarief ten voordeele der firma 
Gosschalk opdracht hebben gegeven of daar
van hebben geweten; 

0. dat ook naar het oordeel van het Amb
tenarengerecht klager met het oog op een en 
ander wegens ernstige overtredingen en wan
gedrag behoorde te worden gestraft; dat het 
ook redelijk was, die straf zoo t,e kiezen, dat 
zijn functie als keurmeest.er kwam t,e verval
len; 

0. dat het Gerecht intusschen den indruk 
heeft gekregen, dat klager in het algemeen 
in zijn functie wel dienstijver en hulpvaardig
heid heeft betoond; dat er mis tanden waren 
aan het slachthuis te Devent.er, die klager 

zijn gedrag wellicht als minder ernstig deden 
zien en dat verweerders zelve geneigd zijn 
geweest om klager gelegenheid te geven zelf 
eervol ontslag te vragen; 

0. dat nu het Algemeen Ambtenarenregle
ment in art. 71 lid 1 sub h als op één na de 
zwaarste straf "ongevraagd eervol ontslag" 
noemt, er naar zijn oordeel in bedoelde om
stand igheden wel aanleiding ware geweest, 
deze straf toe te passen in plaats van die van 
oneervol ontslag, genoemd onder lett.er i; dat 
tusschen de opgelegde straf en de gepleegde 
overtreding dus eenige onevenredigheid be
staat en het beroep dus in zooverre gegrond is. 

(A.B.) 

26 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 230 j 0

• art. 231.) 
Als de tijdstippen van het "aanbieden" 

en het "inzenden", waarvan in de artt. 
230 en 231 sprake is, zijn naar de taal
kundige beteekenis die1· woorden aan te 
merken de dagen, waarop de in die ar
tikelen bedoelde besluiten zijn ontvangen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeent.e Dongen tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noordhra
bant van 16 October 1935, G 0

• 364, IIIe 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van die gemeente van 19 
September 1935, tot aankoop van een heeren
huis met aanhoorigheden, ten einde dit te 
bestemmen tot ambtswoning van den burge
meester; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Januari 1936, 0

• 43; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 Juni 1936, N°. 
1820, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant bij hun bovengenoemd besluit goedkeu
ring hebben onthouden aan het besluit van 
den raad der gemeente Dongen van 19 Sep
tember 1935, strekkende a. tot aankoop van 
de Roomsch-Katholieke Parochie van den 
Heiligen Laurentius te Dongen van een hee
renhuis met aanhoorigheden, voor- i,n achter
tuin, gelegen te Dongen aan den Hooge-Ham, 
plaatselijk gemerkt N°. 50, kadastraal bekend 
gemeente Dongen, sectie G 0

• 2357, groot 
zeventien aren en achttien centiaren, voor den 
prijs van f 9850, vermeerderd met 10 % van 
de koopsom voor kosten van overdracht, ko
mende ten laste van de koopster, alwo voor 
een totaalbedrag van f 10835; b. tot het be
stemmen van deze woning tot ambtswoning 
van den burgemeester; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tot staving der noodzakelijk
heid van dezen aankoop is aangevoerd, dat 
de burgemeester - die thans als huurder het 
betrokken huis bewoont - na afloop van den 
huurtermijn in November 1936 niet meer over 
een woning te Dongen wu kunnen beschikken. 
terwijl de mogelijkheid, dat voordien nog eene 
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hem passende bestaande woning wu kunnen 
worden verkregen - gezien den plaatsel ijken 
woningtoestand - a ls volkomen uitgesloten 
zou moeten worden beschouwd; dat thans nog 
geenszins vaststaat, dat de burgemeester dit 
huis bij de expiratie van den loopenden huur
termijn niet weder wu kunnen inhuren van 
den nieuwen eigenaar, zoodat de noodzake lij k
heid van den voorgenomen aankoop niet is 
aangetoond ; dat voorts het gemeentebelaJJg 
zich verzet tegen dezen aankoop voor een tota
len kostprijs - met inbegrip van de daarop 
vall ende onkosten ad f 985 en van de uitgaven 
voor noodzakelijke verbeteringen ad f 1665 -
van f 12500, wijl bl ij kens mededeel ingen van 
burgemeester en wethouders 1. de woning in 
1890 is gesticht en dus 45 jaren oud is, 2. de 
woning 4 jaren geleden (bij de komst van den 
burgemeester} reeds in zeer onderkomen toe
stand verkeerde en destijds a lleen de hoogst 
noodige verbeteringen zijn aangebracht, 3. van 
de thans geraamde verbeteringskosten slechts 
een gering deel w u dienen om in den onder
komen toestand verbetering te brengen ( name
lijk door binnenschilderwerk}, terwijl het 
g rootste deel dier kosten bestemd is voor den 
aanbouw eener serre en het aanbrengen van 
een tochtdeur en een toi let; dat burgemeester 
en wethouders deze gegevens nader hebben 
herzien als volgt: a. de woning zou niet 45 
jaren, doch 39 jaren oud zij n, b. de mededee
ling, hierboven sub 2 vermeld, moet a ldus 
worden opgevat, dat destijds niet " het hoogst 
noodige", doch "al het noodige" zou zijn ver
richt, met uitzondering der thans nog aan te 
brengen rnrbeteringen; dat deze herzi ening 
van gegevens geen wijziging brengt in hunne 
meening, dat de voorgenomen aankoop niet 
in het belang der gemeente is te achten; dat 
dit college, mocht voor den burgemeester een 
ambtswoning beschikbaar zijn te tell en, in de 
gegeven omstandigheden slechts goedkeuring 
w u kunnen verleenen aan den bouw van zulk 
een won ing; 

dat van dit beslui t de raad der gemeente 
Dongen bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het gebrek aan betere woningen 
en gesch ikten bûuwgrond in deze gemeente 
van wodanigen omvang is, dat grootere en 
kleinere fabrikanten, alsmede hoogere fa
brieksemployé's soms jaren uitzien naar den 
verkoop van een voor hen geschikte woning 
of bouwterrein, met a ls gevolg, dat, wanneer 
het voornemen tot een verkoop van bovenge
noemden aard bekend wordt, men zich meestal 
daarvan door onderhandschen aankoop - zij 
bet ook ten kosre van een booge koopsom -
in het bezit stel t; dat na afloop van den ver
koop van het onderwerpelijke huis vele gega
digden daarbij aanwezig bleken te zij n ge
weest, di e bij verkrijgen aan deze woning een 
dusdanige bestemming wuden hebben gegeven, 
dat de burgemeester, na afloop van den huur
termijn , daarin niet langer zou hebben kunnen 
blijven wonen; dat het onderhavige perceel 
is gelegen op goeden stand en in goeden staat 
verkeert; dat deze woning zelfs een bedrag 
van f 14000 ten volle waard is; dat, wanneer 
de verbeteringen - ten koste van ten hoogste 
f 16 65 zijn aangebracht, daarmede al het noo
dige aan de woning zal zijn verricht; dat 
tevens bi ijkt, dat Gedeputee1·de Staten het 
bepaalde bij art. 231 der gemeentewet in deze 

niet hebben in acht genomen ; dat toch het 
onderwerpelijke raadsbesluit, ingezonden bij 
schrijven van burgemeester en wethouders van 
23 September 1935, N °. 10189, en op voor
noemden dag te ongeveer 11.50 uur voormid
dag te Dongen ter post bezorgd zijnde, volgens 
mededeeling van de betrokken postdirecties 
te ongeveer 4.00 namiddag van dienzelfden 
dag in het postlager van het Provinciaal Be
stuur ten postkantore te 's-Hertogenbosch moet 
zijn gedeponeerd; dat, daar dit postlager be
schouwd moet worden a ls te zijn de brieven
bus van het Provinciaal Bestuur van Noord
Brabant, daar toch genoemd orgaan voor de 
gewone post uitsluitend gebruik maakt van 
zijn afhaalrecht, het onderhavige raadsbesluit 
geacht moet worden Gedeputeerde Staten te 
zij n aangeboden op 23 September 1935 ; dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij 
goedkeuring aan meergenoemd raadsbesluit 
werd onthouden, eerst op 25 October 1935 
door het gemeentebestuur van Dongen per 
morgenpost werd ontvangen, hetgeen blijkens 
informat ie bij de betrokken postdirectie, gezien 
de afstempeling te 's-Hertogenbosch van den 
briefomslag, normaal moet worden genoemd ; 

dat Gedeputeerde Staten a lwo hun beslissing 
omtrent het onderwerpelijke besluit, in plaats 
van binnen dertig dagen na dien, waarop het 
raadsbesluit hun werd aangeboden, eerst op 
den twee en dertigsten dag na dien aan het 
bestuur, dat het besluit nam, hebben inge
zopden; dat zijns inziens het besluit van 
Gedeputeerde Staten wegens strijd met de wet 
en het algemeen belang behoort te worden 
vernietigd en aan het raadsbesluit a lsnog 
goedkeuring dient te worden verleend; 

0. dat Gedeputeerde Staten ingevolge art. 
231 juncto art. 230 der gemeentewet worden 
geacht het raadsbesluit goed te keuren, waar
omtrent zij binnen 30 dagen, nadat het hun 
is aangeboden, geen bes] iss ing of verdagings
beslui t aan den raad hebben ingewnden; 

dat a ls de t ijdstippen van het "aanbieden" 
en het "inzenden" naar de taalkundige betee
kenis dier woorden zijn aan te merken de 
dagen, waarop de bedoelde stukken zijn ont
vangen; 

dat blijkens de overgelegde bescheiden het 
raadsbesluit aan Gedeputeerde Staten niet 
later dan op 24 September 1935 is aangeboden, 
terwijl voorts op grond dier bescheiden als 
vaststaande moet worden aangenomen, dat het 
bestreden besluit op 25 October 1935 door 
Gedeputeerde Staten aan het gemeentebestuur 
is ingezonden, zoodat, nu geen verdagings
besluit is genomen, de evenbedoelde rermijn 
van 30 dagen is ove1·schreden; 

dat dus het onderhavige raadsbesluit moet 
geacht worden te zijn goedgekeurd; 

dat derha lve dit beslu it thans de goedkeu
r ing, nu het die heeft verkregen, niet meer 
behoeft; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Gedeputeerde Staten, waa rbij aan het 
raadsbesluit goedkeur ing werd onthouden, te 
beslissen, dat dit raadst-esluit moet geacht wor
den te zijn goedgekeurd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i 
belast enz. (A. B. l 
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26 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet 1912 art. 47.) 

Terecht heeft de Rechtbank aangeno
men , dat het onderhavige verspreiden, het
welk is geschied niet rechtstreeks door den 
in de V. S. gevestigden uitgever, maar 
van uit een in Canada gelegen centraal 
punt door eene andere firma, die van het 
verspreiden van werken als hi er bedoeld 
haar bedrijf maakt, zonder meer nog niet 
meebrengt, dat het tijdschrift ook in Ca
nada wordt uitgegeven in den zin van art. 
4 der Berner Conventie, hetzij dan door 
den te Springfield (V. S.) gevestigden 
uitgever, die de voor de verspreiding in 
Canada benoodigde exemplaren d aartoe 
aan de in dat land gevestigde firma doet 
toekomen, hetzij doOl' deze firma zelve. 

A. H. S. Ward, wonende te R eigate in En
geland, eischer tot cassatie van het op 29 
April 1935 door de Arr.-Rechtbank te Rotter
dam tusschen partijen gewezen vonn is (W. 
12985, N . .J. 1935, 1289, Red.), advocaat Mr. 
R. V. Bakker; gepleit door Jhr. Mr. H . de 
Ranitz, 

tegen: 
de Handelsvennootschap onder de firma Uit
geversmaatschappij "De Combinatie" , geves
tigd te Rotterdam, verweerster in cassatie, 
advocaat Mr. A. E. J. Nysingh; gepleit door 
Mr. Hoek. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier . 

Post ulia: 
Tegen de uitspraak van de Rechtbank wordt 

opgekomen met het middel: S., immers v. t. 
van art. 4 van de Herziene Berner Conventie, 
voor de bescherming van letterkundige en 
kunstwerken, i.v. m. art. 47 Auteurswet 1912, 
door, na te hebben vooropgesteld dat valt na 
te gaan of ten gevolge van het feit, dat het 
weekblad gelijktijdig in de Vereenigde Staten 
van Amerika en Canada wordt verspreid, van 
welke landen het eerstgenoemde niet, het 
laatstgenoemde wel tot de Berner Conventie is 
toegetreden, dit tijdschrift ook kan beschouwd 
worden als te worden uitgegeven in laatstge
noemd land, en daardoor den schrijver van 
een daarin afgedrukte novelle, de door de 
Conventie vastgestelde bescherming verleent, 
te bes! issen dat het vierde I id van art. 4 der 
Herziene Berner Conventie daarin is opge
nomen om tot uitdrukking te brengen, dat, 
zal een land als land van herkomst van eenig 
werk kunnen worden aangemerkt, het niet 
voldoende is, dat het werk op eenigerlei wijze 
in dit land is openbaar gemaakt, maar dat het 
werk in dit land ook moet zijn uitgegeven, en 
op grond dat nu vaststaat dat Colliers W eekly 
is uitgegeven te Springfield Ohio, U.S.A., en 
niet in Canada - dat immers het verspreiden 
van het tijdschrift van uit een centraal punt 
in Canada niet door den uitgever maar door 
een firma wier bedrijf blijkbaar is het ver
spre iden van tijdschriften, enz . niet valt te 
beschouwen als "uitgeven" - te besl issen dat 
Colliers Weekly in den zin van de bepalingen 
der Heniene Berner Conventie niet valt aan 
te merken als een Canadeesch t ijdschrift en 
dus niet als een Weekblad van een der Ver-

bondslanden, met de daaraan door de Recht
bank verbonden gevolgtrekkingen, zulks ten 
onrechte daar de door de R echtbank gemaakte 
tegenstelling tusschen uitgeven en verspreiden 
noch uit de bedoeling noch uit de bewoordin
gen der bepaling volgt, en integendeel het 
verspreiden van een tijdschrift van uit een 
centraal punt door een firma wier bedrijf is 
het verspreiden van tijdschriften, zeer zeker 
valt onder het begrip "u itgeven" (,,éditer"), 
a l thans daaronder kan vallen. 

Door de Rechtbank is feitelijk aangenomen, 
dat eischer's novelle verscheen in Collier's 
W eekly, welk weekblad wordt uitgegeven in 
Springfield, Ohio, U.S.A. dat dit weekblad 
gelijktijdig in de V ereenigde Staten en Canada 
verspreid wordt en dit verspreiden van het 
tijdschrift in Canada a ldaar geschiedt van uit 
een centraal punt, niet door den uitgever Col
lier maar door een firma, wier bedrijf blijk
baar is het verspreiden van tijdschriften. Vol
gens de tegen de uitspraak van de R echtbank 
aangevoerde grief valt het op gemelde wijze 
verspreiden van een tijdschrift wel onder het 
begrip " uitgeven" (éditer) van de Berner 
Conventie. 

Uit een memorie van de Duitsche delegatie 
en een van de Fransche tijdens de conferentie 
in 1896 te Parijs gehouden, blijkt, dat de in 
het verdrag gebezigde uitdrukkingen "publier" 
en "publication" op zich zelve niet voldoende 
duidelijk waren. (Actes de la Conférance 
réunie à Paris en 1896 bi. 189 tot 198). Thans 
is uitdrukkelijk bepaald, (art. 4 lid 4) dat als 
"reuvres publiées" ( in de Nederlandsche tekst 
,,openbaar gemaakte") alleen zijn aan temer
ken "reuvres éditées". Niet elke bekendma
king van den inhoud van een letterkundig 
werk is alzoo aan te merken a ls een openbaar
making (publication) ia den zin van het Ver
drag; dit is slech ts dan het geval als het werk 
uitgegeven is en het tengevolge daarvan voor 
het publiek verkrij gbaar is gesteld. In de aan
gehaalde Fransche memorie wordt gezegd: En 
ce qui concerne les reuvres littéraires, ce qui 
constitue pour ell es la publication dans un 
pays déterminé, c'est Ie fait d'y avoir été 
éditées, d'y avoir été directement mises en 
vente par quelqu'un qui prend la charge et la 
responsabil i té de l a pub] ication de son reuvre, 
sans se préoccuper du point de savoir qui 
l'imprimera et ou se fera l'impression. C'est 
un déta il qui regarde l'éditeur et qui ne sau
rait exercer d'influence sur l'application de 
l'article 2 (thans 4). Le pays dans lequel une 
reuvre est ainsi mise au jour, tire de ce fait 
même des avantages matériels et moraux suf
fisants pour que la protection soit assurée sur 
son territoire et sur Ie territoire des États, ses 
associés. 

Ook volgens het spraakgebruik is de "uit
gever" degeen, met wien de auteur zich in 
verbinding heeft gesteld en aan wien deze on
der de overeengekomen condities het hand
schrift ter beschikking heeft gesteld opdat dit 
in daartoe geschikten (gewoonlijk gedrukten} 
vorm zal worden vermenigvuldigd om alsdan 
voor het publiek verkrijgbaar te kunnen wor
den gesteld. (Wanneer de auteur voor een en 
ander zelf rorgt, is hij zijn eigen " uitgever".) 
Omvat dus het "uitgeven" al die bemoeiingen 
welke noodig zijn om een werk in geschikten 
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vorm onder het publiek te brengen, het enkel 
verspreiden van exemplaren door derden van 
de uitgave die een ander bewrgde, maakt die 
derden niet tot uitgevers. Nu volgens het ver
drag (Art. 4 lid 1) bescherming wordt ver
leend aan auteurs voor hun werken "publ iées" 
voor het eerst in een der Verbondslanden

1 
en 

krachtens lid 4 van het artikel "publier ' is 
te verstaan als "éditer", zal voor het toeken
nen aan den auteur van deze bescherming 
noodig zijn, dat zijn werk in een der Ver
bondslanden is "uitgegeven" en is het onvol
doende daartoe, dat exemplaren van een uit
gave welke plaats vond in een land, dat niet 
tot het Verbond is toegetreden, in een Ver
bondsland worden verspreid. Een andere op
vatting is naar mijne meening wel niet te 
r ijmen met het genoemde lid 4 van art. 4. 

Ook de bepaling van lid 3 omtrent "reuvres 
publiées simultanément dans plusieurs pays" 
geeft m. e. geen aanleiding tot een andere 
opvatting. Dit lid handelt over het land, dat 
als het land van herkomst van het werk is te 
beschouwen. Waar nu publier is te verstaan 
als éditer, ligt het ook voor de h and, dat a ls 
land van herkomst is aan te merken, het land, 
waar het eerst de uitgave van het werk plaats 
vond. (In de N ederlandsche vertaling van het 
verdrag wordt in lid 3 ook gesproken van 
werken die gelijktijdig "verschenen" zijn in 
meer landen). 

In het onderhavige geding is volgens het 
aangevallen vonnis het werk van eischer uit
gegeven in Colliers Weekly in Springfield, 
Ohio, U.S.A. en is in Canada wel dat tijd
schrift verspre id , maar van een zelfstandige 
uitgave van het werk in Canada is niet ge
bleken, zoodat zich hier niet het geval voor
doet, dat het werk gelijktijdig in meer landen 
gepubliceerd is in den zin van het V erdrag, 
daar slechts in één land, (in de Vereenigde 
Staten van Amerika) de uitgave plaats had , 
terwij l in Canada slechts exemplaren van die 
Amerikaansche uitgave zijn verspreid . De te
genstell ing welke de rechtbank heeft gemaakt 
tusschen u itgev·en en verspreiden acht ik dus 
voor de juiste toepassing van de bepalingen 
van de Berner Conventie noodig en met de 
opvatting in het middel, aangehangen en vol
gens welke het enkel verspreiden van een 
t ijdschrift reeds "uitgeven" zou kunnen zijn , 
kan ik m ij niet vereenigen. 

Mijn concl usie strekt m itsdien tot verwerping 
van het beroep met veroordeeling van den 
e ischer ;n de kosten op de cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de e ischer tot cassatie - Ward -, die 

van Engelsche national iteit is, in de Engelsche 
taal een roman heeft geschreven, geti teld The 
Daughter of Fu Manchu , welk werk voor het 
eerst openbaar is gemaakt in verschillende 
afleveringen van het tijdschrift Collier's The 
National Weekly; 

dat de verweerster - De Combinatie - ron
der de toestemm ing van Ward in 1930 in Ne
derl and een Nederl andsche vertal ing van d ien 
roman heeft u itgegeven; 

dat W ard bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld. dat genoemd tijdschri ft tegelijkertijd 

wordt uitgegeven in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika en in Canada en zulks ook is 
geschied met de afleveringen, waarin zijn 
roman is geplaatst, wat medebrengt, dat zijn 
auteursrecht op dat werk beschermd wordt 
door de op 13 November 1908 te Berlijn ge
sloten Herziene Berner Conventie, waartoe 
wowel Nederland als Canada zijn toegetreden, 
wodat voormelde vertal ing een inbreuk op 
dat recht oplevert; 

dat '-''ard mitsdien uit d ien hoofde schade
vergoeding heeft gevorderd, waarvan hij het 
bedrag heeft beperkt tot twee honderd gulden; 

dat de Combinatie hiertegen heeft aange
voerd, dat meergemeld tijdschrift ui tsluitend 
in de, niet tot de Berner Conventie toegetre
den , Vereenigde Staten wordt uitgegeven, zoo
dat het beroep op de bescherming van die 
Conventie faalt; 

dat de Kantonrechter te Rotterdam bij von
nis van 3 November 1933 de vordering tot een 
bedrag van f 165 heeft toegewezen, doch de 
Arr. -R echtbank aldaar, met vernietiging van 
dit vonnis, Wa rd niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in zijn vordering, na te hebben over
wogen: 

.,dat Nederland bij de toetreding tot de Her-• 
ziene B erner Conventie krachtens het bepaalde 
bij art. 25 lid 3 van het Verdrag gebruik 
heeft gemaakt van de bevoegdheid om art. 9 
van het Verdrag te vervangen door art. 7 der 
Berner Conventie, gelijk dat artikel gewijzigd 
werd door art. 1 par. IV der aanvullende akte 
van P arijs en dat I id 1 van dit a rt. 7 luidt : 
" Al s feuilleton geplaatste romans, daaronder 
begrepen novellen, verschenen in dagbladen 
of tijdschriften van een der Verbondslanden, 
zullen niet in de andere landen mogen worden 
overgenomen, noch in den oorspronkelijken 
tekst, noch vertaald, zonder de toestemming 
der auteurs of van hunne rechtverkrijgenden"; 

"dat derhalve allereerst valt te onderzoeken 
of "Colliers W eekly" is te beschouwen a ls een 
tijdschrift van een der Verbondslanden; 

"dat uit de in het weekblad zelf afgedrukte 
mededeeling: .,Published weekly at Spring
field. Ohio, U.S.A." bl ij kt, dat de uitgever 
is gevestigd in de Vereenigde Staten van 
Amerika · 

"dat dt;s valt na te gaan, of ten gevolge van 
het feit, dat het weekblad gelijktijd ig in de 
Vereenigde Staten van Amerika en Canada 
wordt verspreid, van welke landen het eerst
genoemde niet, het laatstgenoemde wel tot <le 
Berner Conventie is toegetreden, dit tijdschrift 
ook kau beschouwd worden als te worden uit
gegeven in laatstgenoemd land, en daardoor 
den schrijver van een daa rin afgedrukte no
velle, de door de Conventie vastgestelde he
scherming verleent; 

"dat deze bescherming is geregeld bij art. 4 
van de Herziene Berner Conventie, hetwelk 
bepaalt, dat de auteurs bescherm ing genieten 
voor hunne werken, ind ien deze voor de eerste 
maal zijn openbaar gemaakt in één de r Ver
bondslanden; 

"dat dit beginsel nader is uitgewerkt in het 
derde lid van even vermeld artikel, bepalend: 
"Pour les reuvres publiées simultanément dans 
un pays étranger à l'Union et dans un pays 
de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclu
s ivement considéré comme pays d'origine". 
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terwijl lid 4 hieraan toevoegt: ,,Par c:euvres 
pub! iées . il faut, dans Ie sens de la présente 
Convention, entendre les c:euvres éditées; 

"dat dit vierde lid in de oorspronkelijke 
Berner Conventie niet voorkwam en daarin is 
opgenomen om tot uitdrukking te brengen, 
dat, zal een land als land van herkomst van 
eenig werk kunnen worden aangemerkt, het 
niet voldoende is, dat het werk op eenigerlei 
wijze in dit land is openbaar gemaakt, maar 
dat het werk in dit land ook moet zijn uitge
geven; 

"dat het aan geen twijfel onderhevig is, dat 
Colliers Weekly is uitgegeven te Springfield, 
Ohio, U.S.A. en niet in Canada, dat immers 
het verspreiden van het tijdschrift van uit een 
centraal punt in Canada - niet door den 
uitgever, maar door een firma, wier bedrijf 
blijkbaar is het verspreiden van tijdschriften 
enz. - niet valt te beschouwen als " uitgeven"; 

dat hieruit volgt, dat "Colliers Weekly" in 
den zin van de bepalingen der Herziene Ber
ner Conventie niet valt aan te merken als een 
Canadeesch tijdschrift en dus niet als een 
weekblad van één der Verbondsl and en; 

,;dat alzoo auteurs van de in Colliers Weekly 
afgedrukte novellen - althans voorzoo'verre 
deze novellen voor de eerste maal worden 
openbaar gemaakt door opname in dat tijd
schrift - niet de bescherming van de Berner 
Conventie genieten;" 

0. dat vVard tegen deze uitspraak het vol
gende middel van cassatie heeft aangevoerd: 
zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat het tijdschrift Collier's The National 

Weekly wordt uitgegeven te Springfield in de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, terwijl 
de verspreiding in Canada, gelijktijdig met die 
in cle Vereenigde Staten geschiedt, niet recht
streeks door den te Springfield gevestigden 
uitgever van die plaats uit, maar van uit een 
in Canada gelegen centraal punt door een 
andere firma, die van het verspreiden van 
wodanige werken haar bedrijf maakt; 

dat de Rechtbank terecht heeft aangenomen, 
dat deze wijze van verspreiden ronder meer 
nog niet medebrengt, dat het tijdschrift ook 
in _Canada wordt uitgegeven in den zin van 
art. 4 der meergemelde Conventie, hetzij dan 
door den te Springfield gevestigden uitgever, 
die de voor de verspreiding in Canada benoo
digde exemplaren daartoe aan de voormelde in 
dat land gevestigde firma doet toekomen, het
zij door deze firma zei ve; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden ; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 350. Red.). 
(N. J.) 

26 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Inval.wet art. 210; Wet Invord. 
's Rijks dir. bel. art. 12.) 

De premievordering der Rijksverzeke
ringsbank is bevoorrecht boven die ter 
zake van Rijksinkomstenbelasting en P er
soneele belasting. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Mr. W. -G. Belinfante, advocaat en procu-

reur, wonende te 's-Gravenhage, te dezer zake 
handelende in zijn hoedanigheid van curator 
in het faillissement van C. van Oostrum , (adv. 
Mr. W. G. Bel infante); 

dat op 20 April 1936 door verzoeker is gede
poneerd de eerste uitdeelingslijst in het boven
gemelde faillissement; 

dat op deze uitdeelingslijst, na a ftrek van 
de bedragen, uitgetrokken voor de vordering 
wegens kosten faill is ementsaanvrage, van die 
wegens grondbelasting en van die van ver
sch ill ende hypothecaire schuldeischers, voor 
verdere preferente en concurrente schuld
eischers overbleef een bedrag van f 62.30; 

dat op gemelde uitdeelingslijst dit bedrag 
ponrlspondsgewijze werd verdeeld over de vor
deringen van 

1. den Raad van• Arbeid te 's-Gravenhage, 
wegens premie Invaliditeitswet, tot een bedrag 
van f 3.90; 

2. den Ontvanger der Direote Belastingen 
3e Kantoor te 's-Gravenhage, wegens inkom
stenbelasting, tot een bedrag van f 494.17; 

3. den Ontvanger der Directe Belastingen 
le Kantoor te 's-Gravenhage, wegens inkom
sten- en personeele belasting en vervo lgings
kosten, tot een totaal bedrag van f 2103.69; 

dat tegen gemelde uitdeelingslijst verzet is 
gedaan door Dr. E. B. F. F. Baron Wittert 
van Hoogland, in zijn hoedanigheid van voor
zitter van den Raad van Arbeid te 's-Graven
hage, welk verzet daartoe strekte, dat zijn vor
dering wegens premie volgens de Inva l iditeits
wet ad f 3.90 op deze uitdeelingslijst voor het 
volle bedrag batig zou worden gerangschikt, 
direct na de vorderingen der hypothecaire 
schuldeischers en derhalve vóór de vorderingen 
der Ontvangers der Directe Belastingen we
gens Inkomsten- en Personeele Belasting en 
vervolgingskosten; 

dat de Arr. -Rechtbank te 's-Gravenhage, 
Eerste K amer, bij beschikking van 12 Mei 
1936 hieromtrent heeft overwogen: 

"dat door opposant terecht verzet is gedaan 
tegen de vorenbedoelde uitdeelingslijst, immers 
deze crediteur krachtens zijn in art. 210 Fw. 
(lees: I.W.) toegekend recht van preferentie 
voor het geheel zijner vordering batig behoort 
te worden gerangschikt ten aanzien van het 
beschikbare saldo van f 62.50 (lees: f 62.30), 
nu geen preferente vorderingen, welke krach
tens voormeld artikel voorrang zouden hebben, 
ten deze zich voordoen" 

en op dezen grond de uitdeelingslijst in dien 
zin heeft gewijzigd, ,,dat de opposant daarop 
zal voorkomen, ter zake en in voege als in het 
bezwaarschrift vermeld"; 

dat verzoeker tegen deze beschikking van 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage beroep in 
cassatie instelt en als middelen van cassatie 
aanvoert (wordende het tweede middel uitslui
tend gesteld, voor het geval het eerste niet 
mocht opgaan): 

I. S. of v. t. van artt. 162 Grondwet, 20 
R. 0. , 48 en 59 Rv. , 185 Fw., 1177 tot en met 
1184 en 1195 B. W. , 7, 12 en 21 der herhaal
delijk gewijzigde wet van 22 Mei 1845 S. 22 
op de invordering van 's Rijks directe belas
tingen, 210 Invaliditeitswet, gewijzigd bij de 
wet van 24 April 1929 S. 204, 

door op grond der overweging, dat zich geen 
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preferente vorderingen voordoen, welke krach
tens art. 210 Invaliditeitswet voorrang wuden 
hebben boven die van opposant, gereques
treerde in cassatie, te beslissen, dat hij terecht 
in verzet is gekomen tegen gemelde uitdee
lingsl ijst, en, beschikkende, hem te verklaren 
goed opposant, met wijziging der gemelde uit
deelingslijst in dien zin, dat de opposant daa1·
op zal voorkomen, ter zake en in voege als in 
het bezwaarschrift vermeld, 

waarbij de Rechtbank ten onrechte verzuimt 
te onderzoeken, of zich preferente vorderingen 
voordoen, die in denzelfden rang zijn als die 
van opposant, gerequestreerde in cassatie, -
welk onderzoek noodzakelijk is en waarbij wu 
zijn gebleken, dat de vorderingen van de Ont
vangers der Directe Belastingen, wegens 
's Rijks directe belastingen - anders dan 
grondbelasting - in denzelfden rang bevoor
recht zijn als de vordering van opposant, ge
requestreerde in cassatie. 

2. S. of v. t . van artt. 1177 tot en met 1184 
en 1195 B. W., 185 Fw., 7, 12 en 21 der her
haalde lijk gewijzigde wet van 22 Mei 1845 
S. 22 op de invordering van 's Rijks directe 
belastingen, 210 Invaliditeitswet, gewijzigd bij 
de wet van 24 April 1929 S. 204, 

door te beslissen, dat opposant terecht in 
verzet is gekomen tegen gemelde uitdeelings
lijst en, beschikkende, hem te verklaren goed 
opposant, met · wijziging der gemelde uitdee
lingslijst in dien zin, dat de opposant daarop 
zal voorkomen, ter zake en in voege a ls in het 
bezwaarschrift vermeld, 

ten onrechte, immers de vorderingen van de 
Ontvangers der Directe Belastingen wegens 
's Rijks directe belastingen - andere dan 
grondbelasting - in denzelfden rang bevoor
recht zijn als de vordering van opposant, ge
requestreerde in cassatie; 

dat verzoeker ter toelichting van deze mid
delen het volgende onder de aandacht van 
Uwen Raad wil brengen. 

Uit het dictum der hierbij overgelegde be
schikking, waarin wordt verwezen naar het 
daaraan voorafgegane bezwaarschrift, blijkt, 
dat in het faillissement aanwezig zijn vorderin
gen van Ontvangers der Directe Belastingen, 
wegens inkomsten- en personeele belasting en 
vervolgingskosten. 

Het geschil, dat partijen verdeeld houdt, is, 
of deze vorderingen gelijk zijn in rang met de 
vordering van den Raad van Arbeid wegens 
premie invaliditeitswet, dan wel daarbij ach
terstaan. 

D e vraag, of er in dit faillissement vorde
ringen zijn met voorrang boven die van den 
Raad van Arbeid - welke vraag de Recht
bank ontkennend beantwoordt - was geens
zins in geschi l. Opgemerkt moge ovP,rigens 
worden, dat zoodanige vorderingen inderdaad 
wèl aanwezig zijn, nl. vorderingen wegens 
gerechtskosten als bedoeld in art. 1195, 1 ° 
B. W., wegens grondbelasting en wegens hy
potheek. 

De beschikking, waarbij ronder motiveering 
omtrent het eenige geschilpunt een beslissing 
wordt gegeven, zal derhalve niet in stand 
kunnen blijven. 

Het geschilpunt zelve zal in cassatie alleen 
aan de orde komen, indien Uw Raad hetzij op 

grond van het eerste middel, na vernietiging 
der beschikking, ten principale wu recht doen , 
hetzij het eerste middel ongegrond zou bevin
den en derhalve het tweede middel zou hebben 
te beoordeelen. 

In art. 1178 B. W. is neergelegd het prin
cipe der gelijkheid tusschen crediteuren. Deze 
gelijkheid bestaat ook tusschen preferente cre
diteuren, tenzij blijkt van verschil in voorrang. 

Art. 210 !nv.wet verklaart de vordering 
wegens premie volgens deze wet bevoorrecht 
,,boven alle bevoorrechte schulden, met uit
zondering van de grondbelasting, van hypo
theek en van de gerechtskosten, bedoeld in 
art. 1185 11°. 1 en art. 1195 11°. 1 B. W." 

Art. 12 der wet van 1845 geeft den directen 
belastingen een voorrecht, geldende "boven 
alle andere, met uitzondering van de bevoor
rechte schulden in de artt. 1185, n°. 1, en 
1195 n°. 1, B. W. opgesomd", met dien ver
stande, dat het voorrecht wegens "overige" 
directe belastingen, in art. 12 sub B bedoeld, 
,,niet geldt boven hypotheek". 

Volgens den letterlijken tekst van art. 210 
!nv.wet wu dus de premie !nv.wet voorgaan 
bove11 de belastingen, volgens art. 12 der wet 
van 1845 daarentegen zou juist het omgekeerde 
behooren te geschieden. De eenige logische op
lossing uit deze impasse is, naar de meening 
van verweker, beide vorderingen gelijkelijk 
bevoorrecht te achten, gelijk in overeenstem
ming is inet het boven aangegeven a lgemeene 
principe. 

Ter adstructie van deze opvatting moge wor
den verwezen naar het artikel van Mr. van 
Vrijberghe de Coningh in den bundel Rechts
kundige Opstellen, aangeboden aan Prof. 
Meyers, p. 247-307 (speciaal pag. 266° 'en 
267), naar een, merkwaardigerwijze van den 
thans gerequestreerde in cassatie afkomstige. 
mededeeling in W. 12010 en naar H. R. _23 
Maart 1931 W. 12282, N. J. 1931 , 929, waar
bij ten aanzien van de vordering wegens ac
cijns en die wegens directe belastingen in dezen 
zin werd beslist. 

Verzoeker acht twee argumenten denkbaar, 
om tot een ander resultaat te komen. 

H et eerste zou zijn, dat de la tere wet zou 
prevaleeren. Dit argument werd ech ter in het 
aangehaalde arrest van Uwen Raad - naar 
de meening van verweker terecht - buiten 
beschouwing gelaten. Gezien de herhaalde wij 
zigingen, die vooral art. 12 der wet van 1845 
heeft ondergaan, wu het trouwens moeilijk 
zijn, vast te stellen, welk van beide wetsarti 
kelen als het jongste moet worden beschouwd. 

Een andere methode is de zgn. historische 
interpretatie, die op dit geschilpunt werd toe
gepast door Rb. Rotterdam 18 Mei 1934 N. J. 
1935, p. 958. Waar echter de tekst der wet 
wo duidelijk is als in dit geval , meent ver
zoeker, dat de logische interpretat ie-methode 
den voorrang moet hebben boven ond~rzoe
kingen naar den veronderstelden, doch niet 
uitgedrukten wil van den wetgever. 

Op alle welke gronden verweker Uwen.R aad 
verzoekt de beschikking der Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, van 12 Mei 
1936, waarvan beroep, te vernietigen, met zoo
danige verdere beschikking a ls Uw Raad zal 
meenen te behooren. 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

0. dat blijkens de dingtalen aan de Recht
bank ter bes! issi ng was voorgelegd de vraag, 
of aan een vordering wegens premie ingevolge 
de Invaliditei tswet hooger voorrang behoort te 
worden toegekend dan aan vorderingen wegens 
Inkomsten- en Personeele belastiug, en de 
R echtbank hieromtrent heeft overwogen, dat 
de opposant krachtens zijn in art. 210 Invali
diteitswet toegekend recht vau preferentie 
voor het geheel zijner vordering batig behoort 
te worden gerangschikt ten aanzi en van het 
beschikbare saldo van f 62.50, nu geen prefe
rente vorderingen, welke krachten gemel d 
a rtikel voorrang wuden hebben ten deze zich 
voordoen; 

dat uit deze gegeven bes! issing wel niet an
ders kan volgen, dan dat, de Rechtbank zich 
er rekenschap van heeft gegeven niet a lleen, 
dat aan de vorderingen wegens Inkomsten- en 
Personeele belasting geen voorrang is toe te 
kennen, welke gaat boven die der vordering 
wegens de Invalidite itspremie, maar ook dat 
de eerste niet in rang gelijk te stell en zijn met 
de premievordering; dat het vooropgestelde 
middel ,an cassatie er van uitgaande, dat 
verzuimd wu zijn te onderzoeken of zich pre
ferente vorderingen voordeden, die van den
zelfden rang waren, dus feitelijken grondslag 
mist. 

0. ten aanzien van het tweede middel, vol
gens hetwelk de vorderingen wegens 's Rijks 
directe belastingen - andere dan de grond
belasting - van gelijken rang zijn als die ter 
zake van de Invaliditeitsprem ie; 

dat volgens art. 210 Invaliditeitswet die 
premievordering voorrang heeft boven alle 
bevoorrechte schulden met uitwndering van de 
grondbelasting; hypotheek en de gerechtskosten 
bedoeld in art. 1185 n°. 1, en art. 1195 n°. 1 
B. W., wodat ingevolge dit wetsvoorschrift 
aan de premievorder ing een hoogere voorrang 
is toegekend dan aan de vorderingen ter zake 
van Inkomsten- en P ersoneele belasting; 

dat echter volgens art. 12 sub B der gewij
zigde wet van 22 Mei 1845 S . 22 het recht en 
voorrang van 's Rijks schatkist wat de directe 
belastingen aangaat (behalve de grondbelas
ting), geldt boven alle andere met uitzonde
ring van de bevoorrechte schulden van de 
artt. 1185 n°. 1 en 1195 n°. 1 B. W. en niet 
boven hypotheek, waarbij de vordering ter 
zake van de Invaliditei tspremie a lzoo niet is 
genoemd; 

dat rle tegenwoordige redactie van art. 210 
der Invaliditeitswet tot stand is gekomen bij 
de wijzi g ingswet van 24 April 192~ S. 204 en 
blijkens de Gedrukte stukken (19 28/9 n°. 156) 
en de Handelingen 2e Kamer (1928/9 bi. 1393 
volg. op art. XII) de bedoeling heeft voor
gezeten de vorderingen bedoeld in art. 12 der 
Wet van 1845 S. 22 niet meer - zooals vóór
dien het geval was - hooger voorrang te doen 
hebben dan die ter zake van de inval iditeits
premie, en dat van de directe belastingen 
zulks all een voor de grondbelasting zou blij
ven gelden; 

dat hieruit vol gt, dat al moge art. 12 sub B 
der Wet van 1845 S. 22 ongewijzigd zijn ge
bleven, desniettemin krachtens de bij de wijzi-

gingswet van 24 April 1929 S. 204 vastgestelde 
inhoud van art. 210 Invaliditeitswet, wat de 
directe belastingen betreft, al leen aan do vo,·
dering wegens grondbelasting een voorrang is 
toe te kennen welke gaat boven die der Inva
liditeitspremie; 

0 . dat alwo bij de aangevallen beschikking 
terecht is aangenomen dat de voorrang der 
vordering ter zake van de Invalidite itspremie 
gaat boven die der vorderingen wegens In
komsten- en P ersoneele belasting en de tegen 
de beschikking aungP.voerdfl bezwaren niet ge
grond zijn. 

Co nel ndeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat het eerste middel feitelijken grond

slag mist, wijl, - in verband met de gegeven 
bes! iss ing, waarbij aan de vordering van den 
Raad van Arbeid te 's-Gravenhage wegens 
premie Invaliditeitswet boven die van den 
Ontvanger der Directe Belastingen aldaar ter
zake van Inkomstenbelasting, Personeele be
lasting en vervolgingskosten voorrang werd 
verleend, - de overweging der R echtba nk. 
dat "geen preferente vorderingen, welke 
krachtens voormeld artikel (art. 210 Inval idi
teitswet) voorrang wuden hebben, ten deze 
zich voordoen" , a l dus is te verstaan, dat voor 
de verdeel ing van het, na aftrek der bedragen, 
uitgetrokken voor de vorderingen wegens fa il
li ssementsaanvrage, grondbelasting en ver
schill ende hypotheken, voor de verdere prefe
rente en concurrente schuldeischers overblij
vende bedrag van f 62.30 niet slechts geen 
schulde isehers van hoogeren rang, doch ook 
geen schulde ischers van gel ijken rang als de 
R aad van Arbeid, in aanmerking kwamen; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat art. 210, 1 ° Invaliditeitswet, na de 

daarin bij de wet van 24 April 1929 S. 204 
aangebrachte wijziging, aan de premievorde
ring der Rijksverzekeringsbank voorrang ver
leent boven a ll e bevoorrechte schulden, met 
uitwndering van een drieta l aldaar met name 
genoemde vorderingen; 

dat derhalve, - waar, behalve de grondbe
lasting, de directe belastingen onder deze uir
wnderingen niet voorkomen, - vol gens de 
duidelijke bewoordingen van het artikel aan 
de premievordering ook boven deze belastin
gen voorrang toekomt; 

dat zulks in overeenstemming is met de ge
sch iedenis , daar blijkens de Memorie van Toe
lichting op de voormeide wijzigingswet de be
doeling daa rbij heeft voorgezeten om, in af
wijking der vroeger geldende regeling, de 
vordering wegens inval idite itspremiën ook bo
ven die der directe belastingen, andere dan de 
grondbelasting, preferent te verklaren, en de 
omstandigheid, dat, tegelijk met de wij ziging 
van art. 210, in het tweede lid van art. 12 der 
Wet van 2:0 Mei 1845 S. 22 op de invordering 
van 's Rijks directe bel astingen niet uitdruk
kelijk een daarmede overeenkomstige wijziging 
is aangebracht, hiertegen niet afdoet; 
• dat het middel alwo is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
. J.) 
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29 Juni 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40 .) 

AI mag worden aangenomen dat, ind ien 
het burgerlijk armbestuur te G. «ich tegen
over de armlastige niet op het standpunt 
gesteld had, dat haar te B en n iet te G. 
de noodige hulp moest worden verleend, 
zij_ niet naar B. zou zijn gekomen, is daar
mede niet gezegd, dat tot haar komst te 
B. invloed van de zijde van het burger
lijk a rmbestuur te G. heeft medegewerkt, 
die tot toepassing van art. 40 2e lid wu 
moeten leiden, wijl niet kennelijk is ge
bleken van het be taan van een recht
streeksch verband tusschen de door het 
armbestuur aangenomen afwijzende hou
ding en de komst der armlastige te B, 
waarheen zij zich eerst begaf, nadat zij in
middels G. had verlaten en eenigen tijd 
te R. in een ziekeninrichting had ver
toefd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingestelrl door 

burgemeester en wethouders van Breda tegen 
de beslissing van Ged . Staten van Noord-Bra
bant van 26 Februari 1936, G. n°. 33, !Ie Afd., 
waarbij op het verzoek van burgemeester en 
wethouders voornoemd, om met toepassing van 
·art. 40 der Armenwet de ko ten van verpleging 
van de armlastige J ohanna Metselaar ten laste 
te brengen van het burgerlijk armbe tuur in de 
gemeente Ginneken, is verklaard, dat een geval, 
als bedoeld in art. 40 der Armenwet, zich hier 
niet voordoet en dit artikel mitsdien met be
trekking tot dit geschil geen toepassing kan 
vinden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juni 1936, n°. 242; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Juni 1936, n°. 
6145, Afd. Armwezen; 

0 . dat het bovengenoemde besluit van Ged. 
Staten o. a. steunt op de overwegingen, dat in 
het begin van 1934 de te Breda woonachtige 
,T ohanna Metselaar voor rekening dier gemeente 
werd verpleegd in het Eudokia-Ziekenhuis te 
Rotterdam en na haar ontslag uit dit ziekenhuis 
op 26 Mei 1934 naar Breda terugkeerde, alwaar 
zij echter geen onderdak kon vinden ; dat zij 
zich dientengevolge dienzelfden dag tot haar 
zwager t e Gi rneken wendde, die haar in huis 
nam, waar zij sedertdien verblijf hield ; dat 
J ohanna Metselaar tijdens haar verblijf te 
Ginneken wederom in eene ziekeninrichting 
moest worden opgenomen en zich deswege op 
29 Augustus 1934 wendde tot het burgerlijk 
armbestuur der gemeente Ginneken om onder
steuning, wijl zij armlastig was ; dat het burger
lijk armbestuur van Ginneken weigerde zich 
met de zaak in te laten en in die weigering bleef 
volharden; dat de pastoor van Ginneken zich 
daarom het lot van J ohanna Metselaar aantrok 
en haar op 10 November 1934 voor eigen reke
ning in de Finseninrichting te Rotterdam liet 
opnemen; dat Johanna Metselaar op 29 N.o
vember daaraanvolgend uit deze inrichting werd 
ontslagen en zich wendde tot den geneeskundi
gen- en gezondheidsdienst te Breda; dat zij 
vervolgens door het burgerlijk armbest uur van 
Breda onmiddellijk als tijdelijke bestedclinge in 

het R. K. Gasthuis aan den Haagclijk aldaar is 
opgenomen; dat H ohanna Metselaar van 25 
Februari tot en met 17 April 1935 wederom 
voor rekening van de gemeente Breda in de 
Finseninrichting te Rotterdam werd verpleegd 
en na haar verpleging terugkeerde te Breda, 
alwaar zij voor rekening dier gemeente ander
maal in meergenoemd gasthuis werd onderge
bracht ; dat burgemeester en wethouders van 
Breda tot staving van huu vermoeden, dat hier 
van afschuiving sprake is, aanvoeren, dat het 
burgerlijk armbestuur van Ginneken weigerde 
zich met het geval in te laten, omdat Johanna 
Metsèlaar zich volgens dat bestuur had te 
wenden tot het burgerlijk armbestuur van 
Breda, aangezien zij daar thuis hoorde en ge
boren was; dat vanwege het burgerlijk armbe
stuur van Ginneken invloed zou zijn uitgeoe
fend op den zwager der a rmlastige of d iens 
vrouw - die nu en dan zelf op steun van het 
burgerlijk armbestuur zijn aangewezen - ten 
einde hen te bewegen J ohanna Metselaar niet 
langer in huis te houden ; dat het burgerlijk 
armbestuur van Ginneken daartegenover stelt . 
dat zich bij het verzoek om steun van Johanna 
Metselaar tij dens haar verblijf te Ginneken geen 
nieuw geval van ondersteuning voordeed ; dat 
het hier betrof eene voortgezette behandeli ng 
van eon ziektegeval, waarvoor door de gemeente 
Breda reeds eerder steun werd verleend ; dat 
nimmer door een der leden van het burgerlijk 
armbestuur van Ginneken, op welke manier 
ook, eenige in,loed uitgeoefend is op de fam ilie 
Van der Ven-Metselaar, ten einde deze te bewe
gen Johanna Metselaar niet langer in huis te 
hou den; dat uit beëedigde verklaringen voor 
den kantonrechter te Breda is gebleken, dat 
J ohanna Metselaar zich, na haar ontslag uit het 
Eudokia-ziekenhuis te Rotterdam, op 26 Mei 
1934 naar haar zuster te Ginneken heeft bege
ven, bij wie zij inwoning verkreeg; dat zij 
meermalen bij den heer Eras, Voorzitter van 
het burgerlijk armbestuur te Ginneken, is ge
weest om ondersteuning, doch dat deze haar 
mededeelde, dat het burgerlijk armbestuur 
niets voor haar doen kon , omdat Breda voor 
haar moest zorgen ; dat haar verzoek om steun 
niet werd ingewilligd met de mededeeling, dat 
zij moest probeeren in Breda geholpen te worden; 
dat de echtelieden Van der Ven-Metselaar te 
Ginneken hun schoonzuster Johanna Metselaar 
na haar terugkomst uit het ziekenhuis te 
R otterdam in November 1934 niet meer konden 
huisvesten wegens plaatsgebrek en voorts in 
het belang van de gezondheid van het gezin ; 
dat de genoemde echtelieden echter nimmer een 
lid van het burgerlijk armbestuur van Ginneken 
hebben gesproken , noch van ieman d opdracht 
hebben ontvangen om J ohanna Metselaar niet 
meer in hun woning toe te laten en dat voorts 
nooit een lid van genoemd arm bestuur hun heeft 
medegedeeld, dat Johanna Metselaar zich om 
steun moest wenden tot de gemeente Breda; 
dat hunne vergadering van oordeel is, dat de 
enkele omstandigheid, dat vanwege het burger
lijk armbestuur van Ginneken aan een verzoek 
van Johanna Metselaar om ondersteuning niet 
is voldaan , omdat het armbestuur van meening 
was, dat Breda voor haar moest zorgen, niet 
kan worden beschouwd als eenige invloed, welke 
tot de komst van de genoemde armlastige te 
Breda op 29 November 1934 heeft medegewerkt 
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in den zin van artikel 40 der Armenwet; dat 
ook overigens van invloed van of vanwege 
den b urgemeester of burgemeester en wethou
ders van Ginneken of het bestuur van eene bur
gerlijke instelling in Ginneken op die komst 
niet is gebleken; 

dat burgemeester en wethouder s van Breda 
in beroep in hoofdzaak aanvoeren, dat Johanna 
Metselaar sedert 26 Mei 1934 woonde ten huize 
van haar zwager te Ginneken ; dat men in Gin
neken steeds geweiger d heeft, haar hulp te 
verleenen; dat zij, na te zijn opgenomen in de 
Finseninrichting te Rotterdam, ofschoo~ niet 
genezen, op 29 November 1934 mt ~at zieken
huis werd weggezonden, waarna ZIJ wederom 
naar haar zwager t e Ginneken ver trok, 3:\waar 
zij de deur voor zich gesloten vond ; dat Z\J z10h 
op 30 November 1934 wederom wendde tot den 
geneeskundigen dien tin Breda en alda3:r in het 
ziekenhuis werd opgenomen ; dat Ginneken 
Johanna Metselaar naar Breda heeft afgescho
ven ; dat afschuiving kan bestaan in het 
weigeren van noodzakelijke medisc!ie hulp; dat 
huns inziens art. 40 der Armenwet rn het onder
havige geval toepassing dient te vinden ; 

O. "dat mag wo.rden aangenomen, dat, indien 
het burgerlijk armbestuur te Ginneken zich 
tegenover Johanna Metselaar niet op het 
standpunt gesteld had, dat haar te Breda en 
niet te Ginneken de noodige hulp moest worden 
verleend, deze patiente, toen zij eind November 
1934 uit Rotterdam was vertrokken, niet naar 
Breda zou zijn gekomen ; 

dat echter daarmede nog niet gezegd is, dat 
tot de komst van de patiente te Breda invloed 
van de zijde van het burgerlijk armbestu_ur te 
Ginneken heeft medegewerkt, welke aanle1Jing 
zou moeten geven tot toepassing van artikel 40, 
2• lid, der Armenwet ; 

dat toch toepassing van die wetsbe1;>_aling 
alreeds hierom niet verantwoord zou ZIJn te 
achten, wijl niet kennelijk is gebleken van het 
bestaan van een rechtstreeksch verband tusschen 
de door het genoemde armbestuur aangenomen 
af,vjjzende houding en de komst van Johanna 
Metselaar te Breda, waarheen zij zich eerst 
begaf, nadat zij inmiddels Ginneken had verlaten 
en eenigen tijd te Rotterdam in de F insenin
richtin!( had vertoefd : 

dat derhalve Ged. Staten terecht hebben 
verklaard, dat een geval, als bedoeld in art . 4_0 
der Armenwet, zich hier niet voordoet en dit 
artikel mitsdien met betrnkking tot dit geschil 
geen toepassing kan vinden ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

29 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Luchtvaar"twet artt. 1, 10 en 52; 
Wet Alg. Bep. art. ll.) 

De beslissing, of eene zekere handel
wijze versroring of ingevaarbrenging der 
openbare orde en veiligheid oplevert, is 
afhankel ijk hiervan, of die handelwijze om 
de werking, welke zij doet of kan doen 
gevoelen, treedt buiten de particuliere 
sfeer. Zulks moet zeker van de onder-

L . 1936. 

havige handelwijze, al viel zij dan niet 
voor op een voor ieder roegankel ij ke 
plaats, worden gezegd. 

Weliswaar wordt in den aanhef van art. 
52 Luchtvaartwet gesproken van in het 
belang der openbm·e orde en veil ighe;rl te 
geven voorsch,·i ften met bet,·ekking :ot 
luchtvaartterreinen, doch blijkens het on. 
der e van het artikel bepaalde zijn daar
onder begrepen voorschriften betreffende 
de luchtvaart binnen de luchtvaartterrei
nen. De Luchtvaartwet heeft dus zelve 
met de uitoefening van de Luchtvaart bin
nen de luchtvaartterre inen de openbarl 
orde en veiligheid gemoeid geacht. 

Op het beroep van F. J. J. M. t . B., zonde, 
beroep, te Londen, requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Rechtbank te Haarlem van 19 Maart 1936 
[opgenomen in 1936 onder n°. 866, Red.], 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een mondeling vonnis van het Kanron
gerecht te H aarlem van 6 Nov. 1935 en van 
een daarbij vernietigd mondeling bij verstek 
gewezen vonnis van den 16 Oct. 1935, requi
rant ter zake van "de luchtvaart uitoefenen 
op zoodanige wijze, dat de openbare orde en 
veiligheid worden verstoord en in gevaar ge
bracht", met aanhaling van d~ artt. 1, 10, 44 
en 47 der Luchtvaartwet, is veroordeeld rot 
hechtenis voor den tijd van drie weken, met 
ontzegging van de bevoegdheid luchtvaart uit 
te oefenen voor den t ijd van zes maanden. 
(Gepleit door Mr. Deen ik). 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

R equirant heeft zich in cassatie voorzien 
tegen een vonnis van de R echtbank te Haar
lem van 19 Maart 1936, voorwover hij daar
bij, met toepassing van de artt. 1, 10, 44 en 
47 der Luchtvaartwet, is veroordeeld tot hech
tenis voor den t ijd van drie weken met ont
zegging van de bevoegdheid om de luchtvaart 
uit te oefenen voor den tijd van zes maanden, 
en wel ter zake van het te zijnen I aste bewe
zenverkl aarde feit: ,,dat hij op 19 Mei 1935 
des na.middags omstreeks 7 uur in de gemeente 
Haarlemmermeer als gezagvoerder van een 
vliegtuig, zijnde een door mechanische kracht 
voortbewogen luchtvaartuig, zwaarder dan de 
lucht, dit heeft gebruikt door zich toen aldaar 
als bestuurder van dat vliegtuig voort te be
wegen en te bevinden op het luchtvaartterrein 
Schiphol, op zoodanige wijze dat. de openbare 
orde en veiligheid werden verst.oord en in 
gevaar gebracht, hebbende verdachte, die toen 
verkeerde onder zoodanigen invloed van het 
gebruik van alcoholhoudenden drank, dat hij 
niet in staat moest worden geacht een vlieg
tuig naar behooren te besturen, met dat vlieg
tuig met draaiendeu motor en schroef op eigen 
kracht met groote snelheid over het platform 
van het land ingsterrein aldaar in de richting 
van het terras van het restaurant gereden en 
dit vliegtuig op een afstand van ongeveer twee 
meter van het muurtje, hetwelk dat terras om
ringt, tot stilstand gebracht en vervolgens, 
toen hem werd roegevoegd met dit vliegtuig 
niet te gaan vliegen, den mot.or van dat vlieg
tuig meer gas gegeven, ofschoon verschill ende 

16 
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personen zich naar dat toestel begaven en de 
stijlen der vleugels van het vliegtuig aangre
pen en vasthie lden en blokken voor de wielen 
aanvoerden". 

Aan dit feit werd de benaming gegeven: ,,de 
luchtvaart uitoefenen op zoodanige wijze, dat 
de openbare orde en veiligheid worden ver
stoord en in gevaar gebracht", nadat de Recht
bank het verweer, namens requirant gevoerd, 
dat het luchtvaartterrein Schiphol niet voor 
het publiek toegankelijk is, zoodat er op dat 
niet openbare terrein geen sprake kan zijn van 
verstoren en in gevaar brengen van de open
bare orde en veiligheid, had verworpen op 
dezen grond, dat onder "openbare orde en 
vei ligheid" is te verstaan "de natuurlijke orde 
in de maatschappij", welke op een niet open
baar terrein evenzeer kan worden verstoord 
en in gevaar gebracht. 

De geëerde raadsman van requirant, die 
voormeld verweer voor de Rechtbank voerde, 
heeft thans in aansluiting daaraan voor Uwen 
Raad voorgedragen en toegelicht een middel 
van cassatie, 1 ui den de: 

"S. dan wel v. t. van de artt. 1, 10, 44 en 
47 der Luchtvaartwet en art. 1 Sr., hierin 
bestaande, dat de Rechtbank in strijd met 
voormelde artikelen der Luchtvaartwet heeft 
aangenomen, dat de openbare orde en veilig
heid kan worden verstoord ook op een niet 
openbare plaats, woals het luchtvaartterrein 
Schiphol is". 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen. 
Dat'·aan het woord "openbaar" in de amen
stelli ng "openbare orde of veiligheid" eene 
plaatselijke beteekenis wude moeten worden 
gehecht in den bij pleidooi bedoelden zin, zoo
dat van verstoring of ingevaarbrengen van die 
orde of veilighe id slechts sprake wude kunnen 
zijn op eene openbare, voor ieder toegankel ijke 
plaats, schijnt mij niet juist. Ik moge in dit 
verband wijzen op 's Hoogen Raads arrest van 
28 Juni 19 28 W. 11683, N. J. 1929, 141 be
treffende het kampeerverbod in de gemeente 
Huizen en de daaraan in het Weekblad van 
den Ned. Bond van Gemeente Ambtenaren 
N°. 1427 gewijde beschouwingen van Mr. E. 
van Bolhuis. Uw Raad oordeelde in gemeld 
arrest, dat het kampeeren in den zin der be
doelde verordening, ook indien dit plaats vond 
op aan particulieren toebehoorende terreinen 
de openbare orde. zedelijkheid en gezondheid 
kon raken . Terecht m. i. betoogt voornoemde 
schrijver naar aanleiding van dit arrest, dat 
,,openbaar" hier gelijk is te stellen met "alge-
1neen" waarbij dus naar het mij voorkomt, 
te <len'ken valt aan' de orde, welke alom in 
eene gezonde maatschappij behoort te heer
schen en waarbij die maatschappij dus als zoo
danig belang heeft. Hetzelfde beoogt m. i. dan 
ook de wetgever met het in art. 10 der Lucht
vaartwet gegeven verbod om de luchtvaart uit 
te oefenen op wodanige wijze, dat de open
bare orde of veiligheid wordt verstoord of in 
gevaar gebracht. Dat dit verbod met name 
ook slaa t op de uitoefening der I uchtvaart 
binnen een, al dan niet voor het publiek toe
gankelijk, 1 uchtvaartterrein, volgt niet alleen 
uit de definitie van "luchtvaart" als "het ge
bruik van luchtvaartu igen op en boven het 
aardoppervlak binnen het gebied van het 
Rijk", (art. 1 onder J der Luchtvaartwet} 

doch oo uit de M. v. T. bij het op 31 October 
1911 in ediende ontwerp der toen aldus ge
noemde "Vlieg en Luchtvaartwet", bl ij kens de 
zinsned : ,,Binnen daarvoor deugdelijk inge
richte t rreinen kan het vliegen voorshands 
vrij bli ven, behoudens een algemeen voor
schrift gen benadeel ing der openbare orde 
of veili heid" enz., welk a lgemeen voorschrift 
kennel ij - in voormeld art. 10 der Luchtvaart
wet wo dt teruggevonden. De opmerking in 
het V loopig Verslag dat de verbodsbepa
ling va dit artikel wel zeer vaag is en den 
rechter oor uiterst moeilijke beslissingen kan 
plaatsen werd in de M. v. A. 1912 aldus be
antwoor : ,,Het schij nt wel van zelf te spre
ken, dat het antwoord op de vraag, wanneer de 
openbar orde of veiligheid in gevaar wordt 
gebrach of verstoord, niet van te voren en in 
het alge een is te geven doch telkens afhan
kelijk is van de omstandigheden, die zich in 
ieder bij onder geval voordoen. Uit de omtrent 
art. 15 thans art. 22} der Motor- en Rijwiel
wet - , aaraan dit artikel is ontl eend - be
staande jurisprdudentie mag vei lig worden 
afgeleid dat de rechter ook ten aanzien_ van 
de thans voorgestelde bepaling tegen zijn taak 
opgewas en zal zijn". Volgens de bestaande 
jurispru entie op art. 15 (thans 22} der Mo
tor- en . ijwiel wet nu had de wetgever bij het 
vaststell n van dit artikel blijkens de ge chie
denis de edoeling, met welke de bewoordingen 
der bep ling in overeenstemming zijn, om 
strafbaa te stellen niet enkel het belemmeren 
of in ge aar brengen van de vrijheid of veilig
heid va verkeer, dat juist ten tijde en ter 
plaatse anwezig is, maar ook zoodanig rijden. 
hetwelk alle omstandigheden in aanmerking 

door de wijze waarop en de snelheid 
waarme e het geschiedt, het verkeer op den 
weg onv 'ij of onveilig maakt, hetgeen ook kan 
geschied n daar, waar verkeer geregeld plaats 
heeft, al bevinden zich precies op het oogen
bl ik dat n juist ter plaatse, waar het bedoelde 
rijden p aats vindt, geene andere voertuigen 
of per o en (H. R. 23 Juni 1930, W. 12175. 
N. J. 1 30, 1662, 13 Mei 1907 W. 8548, 30 
Sept. 19 7 W. 8589, 25 Nov. 1907 W. 8624} . 
Begrijp i deze jurisprudentie goed, dan bevat 
dus art. 5 (thans 22) der Motor- en Rijwiel
wet eene algemeene norm ten aanzien van de 
wijze, w rop met een motorrijtuig behoort te 
worden ereden over voor het openbaar ver
keer ope staande rijwegen, welke hierop neer
komt, da de bestuurder van een motorrijtu ig 
zich hee te onthouden van eene zoodanige 

rijden, welke, alle omstandigheden 
king genomen, onvereenigbaar is te 

achten et de algemeene veil ighe id van Het 
verkeer o den weg. Gelijke normatieve kracht 
heeft, ge ien bov,;naangehaal den passu der 
M. v. A . 1912, de wetgever blijkbaar willen 
toekenne aan art. 10 der Luchtvaartwet. 
Hieruit r een ik te mogen a fl eiden, dat dus 
ook laa genoemde bepaling beoogt te ver
bieden e e zoodanige uitoefening der lucht
vaart, we ke, alle omstandigheden in aanmer
king gen men, onvereenigbaar moet worden 
geoordeel met de door de maatschappelijke 
orde gebo en algemeene veiligheid, welke hier 
uitteraar nog minder plaatselijk bepaald, 
immers iet tot voor het openbaar verkeer 
openstaande rijwegen beperkt is, waar het een 
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verkeersmiddel betreft, dat zelfs niet aan het 
aardoppervlak gebonden is en waarvan het 
besturen tot voorkoming van gevaar ongetwij
feld de uiterste omzichtigheid en voorzorgen 
vèreischt (vg. art. 426 Sr.). 

In het licht van voormelde beschouwingen 
wil het mij voorkomen, dat de Rechtbank, alle 
ten dezen gebleken omstandigheden in aan
merking genomen, terecht van oordeel is ge
weest, dat requirant, door zich met het be
doelde vliegtuig voort te bewegen, a ls in de 
bewezenverklaring omschreven, terwijl hij ver
keerde onder wodanigen invloed van het ge
bruik van alcoholhoudenden drank, dat hij 
niet in staat geacht moest worden een vlieg
tu ig naar behooren te besturen, en zelfs den 
motor nog meer gas te geven, niettegenstaande 
verschillende personen, kennelijk onder den 
indruk van een onmiddellijk dreigend gevaar 
dit trachtten te voorkomen, bij de uitoefening 
der luchtvaart handel ingen pleegde, welke, 
hoewel zij, ook volgens de blijkbare opvatting 
der R echtbank plaats vonden op een niet open
baar terrein, toch redelijkerwijze waren aan te 
merken als onvereenigbaar met slechts met de 
regelen van orde en veiligheid, voor bedoeld 
te(rein geldend, maar ook met de a lgemeene 
mautscha1)pelijke orde en veiligheid of, gelijk 
de Rechtbank het met een m. i. ge lijkwaardig 
begrip uitdrukt, de natuurlijke orde in de 
maatschappij. Ik ben clan ook van meening, 
dat de Rechtbank zoocloende eene juiste, met 
de bewoordingen der bepaling en de kenne
lijke bedoeling des wetgevers overeenstemmen
de, toepassing heeft gegeven aan art. 10 en de 
overige in het middel genoemde bepalingen 
der Luchtvaartwet en concludeer mitsdien tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig hetgeen bij dagvaarding onder meer 
was ten laste gelegd, met qualificatie en straf
oplegging a ls voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen ver ki aard: 

dat hij op 19 Mei 1935 enz. (zie conclusie); 
dat de R echtbank daarbij heeft overwogen: 
dat verdachte's raadsman wel heeft aange-

voerd, dat het luchtvaartterrein Schiphol niet 
voor het publiek toegankelijk is, zoodat er op 
dat niet openbare terrein geen sprake kan zijn 
van verstoren en in gevaar brengen van de 
openbare orde en vei ligheid, doch dit verweer 
moet worden verworpen, daar onder "openbare 
orde en veiligheid" is te verstaan "de natuur
lijke orde in de maatschappij" , welke op een 
niet openbaar terrein evenzeer kan worden 
verstoord en in gevaar gebracht; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat de beslissing, of een zekere handelwijze 
verstoring of ingevaarbreng ing van de open
bare orde en veiligheid oplevert, afhankelijk 
is daarvan, of die handelwijze om de werking, 
welke zij doet of kan doen gevoelen, treedt 
buiten de particuliere sfeer, en zulks zeker 
van de onderhavige handelwijze, a l viel zij 

dan niet voor op een voor ieder toegankelijke 
plaats, moet worden gezegd; 

dat trouwens de in het middel voorgestane 
opvatting, wel verre van - zooals hij de toP
lichting is betoogd - steun te vinden in art. 
52 der Luchtvaartwet, daarmede in strijd 
komt, nu weliswaar in den aanhef van dat 
artikel wordt gesproken van in het belang 
der openbare orde en veiligheid te geven vodr
schriften met betrekking tot luchtvaartterréi
nen, doch blijkens het onder e van het artikel 
bepaalde daaronder begrepen zijn voorschrif
ten betreffende de luchtvaart binnen de luch t
vaartterreinen, en de luchtvaa rtwet ze lve dus 
met de uitoefening van de I uchtvaart binnen 
de luchtvaartterreinen de . openbare orde en 
veilighei<l gemoeid heeft geacht; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan lei
den· 

V~rwerpt het beroep. (N. J.) : 

29 J uni 1936. ARREST van den Hoogl)n 
Raad. (Warenwet art. 21; Melkbesluit 
art. 2.) 

De, met een beroep op eenige in het ge: 
ding afgelegde doch niet tot het bèwifs 
gebezi gde verklaringen van deskundiger\, 
gedane bewering, dat buiten een ige schul'd 
van die veehouder - melkverkooper - de 
ten verkoop verkregen melk, zonder dat 
hij dit zelf weet, een te laag vetgehalte 
kan bevatten, kan in .cassatie geen punt 
van onderzoek uitmaken, terwijl ook van 
een gevoerd verweer, waarop een bepaal.de 
besli ss ing had moeten zijn gegeven, niet 
blijkt. 

De g rie f, dat de verpakking van ae 
monsters na de vulling niet "terstond''. is 
gesloten, verzegeld en van het vere ischte 
opschrift is voorzien, faalt, nu - daarg·e
laten of niet-nakoming van het M iniste
rieele voorschrift, gegeven krachtens art. 
21, lid 2 Warenwet, ten deze een veroor
deeling in den weg zou staan - de 'door 
req. beweerde afwijkingen [de sluiting, 
verzegeling enz. is hoogstens 5 minuten 
na de vuil ing geschied], van zulk een on
dergeschikt belang zijn - immers voor de 
identiteit van het monster niet wezenlijk 
- dat hier voor cassatie geen grond aan
wezig is. 

Op het beroep van H. H . U., landbouwer, 
te Lonneker, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Almelo van 3 Maart 1936, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van eene door 
het Kantongerecht te Enschede op 6 Nov. 
1935 gedane uitspraak, requirant, terzake 
van: ,,1. Te Oldenzaal waren ten verkoop in 
voorraad hebben, die niet voldoen aan de 
e ischen gesteld krachtens de Warenwet, S. 
1919 No. 581, met uitzondering van art. 16 
dezer wet; 2. Te Oldenzaal waren vervoeren. 
d ie niet voldoen aan de eischen gesteld krach
tens de Warenwet, S. 1919 n°. 581, met uit
zondering van art. 16 dezer wet" , met aan
haling van de artt. 1, 4, 7 van de Verorde
ning op de keuring van Waren in de gemeente 
Oldenzaal, vastgesteld 6 April 1921, zooals. 
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deze gewijzigd is bij de Verordening van 20 
Maart 1929, 23, 62, 91 Sr., is veroordeeld tot 
twee geldboeten elk van vijf gulden en twee 
dagen vervangende hechtenis voor el ke boete ; 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gezien de insinuatie, namens den Procu

reur-Generaal aan den requirant beteekend, 
ter kennisgeving van den dag, voor de be
handeling dezer zaak bepaald; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur: 

S. , althans v. l. van art. 2 sub 2a lid 2 van 
het Melkbesluit in verband met de betreffende 
bepalingen der Politieverordening (bedoel d is 
de Verordening op de K euring van W aren) 
der gemeente Oldenzaal en de artt. 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 der Warenwet 1919 
en artt. II lid 2, III lid 2 en IV lid 1 der 
beschikking van den Minister van Arbeid van 
6 Mei 1921, Ned. Stct. N°. 87; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requirant is 
bewezen verklaard - met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld - dat hij in de 
gemeente Oldenzaal op 29 Mei 1935 des voor
middags omstreeks 7½ uur ten verkoop in 
voorraad heeft gehad en vervoerd over den 
openbaren weg Enschedeschestraat in twee 
melkbussen, hoeveelheden melk, waarvan het 
procentisch vetgehalte der droogrest lager 
was dan 24; 

0 . dat requirant in zijn schriftuur vooreerst, 
met een beroep op eenige in het geding af
gelegde, echter niet tot het bewijs gebezigde, 
verklaringen van deskundigen, heeft aange
voerd, dat buiten eenige schuld van den 
veehouder - melkverkooper - de ten verkoop 
verkregen melk een te laag vetgehalte kan 
bevatten, zonder dat hij dit zelf weet ; 

0. echter dat deze bewering, welke buiten 
de bewezenverklaring omgaat, in cassatie geen 
punt van onderzoek kan uitmaken, terwijl van 
een gevoerd verweer van bedoelde strekking 
ten deze niet is gebleken, zoodat ook geen be
antwoording behoeft de vraag, of de rechter 
op zulk een verweer eene bepaalde beslissing 
had moeten geven ; 

0. dat voorts, kennelijk tot toelichting van 
het middel van cassatie, is aangevoerd, dat de 
onderhavige keurmeeste_r het monster niet op 
de bij de wet voorgeschreven wijze heeft ge
nomen, daar hij eerst de monsterfleschjes van 
een opschrift heeft voorzien, daarna het mon
ster heeft genomen en niet terstond daarna 
het monster heeft verzegeld; 

0. dat het bestreden vonnis op di t punt het 
navolgende inhoudt: ,,dat verdachte's raads
man ter terechtzitting in hooger beroep heeft 
aangevoerd, dat het 0. M . in zijn strafv.3r_vol
ging niet-ontvankelijk moet worden verklaard 
op grond dat niet overeenkomstig het bepaal de 
in art. II van de beschikking van den Minister 
van Arbeid van 6 Mei 1921, ed. Stct. No. 
87, ter uitvoering van art. 21 der Warenwet, 
S. 1919 N°. 581, de verpakking van de mon
sters na de vulling "terstond" is gesloten 
en verzegeld en van het vereischte opschr ift 
voorzien, doch de R echtbank dit verweer ver
werpt, nu de keurmeester, verbalisant de Vos 

a ls getuige ter zitting heeft verklaard, dat de 
sluiting, verzegeling en het voorzien van het 
vereischte opschrift van de verpakking hoog
stens 5 minuten na de vuil ing is geschied, 
terwijl verdachte, die dien tijd op zijn melk
wagen was gebleven, nog niet was vertrokken, 
zoodat een en ander geacht kan worden niet in 
strijd met bovenstaande bepaling te zijn ge
schied;" 

0 . dat, daargelaten of de niet-nakoming 
van het Ministerieele voorschrift, gegeven 
krachtens art. 21, 2e lid der Warenwet, S. 
1919 °. 581, ten deze aan eene veroordeeling 
in den weg zoude staan, de door requirant 
beweerde afwijkingen van zulk een onderge
schikt belang zijn - immers voor de identi
teit van het monster niet wezenlijk - dat hier 
voor cassatie geen grond aanwezig is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkon,stig de conclusie van 
d,en Adv.-Gen. van Lier.] 

(N. J.) 

29 .Tuni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (A. P. V . Haarlem art. 78; Sv. art. 
430; Wet Alg. Bep. art. ll.) 

Een vergadering, ook indien deze ge
paard gaat met muziek, zal veelal niet 
zijn een vermakelijkheid in den gangba
ren zin van het woord en dus ook niet in 
den zin van art. 78 A.P.V. van Haarlem, 
hetwelk het verknopen, enz. op den open
baren weg van plaatsbewijzen voor open
bare ·vermakelijkheden verbiedt. 

Ook indien de term "vermakelijkheden" 
in art. 78 dezelfde beteekenis heeft als in 
art. 152 van genoemde verordening, waar
in daaronder mede muziek is begrepen, 
b1·engt zulks nog niet m ede, dat ieder ge-

- beuren toegankelijk voor het publiek en 
waarbij ook muziek wordt gemaakt in den 
zin van art. 78 een publieke vermakelijk
heid zou zijn en in het bijzonder niet i. c. 
waarin, zooals de Kantonr. feite lijk vast
stelde, de gehouden toespraak het belang
rijkste deel vormde. 

De kantonrechter gaf een zuivere vrij
spraak. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het Kantongerecht te H aarlem, requirant van 
cassatie_ tegen een mondeling vonnis van voor
meld Kantongerecht van 4 April 1936, waarbij 
de gerequireerde C. J . v. d . M., metselaar te 
Haarlem, van het hem telastegelegde is vrij
gesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Gerequireerde, die zich te verantwoorden 
had ter zake, dat hij op 13 Maart 1936 des 
n.m. omstreeks 3.30 uur in de gemeente Haar
lem op den openbaren weg, de Deli traat • 
plaatsbewijzen voor een openbare vermakelijk
heid, openbare vergadering met muziek, ten 
verkoop in voorraad had, werd door den Kan
tonrechter vrijgesproken. 

De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
komt tegen deze uitspraak op met het middel : 
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S. of v. t. van de artt. 78 en 152 van de 
A.P.V. voor Haarlem en de artt. 350 en 352 
Sv., doordat de Kantonrechter blijkens de aan
teeken ing van het mondel inge vonnis de ge
geven vrijspraak heeft doen steunen op de 
overweging: 

"dat een bijeenkomst waar muziek wordt 
gemaakt en het woord wordt gevoerd door 
een spreker, hetwelk het belangrij kste van den 
avond uitmaakt, geen publ ieke vermakel ij k
heid is"· 

Het m'iddel wordt hiermede toegelicht, dat 
in de beslissing van den Kantonrechter is te 
zien i>en bedekt ontslag van rechtsvervolging, 
daar opgemelde beschouwing is eene rechts
beschouwing omtrent de uitlegging van de 
term "openbare vermakelijkheid" zijnde een 
bestanddeel van het strafbare feit, dat den 
verdachte met een aan de strafwet ontleende 
u itdrukking was telastegelegd; welke rechts
beschouwing wu hebben moeten leiden tot 
ontslag van rechtsvervolging; 

en dat requirant zich ook met deze rechts
beschouwing in geenen deele kan vereenigen, 
daar toch art. 152 van de voormelde A.P.V., 
door te spreken van "muziek, vertooningen, 
feesten of andere vermakelijkheden, waartoe 
aan het publiek toegang wordt verleend" alle 
muziek onder het begrip "vermakelijkheid" 
heeft gebracht, en niet is i"n te zien, waarom 
art. 78 onder vermakelij kheid iets anders zou 
verstaan dan art. 152. 

Art. 78 der Algemeene Politieverordening 
van Haarlem luidt: Het is verboden op den 
openbaren weg plaatsbewijzen voor open
bare vermakelijkheden te verkoopen, te koop 
aan te b ieden of ten verkoop in voorraad 
te hebben. De Kantonrechter heeft niet aan
genomen, dat een openbare vergadering der 
communistische partij waar als spreker optrad 
L. de Visser en waaraan werd medegewerkt 
door een muziekvereeniging, a ls een openbare 
vermakelij kheid is aan te merken. Ik acht dit 
oordeel juist; een dergelijke vergadering heeft 
n iet de strekking te dienen tot vermaak en 
ook volgens het spraakgebruik valt een zoo
danige bijeenkomst niet onder het begrip 
"openbare vermakelij khe id". In de toelichting 
tot het middel wordt gewezen op art. 152 der 
A.P.V. dat verbiedt, tenzij met vergunning 
van den Burgemeester muziek, vet"tooningen, 
feesten of andere vermakelij kheden te geven 
of toe t.e I aten, waartoe aan het publiek, met 
of zonder betaling, toegang wordt verleend. 
Door dit artikel zou alle muziek onder het 
begrip "vermakelijkheid" zijn gebracht. 

Het komt mij voor dat het artikel aldus 
onjuist wordt gelezen. M. e. handelt dit artikel 
over 3 categorieën n.l. 1. muziek, 2. vertoo 
n ingen en 3. feesten of andere vermakelijk
heden, wodat muziek niet valt onder ver
makelij kheden. Het beroep op art. 152 ten 
einde aan te toonen, dat in art. 78 "alle mu
ziek" onder het begrip "openbare vermakelijk
heid" is begrepen", komt mij dan ook niet 
overtuigend voor. 

Nu de kantonrechter het begrip openbare 
vermakel ijkheid niet onjuist heeft opgevat en 
toegepast en door hem feitel ijk werd besl ist, 
dat gerequireerde geen plaatsbewijzen voor 
een openbare vermakelijkheid ten verkoop in 
voorraad heeft gehad, is t.erecht vrijspraak 

gevolgd en hiertegen laat art. 430 Sv. geen 
beroep in cassatie toe. 

I k concl udeer derhalve tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Meckmann; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requirant voorgest.eld bij schriftuur, luidende: 
{zie conclusie); 

0. dat aan gerequireerde bij oproeping is 
telastegelegd: (zie concl us ie); 

0. dat de Kantonrechter gerequireerde van 
het hem te lastegelegde heeft vrijgesproken op 
grond, dat een bijeenkomst, waar muziek 
wordt gemaakt en het woord wordt gevoerd 
door een spreker, hetwel k het belangrijkste 
deel van den avond uitmaakt, geen publ ieke 
vermakelijkheid is, wodat dit gedeelte der 
telastelegging n iet bewezen is; 

0. dat het beroep is gericht t.egen een uit
spraak des Kantonrecht.ers waarbij gerequi
reerde van het telast.egelegde is vrijgesproken. 
zoodat a ll ereerst moet worden onderwcht, of 
het beroep niettegenstaande het bepaalde bij 
art. 430 Sv. ontvankelijk is; 

0. dienaangaande: 
dat bij de schriftuur de ontvankelij kheid 

wordt betoogd op grond dat de bestreden u it
spraak geen vrijspraak doch een bedekt ont
slag van rechtsvervolging zou inhouden, a ls 
berustende op een rechtsbeschouwing omtrent 
de uitlegging van den term "openbare ver
makelijkheid", zijnde een bestanddeel van het 
strafbare feit, dat den verdachte met een aan 
de strafwet ontleende uitdrukking was telaste
gelegd, terwij l daaraan wordt toegevoegd dat 
d ie rechtsbeschouwing onjuist is, daar toch 
art. 152 van de voormelde A.P.V., door te 
spreken van "muziek, vertoon ingen, feesten of 
andere vermakelijkheden, waartoe aan het 
publ iek toegang wordt verleend" al le muziek 
onder het begrip "vermakelij kheid" heeft ge
bracht, en niet is in te zien, waarom art. 78 
onder vermakelijkhe id iets anders wu verstaan 
dan art. 152; 

0 . dat art. 78 der A.P.V. van Haarlem 
luidt : (zie conclusie); 

dat art. 152 d ier verordening bepaalt: Het 
is verboden, tenzij met vergunning van den 
Burgemeester, muziek, vertooningen (b ioscoop
vertooningen uitgezonderd), feesten of andere 
vermakelijkheden te geven of toe 'te laten. 
waartoe aan het pub! iek met of zonder beta
ling toegang wordt verleend; 

dat een vergadering, ook indien gepaard 
gaand met muziek, veelal niet zal zij n een 
vermakelij kheid in den gangbaren zin van het 
woord en dus ook niet van art. 78, op zich 
zelf beschouwd, nu uit deszelfs tekst n iet 
blijkt, dat daarin het begr ip vermakelij kheid 
buiten zij n gewone beteekenis is uitgebreid; 

dat echter, ook ind ien de term "vermakel ij k
heden" in bedoeld art. dezelfde beteekenis 
heeft als in art. 152, waarin daaronder mede 
muziek wordt begrepen, zulks nog niet mede
brengt, dat ieder gebeuren toegankelij k voor 
het publiek en waarbij ook muziek wordt ge
maakt, in den zin van art. 78 een publieke 
vermakelijkheid zou zij n, en in het bijwnder 
niet, dat dit wu gelden voor de onderhavige 
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vergadering, waarbij woals de Kantonrechter 
feitelijk vaststelt, van hetgeen er plaats vond 
de gehouden toespraak het belangrijkste deel 
vormde· 

dat d~rhal ve, nu niet blijkt dat de Kanton
rechter bij zijn voormelde overweging de uit
drukkiug "publieke vermakelijkheid" in een 
audere beteekenis heeft gebezigd dan art. 78 
der A.P.V. van Haarlem en in overeenstem
ming daarmede kenlijk ook de telastelegging 
claaraan toekennen, hij een vrijspraak als be
doeld in art. 430 Sv. heeft gegeven, zoodat 
het gewone beroep in cassatie daartegen niet 
is toegelaten; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

J.) 

29 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 4.) 

D e grief, dat de Kantoor. niet heeft 
onderzocht, of requirante - gegeven haar 
gebleken lichaamsgebrek [een stijve en te 
korte rechterarm l - ook het in art. 4 
sub b Mot.- en Rijw.Regl. bedoeld toestel 
kon bedienen, faalt, waar de Kantom. 
reg.'s verweer kennelijk heeft opgevat in 
dezen zin, dat req. niet heeft aangevoerd , 
dat zij niet in staat zoude zijn een toestel 
als bedoeld in art. 4 M. en R.Regl. te be
dienen, terwijl zulk een verweer ook geen 
zin zou hebben, daar art. 35te,· der Mot. 
en Rijw.beschikking omtrent de wijze van 
bediening van het toestel geen enkel voor
schrift geeft. 

De K antonr . was dus niet ver pi icht het 
bedoelde onderzoek in te stellen. daarge
laten dat bij algeheele onmogelijkh eid om 
aan het hierbedoelde voorschrift te vol 
doen , een beroep op overmacht nog niet 
gerechtvaardigd zou zijn, daar req. zich 
dan van het rijden op een rijwiel zoude 
hebben te onthouden. 

Ambtshalve: Art. 23 Sr. had iu het von
nis moeten zijn aangehaald. 

Op het beroep van J. K., ronder beroep, te 
Schiedam, requirante van cassatie tegen een 
te haren laste gewezen vonnis van het Kan
tongerecht te Schiedam van 30 Maart 1936, 
waarbij zij ter zake van "als bestuurder van 
een rijwiel, waarmede over een weg wordt 
gereden, ingeval hij voornemen is van r ich
ting te veranderen, van dat voornemen met 
tijdig <loon blijken, hetzij door het goed zicht
baar ongeveer horiwntaal uitsteken terzijde 
van het rij- of voertuig van een arm of een 
stok of ander voorwerp, niet hooger dan te 
zijner schouderhoogte, aan de zijde van en in 
de richting, welke zal worden ingeslagen, 
hetzij door een duidelijk teeken, te geven vol 
gens de door den Minister van Waterstaat 
vast te stellen bepalingen door middel van 
een aan het rij- of voertuig bevestigd toestel, 
ingericht op de door dien Minister te bepalen 
wijze, aan de zijde van en in de richting, welke 
zal worden ingeslagen", met aanhaling van 
de artt. 1, 4 eerste I id aanhef en b, 73 en 88 
van het Motor- en Rijwiel reglement, is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijftig cent en 
één dag ve,·vangende hechten is. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p eene door de requirnme ingediende 

schriftuur, waarbij als grief tegen het hestre
den vonnis is aangevoerd, dat het onderwek 
onvolledig is geweest, omdat de Kantonrechter 
niet is getreden in een onderzoek naar de 
vraag, of requirante - gegeven haar bij de 
behandeling geb leken lichaamsgebrek - ook 
het in art. 4 sub b van het Motor- en Rijwiel
reglement bedoeld toestel kon bed ienen, het
geen requirante heeft ontkend; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de nadere opgave door den Ambtenaar 
0. M. ter terechtz itting gedaan, ten laste van 
requirante is bewezen verklaard, met qua! ifi 
catie e n strafoplegging als voormeld, dat zij 
op Dinsdag 17 Maart 1936 omstreeks 11.45 
uur in de gemeente Schiedam als bestuurster 
va,i een rijwiel , daarmede rijdende over den 
voor het openbaar verkeer openstaan den rijweg 
de Jan van Avennestraat en voornemens zijnde 
naar li nks de Burgemeester Knappertlaan in 
te rijden , van dat voornemen niet tijdi g beeft 
doen blij ken door het goed zichtbaar ongeveer 
horiwntaal uitsteken terzij de van het rijwie l 
van een arm of een stok of ander voorwerp , 
niet hooger dan te harer schouderhoogte, aan 
de zijde van en in de richting, welke zou wor
den ingeslagen, noch door een duidelijk teeken, 
gegeven volgens de door den :Minister van 
Waterstaat vastgestelde bepalingen door mi<l
del van een aan dat rijwiel bevestigd toestel. 
ingericht op de door dien Minister bepaalde 
wijze, aan de zijde van en in de richting, welke 
wu worden ingeslagen; 

0. dat de Kantonrechter in zijn vonnis heeft 
overwogen: 

dat verdachte tot hare verdedig ing heeft 
doen aanvoeren, dat zij niet in staat is om met 
haar linkerarm een teeken te geven in de r ich
ting, waarin zij met haar rijwiel reed. omdat 
zij haar rechterann bijna niet kan bewegen 
wegens stijfheid, zooals blijkt uit de hierbij 
overgelegde verklaring van den geneesheer 
van den Berg en bovendien korter is dan de 
linkerarm, wodat zij haar rijwiel alleen met 
de linkerarm kan besturen; dat zij derhalve 
een beroep doet op overmacht en mitsdien 
ontslagen moet worden van a ll e rechtsvervol
gmg; 

dat het namens verdachte aangevoerde ver 
weer niet opgaat; dat toch verdachte zich niet 
in een toestand heeft bevonden, toen zij met 
't rijwiel naar links uitweek, dat zij onmoge
lijk aan het beti·effende voorschrift van art. 4 
van het Motor- en Rijwielreglement kon vol
doen; dat immers ve,·dachte aan haar rijwiel , 
nu zij een I ichamel ijk gebrek heeft. een toestel 
kon laten maken, waarmede zij door middel 
van een voorwerp een duidelijk teeken kan 
geven in de richting, waarin zij met h aar 
rijwiel wil rijden, wodat het voor haar niet 
noodzakelijk is voor het aangeven van de rich 
ting, waarin zij met haar rijwiel wil rijden , 
de linkerarm te gebruiken; 

0. wat de bij de schriftuur ontwikkelde grief 
betreft: 

dat, blijkens het proces-verbaal der terecht
zitting, re<Juirante ten aanzien van het hier

' bedoelde pu nt heeft aangevoerd: ,.Verdachte 
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heeft het vere isch te teeken niet gegeven, doch 
kan dat niet geven en behoeft zulks ook niet 
Le doen, ook niet ingevolge art. 4 van het 
Motor- en Rijwielreglement. Hieruit blijkt dus. 
dat zij ni et verplicht is een toestel aan haar 
rijwiel te ·bevestigen, waarmede de richting, 
welke zij wenscht in te slaan, zou kunnen 
worden aangegeven . Met haar armen kan zij 
dus de richting n iet aangeven, waarom dan 
ook een beroep wordt gedaa n op overmacht en 
wordt geconcludeerd tot ontslag van rechtsver
rnlging, subsidi a ir tot schuldi gverklaring van 
de verclacl ,te zonder toepassing van eenige 
straf": 

0. dat de Kantonrechter, bl ijkens de hier 
voronaangehaalde weerlegging van het door 
1·equirante gevoerde verweer, dit verweer ken
nelijk heeft opgevat in dezen zin, dat requi
rante niet heeft aangevoerd , dat zij niet in 
staat zoude zijn een toestel a ls bedoeld in art. 
4 van het Mot.- en Rijw.reglement te bedienen; 
dat zulk een verweer ook geen zin zoude heb
ben, daar art. 35te,· van de Motor- en Rijwie l
beschikking omtrent de inricht ing van zulk 
een toestel wèl zegt, waar in het daarmede te 
geven teaken moet bestaan, doch omtrent de 
verdere inrichting, met name de wijze van 
bedieni ng geen enkel voorschrift geeft; dat de 
Kantonrechte r dus geenszins ver pi icht was het 
bij de schriftuur verlangde onderzoek in te 
tell en, claargelaten dat bij a lgeheele onmo

gelijkhe id om aan het hierbedoelde voorschrift 
te voldoen, een be roep op overmacht nog niet 
gerechtvaard igd zoude zijn, daar requirante 
zich dan van het 1·ijden op een rijwiel zou heb
ben te onthouden, zoodat de grief niet ge
grond is; 

0 . echter ambtshalve: 
dat de K antonrech ter verzuimd heeft in zijn 

vonnis aan te ha len art. 23 Sr., een arti ke i, 
waarop de strafoplegging mede berust; 

dat de H. R . termen aanwezig acht art. 442 
Sv. toe te passen ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 
voorzoover art. 23 Sr. niet is aangehaald; 

Verstaat, dat dit.artikel mede wordt vermeld 
bij de wette lijke voorschriften waarop de straf
o plegging is gegrond; 

Verwerpt voor het overige het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de conclusie van 
den A dvocaat-Generaal W ijnveldt, die ook art. 
91 Sr. had willen zien verrneld. Red.] 

(N. J .) 

29 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Reg!. op de wegen in Z. -Holland 
art. 7 ; B. W. art. 715; Sv. art. 358; 
Sr. artt. 424-474. ) 

H et bij art. 7 va n het Reglement op de 
Provinciale wegen in de Provincie Zuid
Holland gegeven verbod om van de pro
vinciale wegen gebruik te maken tot het 
11maken en behouden" van uitwegen, enz. 
is a ldus te verstaan, dat ook reeds bij het 
gebruik tot het "behouden" van uitwegen, 
enz. het verbod is overtreden . 

Nu uit de verklaring van req. blij kt, 
dat in Maart 1935, toen hij bestuu rsli d 
was van D. F. C. de juniores-leden van die 
vereeniging geregeld gebruik maakten van 

den berm van den betrokken provincialen 
weg door zich over bedoel den toegangs
brug op het veld te begeven, heeft de 
R echtb. bewezen kunnen verk laren, da t 
req. als bestuurslid van genoemde vereeni 
g ing van de bermen van genoemden weg 
tot het behouden van bedoelden toegangs
brug gebruik heeft gemaakt , waarvoor 
geenszins noodi g is, dat req. persoonl ij k 
di e brug heeft betreden. [Anders Adv.
Gen. v. Lier.] 

De omstandigheid, dat ook andere be
stuursleden ten deze aansprakelijk zij11, 
kan de aansprakelijkheid van req. niet op
heffen. 

H et bero p van req. op de omstandig
he id, dat de bedoelde brug de een ige uit
weg van het oefenveld naar den open
baren weg uitmaakte, is door de Rechtb. 
terecht verworpen, daar - wat er moge 
zijn van het recht van uitweg volgens art. 
715 B. W. - voor het onderhavige ge
bruik eene formeele vergunning (van Ged. 
Staten van Z. -Holl and) noodig is en de 
werking van het wettelijk voorschrift van 
art . 7 Wegenreglement voor Zuid-Holland 
door het recht om een uitweg te vorderen 
geenszins ten iet kan worden gedaan. 

Op het verweer: ,,al meer dan honderd 
jaar ligt ter plaatse een brug" behoefde 
de Rechtb. n iet in te gaan, daa r - nu 
deze omstandigheid aan de noodzakelijk
heid van een vergunning niet zou afdoen 
- di t niet is een verweer a ls in art. 358 , 
lid 3 Sv. bedoeld. 

R eq. werd veroordeeld wegens het zon
der door het daartoe aangewezen gezag 
verl eende ve,·gunning gebruik m a ken van 
een provincialen weg ; dat " de vergun
ning in het onderhavige geval zonder meer 
moest worden verleend", kan daaraan niet 
a fdoen. 

Op het beroep van Mr. F. G. R. , advocaa t 
en procureur, te Wassenaar, requi1·ant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de R echtbank te Dordrecht van 20 
Maa rt 1936, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
a ldaar op 18 December 1935 gedane uitspraak; 
requira nt, ter zake van " het, zonder vergun
n ing verleend door of vanwege Ged. Staten 
van Zuid-Holl and in d ie provincie van een 
provincial en weg gebruik maken tot het be
houden van een uitweg met inbegrip van de 
daartoe noodige werken op den berm", met 
aanhal ing van de artt. 7, eerste l id , 23 van 
het R eglement op de provincia le wegen van 
Zuid-Holland. 23, 91 Sr. , is veroordeeld tot 
eene geldboete van tw intig gulden en vie r 
dagen vervangende hechtenis; (gepleit door 
Mr. S. van Oven) . 

Conclusie va n den Adv. -Gen. van L ier . 

Door de R echtbank te Dordrecht werd met 
vernietiging van het in eersten aanleg ge
wezen vonnis als bewezen aangenomen, dat 
verdachte Mr. R. in de maand Maart 1935 
als bestuurslid van de Dordrechtsche voetbal 
club "D. F. C." zonder een door of vanwege 
Ged. Staten van Zuid-Holland verleende ver-
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gunning van de bermen van den provincialen 
weg Dordrecht--Kop van 't Land heeft ge
bruik gemaakt tot het behouden van een toe
gangsbrug tusschen genoemden weg en de 
daarh,ngs gelegen oefenvelden. 

Bij pleidooi zijn namens requirant de vol
gende middelen van cassatie aangevoerd: 

I. S. , althans v. t . van de artt. 7, 23 van 
het R eglement op de Provinciale Wegen in 
Zuid-Holi and, 

door het bewezen verklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel het toegepaste artikel van 
het Reglement op de Provinciale Wegen van 
Zuid-Holl and strafbaar stel t het gebruik ma
ken van den weg tot het maken en behouden 
van uitwegen, niet enkel tot het behouden van 
uitwegen. 

II. S., a lthans v. t . van de genoemde ar
t ikelen en van de artt. 350, 351, 358, 359, 
425 Sv., 

door bewezen te verklaren, dat requirant 
van de bermen van den provincialen weg 
Dordrecht- Kop van 't Land heeft gebruik 
gemaakt tot het behouden van een toegangs
brug tusschen genoemden weg en de daar
langs gelegen oefenvelden ; hoewel uit de be
wijsmiddelen niet kan worden afgeleid , dat 
requirant van de bermen heeft gebruik ge
maa kt, veel minder dat dit gebruik strekte 
tot het behouden van een brug, in den zin 
di e aan deze begrippen toekomt volgens art. 
7 van het R eglement op de Provincia le W e
gen. 

III. S. der genoemde artikelen en van de 
artt. 47, 48 S r., 

door requirant te veroordeelen hoewel hij 
slechts een der bestuursleden was der vereeni
ging en uit niets kan blijken dat hij zelf al s 
zoodanig de telastegelegde overtreding heeft 
begaan. 

IV. S., althans v. t. van de genoemde ar
tikelen en van de artt. 140 P.W. , 625, 672, 715, 
719, 721 B. W., 

door te verwerpen het verweer van requi
rant, dat de bedoelde brug de eenige uitweg 
van het oefenveld naar den openbaren weg 
uitmaakte op grond dat art. 715 B. W . slechts 
een recht tot vordering van een uitweg geeft. 

V . S . , althans v. t. van de genoemde arti
kelen , 

door niet te bes! issen op het verweer van 
requirant, dat daar ter pi aatse reeds meer dan 
10 jaren een brug lag. 

VI. S ., althans v. t. van de genoemde ar
t ikelen, 

door de meergenoemde wegenverorde ning op 
het onderhavige feit toepasselijk te verklaren, 
hoewel deze verordening zelve vaststelt dat de 
vergunning in het onderhavige geval zonde1· 
meer moest worden verleend. 

In art. 7 van het genoemde Reglement is 
het o. m. ,,erboden zonder vergunning ver
leend door of vanwege Ged. Staten van de 
provinciale wegen gebruik te maken tot het 
maken en behouden van uitwegen en andere 
verbindingen. 

Volgens de eerste grief zou alleen strafbaar 
zijn het gebruik van den weg tot het maken 
en behouden van uitwegen, maar niet het ge
bruik m aken alleen tot het behouden van uit
wegen. Dit verweer wordt door de R echtbank 
verworpen, omdat weliswaar art. 7 van be-

doeld Reglement spreekt van h et maken en 
behouden van uitwegen, doch niet is in te 
zien, waarom het behouden van een uitweg 
alleen, welke, gelijk verdachte heeft toege
geven, na het in werking treden van bedoeld 
Reglement is verlegd, dus gemaakt, niet straf
baar zoude zijn. D e verbodsbepaling geeft m. e. 
geen aanleiding tot een opvatting als in het 
middel wordt aangehangen. Verboden is zoo
wel het gebruik maken tot het maken van uit
wegen als tot het behouden daa rvan, zoodat 
deze grief niet aannemelijk is. 

Met het 2de middel wordt betwist, dat uit 
de gebezigde bewijsmiddelen kan worden af
geleid, dat requirant van de bermen heeft ge
bruik gemaakt, en ook, dat dit gebruik dan 
strekte tot het behouden van een brug. Als 
bewijsmiddelen zijn gebezigd de opgaven vall 
verdachte en een verklaring van den getuige 
van V alen ter terechtzitting in eersten aanleg 
afgelegd. De verdachte heeft opgegeven: dat 
hij ook in M aart 1935 reeds was bestuurslid 
van de Dordrechtsche Voetbalvereeniging 
" D. F. C."; dat door de juniores-leden van 
di e vereeniging toen geregeld gebru ik werd 
gemaakt van de langs den Provincialen weg 
Dordrecht- K op van 't Land gelegen, aan ge
noemde vereeniging toebehoorende oefenvel
den; dat die juniores-leden om die oefenvelden 
te bereiken zich toen begaven over de toe
gangsbrug tusschen bedoelden weg en die 
oefenvelden, welke brug was gelegd over den 
berm van dien weg; 

dat genoemde vereeniging toen niet in het 
bez it was van een door of vanwege Ged. Sta
ten van Zuid-Holland verleende vergunning, 
als bedoeld in art. 7 van het reglement op de 
provinciale wegen, vastgesteld bij besluit der 
Staten van 21 Juli 1931. 

D e verklaring van van Valen luidt: dat hij 
indertijd de bij dagvaarding bedoelde toe
gangsbrug heeft gelegd, wel ke brug, nadat 
het land door D. F . C. in gebruik is genomen , 
is verl egd . 

Uit deze bewijsmiddelen blijkt wel dat de 
junioresleden der Vereeniging van de bedoe l
de brug gebruik maakten en dat de brug is 
verlegd, maar niet blijkt in welke betrekking 
de V ereen ig ing staat tot die brug, noch of di e 
brug ter bedoe]der plaatse gelegd is en daar 
gehouden wordt door de Vereeniging, noch 
welk aandeel requirant, di e toen bestuursl id 
der Vereen iging was, er aan heeft gehad, dat 
van die brug gebruik werd gemaakt door an
deren . D e grief van dit middel acht ik dus 
gegrond, evenals die van middel III, waar
mede erover geklaagd wordt, dat requirant is 
veroordeeld zonder dat blijkt, dat hij , als be
stuurslid zelf, het tenlastegelegde heeft be
gaan. Onjuist acht ik dit middel voorzoover 
er bezwaar tegen wordt gemaakt dat een ver
oordeel ing werd uitgesproken tegen één der 
bestuursleden. D e R echtbank overwoog hier
over: dat hier art. 51 Sr., waarop verdachte 
blijkbaar doelt, toepassing mist, daar in be
doeld Provinciaal Reglement geen straf wordt 
bepaa ld tegen bestuurders en geen enkele 
wetsbepaling voorschrijft, dat slechts alle be
stuursleden moeten worden gedagvaard; ter
wijl ten slotte de omstandigheid, dat ver
dachte niet aan het besluit der vereeniging 
om de brug, nadat zulks door Ged. Staten 
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was geëi cht, niet af te breken, heeft mede- 1 
gewerkt, zijne strafbaarheid geenszins opheft, 
waar het ten laste gelegde fe it betreft het 
voortbestaan van een ongeoorloofden toestand, 
gedurende een periode waarin verdachte be
stuurslid van " D. F. C." was. 

Intusscben dient hierbij in het oog te worden 
gehouden, dat ten aanzien van het lid van het 
bestuur, dat vervolgd wordt dan ook d ient be
wezen te worden, dat hij het feit pleegde. Bij 
de behandeling ter terechtz itting van de 
Rechtbank is ook het verweer gevoerd, dat, 
indien hier al eene overtreding is gepleegd, 
deze niet is begaan door hem, verdachte, doch 
door den eigenaar van de brug, van Valen. 

Hieromtrent is in het vonnis overwogen. 
dat al moge bedoelde brug toebehooren aan 
een derde, deze uitweg uitslui tend gebruikt 
wordt a ls toegangsweg van den openbaren 
weg tot de oefenvelden van D. F . C., zoodat 
genoemde vereeniging gezegd kan worden 
dien uitweg te behouden. 

Ik acht deze wederlegging van dit verweer 
niet voldoende; al maken leden van een ver
eeniging gebru ik van een toegangsweg, die 
een derde ter plaatse heeft, dan kan de ver
eenig ing n iet gezegd worden dien toegangs
weg te "behouden", ind ien niet blijkt, ·dat zij 
de bevoegdheid heeft over dien toegangsweg 
te beschikken. En uit de gebleken omstandig
heid, dat vereenigingsleden van den toegangs
weg gebru ik maken kan ook niet volgen, dat 
requirant daarvoor aansprakelijk is en dat hij 
(van wien evenmin blijkt, dat hij zegging
schap over dien toegangsbrug heeft) dien 
,,behoudt". 

Blijkens het vonnis der R echtbank is nog 
aangevoerd, dat de voetbalvereeniging "D. F. 
C." krachtens art. 715 B. W . recht heeft op 
een uitweg naar den openbaren weg, liggende 
toch bedoelde oefenvelden geheel tusschen 
andere landen ingesloten en zijnde bedoel de 
brug de eenige wijze , waarlangs op den open
baren weg kon worden uitgeweegd. 

Ook deze tegenwerping is door de Recht
bank verworpen. Overwogen is, dat a l moge 
bedoelde brug de een ige wijze zij n, waarlangs 
van die oefenvelden op den openbaren weg 
kan worden uitgeweegd, toch in ieder geval 
a rt. 715 B. W . slechts aan den e igenaar van 
het ingesloten terrein de bevoegdheid geeft 
om te vorderen, dat hem een uitweg wordt 
aangewezen, van welke vordering hier geen 
prake is geweest. 
Tegen deze beslissing wordt opgekomen met 

middel 4. Ik acht die beslissing juist; art. 
715 B. W. geeft den eigenaar van ingesloten 
land wel recht van de eigenaars der naast 
gelegen landen te vorderen, dat zij hem een 
uitweg aanwijzen , maar niet om e igenmachtig 
zich een uitweg te verschaffen. 

Uit het aangevallen vonnis blijkt, dat de 
getuige van Valen verklaard heeft, dat de 
brug verlegd is nadat het land door de Ver
eeniging in gebruik is genomen, en dat ver
dachte heeft toegegeven. dat de brug na het 
in werking treden van het Provinciaal Regle
ment is verlegd en dus gemaakt is. Hiermede 
is weerlegd het beroep van requirant op de 
omstand igheid dat ter plaatse al meer dan 
100 jaren een brug ligt, (zie proces-verbaal 
der terechtzitting); er is immers komen vast 

te staan, dat de brug, waarover het thans gaat 
daar eerst is gemaakt nadat het Provinciaal 
R eglement in werking is getreden, d . i. na 31 
October 1931 . De grief vervat in middel 5 is 
alzoo n iet gegrond. 

Het laatst aangevoerde bezwaar doelt op 
art. 7 lid 4 van het meergenoemde Provin
ciaal R eglement, waarin is bepaald, dat de 
bedoelde vergunning niet wordt geweigerd en 
daaraan geen voorwaarden verbonden, indien 
door de we ige1·ing en door di e voorwaarden 
verkregen rechten zouden worden aangetast. 
Dat dit het geval zou zij n, blij kt ten deze 
niet, en bovendien is het niet ter zake die
nende of de vergunning bijgeval verleend zou 
moeten worden, daa r in ieder geval het. ma
ken en behouden van uitwegen verboden is 
zonder vergunning, en deze is niet verleend . 

Naar aanle iding van het opgemerkte om
trent het 2e en 3e middel strekt mijn conclu
sie tot vernietiging van het vonnis der R echt
bank en verwijzing van de zaak naar het Ge
rechtshof te ' s-Gravenhage ten e inde op het 
bestaande hooger beroep opnieuw te worden 
berecht en a fgedaan. 

D e Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne · 
Gelet ~P de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Conclusie); 

0. dat van de telastlegging, zooals deze is 
gewijzi gd, ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, met quali ficatie en strafoplegging 
als voormeld, dat hij enz. (z ie Conclusie); 

0. dat, blij kens het bestreden vonn is, requi
rant heeft betoogd: 

a. dat niet alleen hij al s bestuursl id van de 
voetbalvereeniging "D. F. C." had behooren 
te zijn gedagvaard, doch ook al zij ne mede
bestuursleden; dat hij bovend ien aan het be
sluit der vereeniging om de brug, nadat zulks 
door Ged. Staten was geëisch t, niet a f te 
breken , niet heeft medegewerkt; 

b. dat hij in ieder geval geen strafbaar feit 
heeft begaan, daar slechts is ten laste gelegd. 
dat gebrn ik is gemaakt van den provincialen 
weg tot het behouden van een uitweg en het 
desbetreffende, bovenvermelde Provinc iaal 
Reglement strafbaar stel t het gebru ik maken 
tot het maken en behouden van uitwegen; 

c. dat, ind ien hier al eene overtreding is 
gepleegd, deze niet is begaan door hem, ver
dachte , doch door den eigenaar van de brug. 
van Valen ; 

d . dat de voetbalvereen iging ,.D. F. C." 
krachtens art. 715 B. W. recht heeft op een 
uitweg naar den openbaren weg, liggende 
toch bedoelde oefenvelden geheel tu schen 
andere l anden in~esloten en zijnde bedoelde 
brug de eenige wiJze, waarlangs op den open
baren weg kan worden uitgeweegd; 

dat de R echtbank heeft geoordeeld, dat dit 
betoog in a l zij ne onderdeelen faalt; 

dat sub a, omdat hier art. 51 Sr., waarop 
verdachte blij kbaar doelt, toepassing mist, 
daar in bedoeld Provinciaal Reglement geen 
straf wordt bepaald tegen bestuurders en geen 
enkele wetsbepaling voorschrijft, dat slechts 
alle bestuurs leden moeten worden gedag
vaard; 
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terwij l ten slotte de omstandigheid, dat ver
dachte niet aan het besluit der vereen ig ing 
om de brug, nadat zulks door Ged. Staten 
was geëischt, niet af te breken, heeft medege
werkt, zijne strafbaarheid geenszins opheft, 
waar het ten laste gelegde feit betreft het 
voortbestaan van een ongeoorloofden toestand , 
gedurende een periode waarin verdachte be
stuursl id van " D.F.C." was ; 

dat sub b, omdat weliswaar art. 7 van be
doeld Reglement spreekt van het maken en 
behouden van uitwegen, doch niet is in te 
zien, waarom het behouden van een uitweg 
alleen, welke , gelijk verdachte hee ft toege
geven, na het in werking treden van bedoeld 
R eglement is verlegd, dus gemaakt, niet straf
baar zoude zijn; 

dat sub ,., omdat al moge bedoelde brug 
toebehooren aan een derde, deze uitweg uit
sluitend gebruikt wordt a ls toegangsweg van 
den openbaren weg tot de oefenvelden van 
D. F. C., zoodat genoemde vereeniging gezegd 
kan worden dien uitweg te behouden; 

dat suh d, omdat, al moge bedoelde brug de 
eenige wijze zijn, waarlangs van die oefenvel
den op den openbaren weg kan worden uitge
weegd, toch in ieder geval art. 715 B. W. 
slechts aan den e igenaar van het ingesloten 
terre in de bevoegdheid geeft om te vorderen, 
dat hem een uitweg wordt aangewezen, van 
welke vordering hier geen sprake is geweest; 

0. dat art. 7 van het Reglement op de 
Provinciale Wegen in de Provincie Zuid
Holland, voorzoover hier van belang, luidt: 

1. H et is verboden, zonder vergunning, ver
leend door of vanwege Ged. Staten, van de 
provinciale wegen gebru ik te maken: 

a. enz.; b. tot het maken en behouden van 
ui twegen en andere verbindingen en het ver
breeden van bestaande uitwegen, met inbegrip 
van de daartoe noodige werken aan of op den 
berm of in de bermsloot en aan de beplan
t ing; c. enz. ; terwijl op overtreding van art. 
7, 1 bij art. 23 van genoemd Regl ement de 
straf is gesteld van geldboete van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden; 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat het eerste middel ongegrond is, daar 

het voormelde verbod om van de provinciale 
wegen gebruik te maken tot het "maken en 
behouden" van uitwegen , enz. aldus is te ver
staàn, dat ook reeds bij het gebruik maken 
tot het "behouden" van uitwegen, enz. het 
verbod is overtreden, terwijl bij de opvatting 
van het middel voormelde bepaling niet, of 
s lechts zeer onvolkomen hare bedoeling zoude 
kunnen verwezenlijken; dat dan ook zulk eene 
beteekenis van het artikel alleen kan worden 
aanvaard, wanneer zijne bewoordingen daar· 
toe bepaaldelijk dwingen , hetgeen .ten deze 
echter niet het geval is; 

0. dat h et tweede middel niet tot cassatie 
kan le iden; dat immers onder de tot het be
wijs gebezigde bewijsmiddelen voorkomt de 
verklar ing van den verdachte: dat in ,de 
maand Maart 1935, toen hij bestuurslid was 
van de Dordrechtsche Voetbalvereeniging "D. 
F. C.", door de juniores-leden van die ver
eeniging geregeld gebruik werd gemaakt van 
den berm van den hier bedoelden provincialen 
weg, immers die juniores-leden, om de langs 
dien weg gelegen oefenvelden te bereiken, 

zich begeven over de toegangsbrug tusschen 
bedoelden weg en die oefenvelden, welke brug 
was gelegd over den berm van dien weg; dat 
genoemde vereeniging toen niet in het bezi t 
was van een door of vanwege Ged. Staten 
van Zuid-Holland verleende vergunning als 
bedoeld in a r t. 7 van voormeld R eglement; 

0. dat onder deze omstandigheden de Recht
bank bewezen heeft kunnen· verklaren, dat 
requirant als bestuurslid van genoemde ver
eeniging van de bermen van genoemden weg 
tot het behouden van bedoel den toegangsbrug 
heeft gebruik gemaakt, waarvoor geensz ins 
noodig is, dat requ irant persoonlijk die brug 
heeft betreden; 

0. dat uit het voorafgaande tevens voort
vloeit, dat het derde middel faalt, terwij l de 
omstandigheid dat ook andere bestuursleden 
ten deze aansprakelijk zijn , de aansprakelijk
heid van requirant niet kan opheffen; 

0. dat het vierde middel evenzeer tever
geefs is voorgesteld en de Rechtbank het daar
in vervatte, ook voor haar gevoerde verweer, 
terecht heeft verworpen ; dat immers, wat er 
moge zijn van het recht van uitweg volgens 
art. 715 B. \V. , voor het onderhavige gebruik 
eene formeele vergunning noodig is en de 
werking van het hierbedoelde wettelijke voor
schrift door het recht om een uitweg te vor
deren geenszins kan worden teniet gedaan; 

0. wat het vijfde cassatiemiddel betreft, dat 
requirant, blijkens het proces-verbaal der te
rechtzitting van de Rechtbank aan het slot 
van zijn verweer, ontleend aan art. 715 B . W .. 
heeft aangevoerd: ,,Al meer dan 100 jaa r ligt 
ter plaatse een brug"; dat de Rechtbank op 
dit gedeelte van het verweer niet is ingégaan, 
doch de R echtbank ook niet verplicht was 
zulks te doen, daar - nu deze omstandigheid 
aan de noodzakelijkhe id van eon vergunning 
niet zou afdoen - in deze bewering niet l igt 
opgesloten een verweer als in art. 358, derde 
lid , Sv. bedoeld; 

0. dat het feit, waarvoor requ irant is ver
oordeeld, bestaat in het zonder door het daar
toe aangewezen gezag verleende vergunning 
het voor,:re chrevon gebruik maken van een 
provincialen weg en daaraan niet kan afdoen 
de in het zesde middel aangevoerde omstan
d igheid, dut "de vergunning in het onderha
vige geval z01ider meer moest worden ver
leend"· 

dat derhalve ook dit middel ongegrond is; 
Venverpt het beroep. 

(N. J.) 

29 Juni 1936. ARREST van den H oogen 
Raad. (Woningwet art. 6.) 

De Rechtb. heeft bij de tot hare vrij 
spraak le idende overweging, dat is geble
ken, dat niet de beide appellanten, · doch 
een zekere W. heeft gebouwd en dat ap
pellanten niet anders hebben gedaan dan 
aan W. opdracht geven tot het bouwen, 
" bouwen" geduid als feitelijk uitvoeren 
van den bouw. De artt. 6 en 59 der Wo
ningwet echter - daargelaten of zij ook 
het oog hebben op hem , die den bouw fei
telijk uitvoert - betreffen in elk geval 
dengene die zakelijk gerechtigd is tot dat
gene, wat wordt gebouwd, en op wiens 



251 29 JUNI 1936 

naam de vel'gunning, mede ui t hoofde van 
<le daaruit voortspruitende verp lichtingen , 
wel moet worden gesteld. 

Hie r was geen vrijspraak in den zin y;,1; 

art. 430 Sv. 
[Anders Adv.-Gen. Berger]. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Groningen, requirant van cassatie 
tegen een vo nnis van voormelde R echtbank 
van 9 April 1936, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging in zooverre van een vonnis 
van het Kantongerecht te Groningen van 12 
Nov. 1935, 1. J. v. D .. magazijnbediende te 
Groningen, en 2. Sj. K., kantoorbediende te 
Groningen, zijn vrijgesproken van hetgeen hun 
bij dagvaarding was ten laste gelegd. 

Conclusie van den Adv.-Gen . Berger. 

Aan de gerequ ireerden is telastegelegd: ,,dat 
zij te Haren, gemeente Haren, in Juli 1935 
twee bootenhu izen hebben gebouwd aan het 
Paterswolclsche Meer, waarvan het ééne lang 
was plm . 6.14 m, breedt plm. 2.1 2 m en hoog 
plm. 1.44 m, terwijl het andere l ang was plm . 
5.45 m , breed plm. 2 m en hoog plm. 1.52 m , 
zulks zon<ler de daartoe volgens de Woningwet 
vereischte vergunning" . 

Met vernietiging van het veroordeelend von
nis van den Kantonrechter aldaar sprak de 
Rechtbank te Groningen de gerequireerden 
,·ar, het hun .telastegelegde vrij , op grond, dat 
ter terechtzitting in hooger beroep was ge
bleken. dat niet de ge requ ireerden, maar 
alleen een zekere Wieringa heeft gebouwd en 
gerequireerden niet anders hebben gedaan, dan 
aan genoemden Wieringa opdracht even tot 
het bouwen . 

De heer requirant meent, blijkens de inge
diende schriftuur, dat de gegeven vrijspraak 
feitelijk is een bedekt ontslag van rechtsver
volging, daar de R echtbank om tot deze vrij
spraak te komen aan art. 6, lste I id sub a en 
art. 59 der Woningwet eene uitlegging heeft 
gegeven in strijd met de wet, immers het 
woord "bouwen" in genoemde bepalingen te 
eng heeft opgevat. Vol gens den heer requirant 
houden genoemde wetsartikelen in de eerste 
pla ats eene vei·hodsbepaling in voor dengene , 
voor wiens rekening wordt gebouwd, terwijl 
de artikelen voorts ook van toepassing zijn op 
dengen~, die fe itelijk bouwt, terwijl ook in de 
praktijk, volgens bekomen inlichtingen, de 
hier bedoelde vergunning wordt aangevraagd 
door en gegeven aan dengene, voor wiens re
kening wordt gebouwd , en de feitelijke bouwer 
op die vergunning het ge.bouw tot stand brengt. 

Jaar het oordeel van den heer requirant had 
de Rechtbank dan ook de artt. 6 l sub a en 
59 van de Woningwet op dit geval moeten 
toepassen. 

Hoewel kan worden toegegeven, dat aan het 
woord "bouwen" een ruimer beteekenis kan 
worden gehecht, dan die, welke de Rechtbank 
daaraan blijkbaar in dezen hee ft toegekend, 
ben ik nochtans van meening, dat nu het 
spraakgebruik wowel de enge als de ruime 
beteekenis van "bouwen" kent, de wetgever 
zich ·omtrent den bepaalden zin van dat woord 
in de aangehaalde wetsartikelen niet heeft 
uitgelaten en, voorwover ik het zie, de wet 

ook overigens niet dwingt tot aanvaarden van 
de ruime interpretatie, door den heer requi
rant voorgestaan, het aan den rechter, die 
over de feiten oordeelt, zal moeten worden 
overgelaten vast te stell en, wie in een bepaald 
geval het strafbare feit "bouwen zonder schrif
telijke vergunning van B . en W." pleegde en 
mitsdien te dier zake overeenkomstig art. 47 
Sr. behoort te worden gestraft. Waar de 
Rechtbank in dezen vaststelt - en naar mijne 
meening, wnde,· aan de niet nader bepaalde 
beteekenis van het woord "bouwen" woals het 
in de genoemde artikelen der Woningwet 
voorkomt, geweld aan te doen, kon vaststeJlen 
- dat niet de beide gerequireerden, maar 
slechts Wierenga heeft gebouwd en dat de 
gerequireerden niet anders hebben gedaan dan 
aan Wierenga opdracht geven tot het bouwen, 
heeft gemel d coll ege, op dien grond gerequi 
reerden vrijgesproken, naar het mij voorkomt. 
eene zuive1·e vrijspraak gegeven, waartegen 
ingevolge de bepaling van art. 430 S,·. be roep 
in cassatie niet is toegelaten . 

lk concludeer derhalve tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep. 

De Hooge R aad, enz.: 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van ca satie , door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

V. t . of s. van de artt. 6, l e lid sub a en 59 
der Woningwet, welk middel aldus is toege-
1 icht, dat de interpretatie, welke de R echt
bank geeft aan het woord " bouwe n" in strijd 
zou zijn met de wet, als zijnde een te enge. 
interpretatie van dat woord; immers de aan
gehaalde artikelen van de Woningwet juist in 
de eerste plaats een verbodsbepaling zouden 
inhouden voor dengene voor wiens rekenillg 
wordt gebouwd, terwijl de artikelen voorts ook 
van toepassing zouden zijn op dengene die fei 
telijk bouwt, terwijl ook in de praktijk, vol
gens bekomen inlichtingen, de hier bedoelde 
vergunning zoude worden aangevraagd door en 
gegeven aan dengene voor wiens rekening 
wordt gebouwd en de feitelijke bouwer op die 
vergunning het gebouw tot stand brengt; 

0. dat bij dagvaarding aan de gerequireer
den is telastegelegd, dat zij te Haren , ge
meente Haren, in Juli 1935 twee bootenhuizen 
hebben gebouwd aan het Paterswolder Meer, 
waarvan het ééne lang was ± 6.14 meter, 
breed ± 2.12 meter en hoog ± 1.44 meter, 
terwijl het andere lang was ± 5.45 meter, 
breed ± 2.59 meter en hoog ± 1.52 meter, 
zulks zonder de daartoe volgens de Woningwet 
vere ischte vergunning; 

dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 
niet be wezen heeft geacht, dat verdac-hten het 
hun telastegelegde hebben gepleegd, zulks op 
grond, dat ter terechtzitting in hooger beroep 
is gebleken, dat niet de beide appellanten, 
maar een zekere Wierenga heeft gebouwd en 
dat de appellanten niet anders hebben gedaan 
dan aan Wierenga opdracht geven tot het bou
wen; 

0. ten aanzien van het ingestelde beroep en 
het a ll ereerst, nu het hier geldt een vrijspraak, 
wat betreft de ontvankelijkheid daarvan ; 

dat blijkens het vorenstaande aan gerequi -
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reerdcn is telastegelegd, dat zij ten t ijde en 
ter plaatse a ls voormeld de voren omschreven 
bootenhui zen hebben gebouwd; 

dat daarbij kennelijk werd beoogd de toe
pass ing van de artt. 6 en 59 der Woningwet 
en mitsdien de uitdrukking "bouwen" in de 
dagvaarding is te nemen in den zin, welke 
daaraan in die artikelen toekomt; 

dat de Rechtbank blijkens hare hiervoren 
vermelde overweging " bouwen" heeft geduid 
als feitelijk uitvoeren van den bouw· 

dat echter voormelde artikelen v~n de Wo
ningwet - daargelaten of zij ook het oog heb. 
be~ op hem, die den bouw feitelijk uitvoert, 
- m elk geval betreffen dengene, di e zakelij k 
gerech t i~d is tot datgene, wat wordt gebouwd, 
en np wiens naam de vergunning, mede uit
hoofde van de daaruit voortspruitende ver
p lichtingen, wel moet worden gesteld ; 

dat dus de Rechtbank hare beslissing niet 
heeft gegeven op den grondslag der telastl eg
g ing en. deze beslissing a lwo niet a ls een vrij 
spraak m den zm van art. 430 Sv. is te be
schouwen; 

dat mitsdien het beroep is ontvankel ij k; 
0. a lsnu ten aanzien van het voorgestelde 

middel en ambtshalve : 
dat uit het vorenstaande voortvloeit dat de 

R echtbank niet heeft beraadslaagd e~ beslist 
op den grondsl ag der telastlegging, en al dus 
heeft geschonden de artt. 358, 359 jis 350, 
425 en 415 Sv. , waarvan nietigheid het ge
volg is: 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Alsnu rechtdoende ingevolge art. 106 der 

Wet R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden om op het bestaande hooger be
rnep opnieuw te worden berecht en a fgedaan . 

(N. J .) 

29 J uni 1936. ARREST van den H oogen 
Raad. (Jachtwet 1923, art. 51.) 

Ambtshal ve: De opgelegde straf bestaat 
o. m . in verbeurdverklaring van de inbe
slag genomen hazen. 

Deze verbeurdverklaring steunt en kan 
ook alleen steunen op art. 51 aanhef en 
onder d der Jachtwet 1923, welke bepaling 
ech_ter alleen gelast de verbeurdverkl aring 
van ten verkoop in voorraad zij nd , te koop 
aangeboden, verkocht, afgeleverd of ver
voerd wild , onwettig gedood of gevangen. 
In het vonnis is echter omtrent de vraag, 
of de 1nbeslaggenomen hazen aan deze 
omschrijving beantwoorden niets te vinden. 

H et bewezenverklaarde had niet naar 
art. 46, doch naar art. 47 der Jachtwet 
moeten zijn gequalificeerd. 

Op het beroep van J. v. cl . B ., steenfabrieks
a rbeider te Babberich, requirant van cassatie 
tegen een te zij nen laste gewezen vonnis van 
de R e~ht_bank te Arnhem van 7 April 1936, 
waarb1J m hooger beroep, met vernietig ing 
van een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Arnhem van 8 J anuar i 1936 , req ui 
rant terzake van: ,,zonder voorzien te zijn 
van een jacht-acte zich met een sch ietgeweer 
bui ten openbare wegen of voetpaden in het 
veld bevinden" , met aanhali ng van de a 1·tt. 

23, 46, 51, 53, 129 der Jachtwet 1923, 23, !)l 
Sr., 1s veroordeeld tot een geldboete van vijft ig 
gu lden en een vervangende hechtenis van der
t ig dagen, met verbeurdverklaring van het 
m bes lag genomen geweer en de in beslag 
genomen twee hazen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner · 
0. dat noch bij het instellen va n het beroep 

noch daarna door of vanwege requirant eenige 
grond tot cassatie is aangevoerd ; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis, met vrijspraak 

van hetgeen hem o':er igens was telastegelegd, 
ten laste van requirant, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, is bewezen ver
kl aard, dat hij op 30 October 1935 des voor
middags omstreeks 11/2 uur in de gemeente 
H erwen en Aerdt in het jachtveld de Gelder
sche ,vaard, buiten openbare wegen en voet
paden, tusschen een uur na zonsondergang en 
een uu r voor wnsopgang, zich heeft bevonden 
met -~en geladen schietgeweer, zonder voorzien 
te z1Jn van de vereischte jachtacte · 

dat blijkens het vorenstaande de 'straf onder 
meer bestaat in verbeurdverklaring van de in 
besl ag genomen hazen; 

dat deze verbeurdverkl aring steunt en ook 
alleen kan steunen op art. 51 aanhef en onder 
d van de J ach twet 1923, doch deze bepaling 
alleen de verbeurdverklaring gelast van ten 
verkoop in voorraad zijnd, te koop aange
boden, verkocht, a fgeleverd of vervoerd wild 
onwettig gedood of gevangen; ' 

dat in het vonnis echter omtrent de vraag 
of de inbeslaggenomen twee hazen aan de~ 
omschrijving beantwoorden, niets is te v inden; 

dat dus het vonn is op d it punt niet voldoen
de met redenen is omkleed en mitsdien op 
grond van art. 359 jis de a/tt. 358 350 425 
415 Sv. niet in stand kan blijven·' ' ' 

dat in verband daarmede niet n~der behoeft 
te worden ingegaan op de omstandigheid dat 
het bewezenverklaarde niet naar a rt 46 'doch 
naar art. 47 der J achtwet 1923 h~d ~oeten 
worden gequal ificeord en de strafbepaling i11 
laatstgenoemd a rtikel had moeten zijn toege
past; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
R ech tcloende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem, teneinde - met inachtnemino- van 
de door de Rechtbank gegeven vrijsprabak -
op het bestaande hooge r beroep opnieuw te 
worden berecht en afgedaan. 

[ Gewezen ove,·eenko,nstig de conclusie 1,a11 
den Advocaat-Genemal B erger.] 

(N. J.) 

29 Juni 1936 . ARREST van den Hoogen 
Raad . (Crisis-Zuivelbesluit 1935 I art. 7; 
Sv. a rtt. 358 en 359.) 

De woorden van art. 7, lid 1 Cris is
Zuivelliesluit 1935 I en evenmin het stel
sel van dat besluit wijzen uit, dat het ver
bod van genoemd artikel slechts ziet op 
de boter, door den boterproducent zelf 
gekarnd. 
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Overeenkomstig de t.1.1 . is wel degelij k 
bewezenverklaard, dat de boter voor ver
koop en a fl evering gereed was. 

Tevergeefs komt req. op tegen de be
slissing der Rechtb., dat de boter niet 
diende voor eigen gebruik. 

\,Vaar het hier gold de verwerping van 
een verweer was het niet noodig, dat de 
getuigenverklaringen op grond waarvan 
de Rechtb. heeft kunnen verwerpen, onder 
de bewijsmiddelen van het vonnis voor
komen. 

Na de feitelijke beslissing, dat de boter 
niet diende voor eigen gebruik, kan de 
vraag, of de Rechtb. terecht besliste, dat 
ook boter, voor eigen gebruik bestemd, 
onder het verbod van art. 7, 1 id 1 valt, 
buiten beschouwing blijven. 

Uit de bewijsmiddelen heeft de R echtb. 
de identiteit van het door den scheikun
dige A. onderzochte monster met door 
get. S . genomen monster kunnen afleiden. 

Ten onrechte is art. 23 Sr. niet aange
haald. 

Op het beroep van W. S., zuivelfabrikant 
te Nijmegen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Arnhem van 17 
Maart 1936, waarbij in hooger beroep met 
vernietiging van een op 4 Dec. 1935 door het 
.Kantongerecht te Nijmegen gewezen vonnis, 
de requi rant ter zake "boter, welke niet over
eenkomstig de door onzen Minister vast te 
stellen voorschriften is voorzien van een merk, 
door hem vast te stellen, voorhanden hebben 
in een bewaarplaats, bij een boterproducent 
in gebruik, indien de waar voor verkoop of 
aflevering gereed is" , met toepassing van de 
artt. 7 van het Crisiszuivelbesluit 1935 I, 9, 31 
der Landbouwcrisiswet 1933, is veroordeeld 
tot betaling eener e,reldboete van f 300 en twee 
maaudon vervangende hechtenis. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

I . S . en/of v. t. van de artt. 350, 351, 352, 
358, 415, 422, 423, 425 Sv., 31 der Landbouw
crisiswet 1933, 1, 6 en 7 Crisis-Zuivelbesluit 
1935 I, S. 1935 n°. 319, 3 Crisiszuivelbeschik
king 1935 I (boter), doordat de R echtbank 
heeft bes! i t, dat onder boter in art. 7 van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I moet worden ver
staan zoowel de door den boterproducent zelf 
gekarnde als de niet door dezen gekarnde 
boter; zulks ten onrechte; 

II. · S. en/of v. t. van voormelde artikelen 
benevens van de artt. 338, 339, 341, 342, 344 
Sv., doordat de R echtbank als bewezen heeft 
aangenomen, dat de in de telastelegging be
doelde boter voor verkoop of aflevering gereed 
was, zulks terwijl de dagvaarding stelde dat 
de boter voor verkoop en aflevering gereed 
was; 

III. S. en/of v. t. van de voormelde arti
kelen, doordat de R echtbank het beroep van 
requirant op het feit, dat de boter voor e igen 
gebruik van hem en van de zijnen zou dienen 
heeft verworpen door te beslissen, dat geen 

bepaling voor het geval van e igen gebruik 
het gebod opheft, merkende de R echtbank ten 
overvloede op dat dit verweer feitelijk onjuist 
moet worden geacht; een en ander ten on
rechte. 

IV. S. en/of v. t . van voormelde artikelen 
benevens van art. 1 der Boterwet, doordat de 
Rechtbank als bewezen heeft aangenomen, dat 
de bij requirant in beslaggenomen waar boter 
was in den zin van de artt. 1 en 7 van het 
Crisis-Zuivelbesluit 1935 I en van art. I der 
Boterwet; 

0. dat aan den requirant bij inl e idende 
dagvaarding is telastegelegd: dat hij op 21 
Juni 1935 des namiddags in de gemeente 

ijmegen in het perceel aan den H atertschen
veldweg en bij hem in gebruik, heeft voor
handen gehad: verschil lende hoeveelheden 
boter ( in den zin van art. 1 der Boterwet), 
welke boter niet overeenkomstig do door den 
met de zaken van den landbouw belasten 
Minister vastgestelde voorschriften was voor
zien van merken als bedoeld in art. 6 lid 2 
onder a of d van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 
I, daar deze boter niet wa voorzien van 
merken, welke boter hij, verdachte, voorhanden 
had in een bewaarplaats van boter, bij hem 
als boterproducent in gebrui k, welke boter 
reeds in papier was verpakt en voor verkoop 
en aflevering gereed was, een en ander zonder 
een schriftelijk bewijs van vergunning afge
geven door of vanwege de Stichting N eder
landsche Zuivelcentrale te 's-Gravenhage; 

dat dit telastegelegde bij het bestreden 
vonnis is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld; 

0. dat ter toe] ichting van het eerste middel 
wordt betoogd, dat het verbod van art. 7 lid 1 
van het Crisis-Zuivelbesluit 1935 I slechts ziet 
op de boter, door den boterproducent zelf 
gekarnd; 

dat echter deze beperking in de bepaling 
niet valt te lezen en het stelsel van het Crisis
Zuivelbesluit 1935 I, op welk stelsel de requi
rant zich beroept, zoodanige beperking, welke 
de handhaving van de wettelijke voorschriften 
uitermate zou bemoeilijken, niet medebrengt; 

dat het eerste middel dus faalt; 
0 . dat het tweede middel feitelijken grond

slag mist. omdat overeenkomstig de telaste
legging in de dagvaarding is bewezen ver
klaard, dat de boter voor verkoop en afleve
ring gereed was; 

0. dat het derde middel tevergeefs opkomt 
tegen de be li ssing der Rechtbank, dat de 
boter ni et diende voor eigen gebruik van 
requirant en van de zijnen, zooals deze had 
beweerd· 

dat de~ beslissing van de Rechtbank reeds 
ligt in de bewezenverklaring, dat de boter 
,.voor verkoop en aflevering gereed was", 
hetgeen de Rechtbank uit de in het vonnis 
opgenomen bewijsmiddelen kon afleiden, waar
tegen requirant niet opkomt; 

dat echter. afgezien hiervan, de Rechtbank. 
waar zij bij de verwerping van requirants 
desbetreffend verweer, nogmaals en wel uit
drukkelijk besliste, dat de boter niet bestemd 
was voor eigen gebru ik, dit - anders dan 
requirant hij het middel meent - kon afleiden, 
gelijk zij deed, 1 °. uit de verklaringen van de 
getui gen Sturre en Gijsbers, dat de boter een 
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frisschen en geenszins sterken smaak had, nu 
de requirant kennelijk als reden, dat de boter 
voor eigen gebruik bestemd was, had opge
geven, dat deze waar, na van klanten te zijn 
ternggekomen, sterk was geworden; 2°. uit de 
wijze van verpakking der boter in poncls- en 
halfponclspakjes, daar immers requirant had 
beweerd, dat de wikkelpapieren van de boter, 
nadat deze van de klanten was teruggekomen, 
was verwijderd en de R echtbank het onaan
nemelijk kon achten , dat men de boter, indi en 
deze werkelijk voor eigen gebru ik bestemd 
was, weer op gel ijke wijze a ls te voren had 
verpakt; 

dat wel is waar, zooals bij de toe] ichting tot 
het miclclol wordt opgemerkt, de gemelde ver
klaringen van Sturre en Gijsbers niet voor
komen onder de bewijsmiddelen van het 
vonnis, maar dat zulks, waar het hier betreft 
de verwerping van een verweer, ook niet door 
de wet is voorgeschreven; 

dat nu feitelijk vaststaat, dat de boter niet 
was voor eigen ge!,ruik, de vraag, of de 
Rechtbank al dan niet terecht heeft aange
nomen, dat ook boter, voor e igen gebruik 
bestemd, onder het verbod van art. 7 1 iel 1 
valt, buiten beschouwing kan blijven; 

dat dus mede het derde middel niet tot 
cassatie kan leiden, hetgeen evenzeer het geva l 
is met het vierde middel: 

dat dit middel aldus is toegelicht, dat uit 
het vonnis niet volgt, dat het monster, dat de 
scheikundige den Herder heeft onderzocht en 
dat boter bleek in te houden in den zin van 
art. 1 der Boterwet, hetze! fde monste,· was 
als dat hetwelk getuige Sturre naar Leiden 
zond; 

dat evenwel onder de bewijsmiddelen voor
komen: a. eene verklaring van Sturre a ls 
getuige, dat hij een monster van de waar heeft 
genomen en, behoorlijk verpakt, verzegeld 
met pi aatje met opschrift "Centr. Crisis Contr. 
Dienst", met onverbrekelijk daarmee ve rbon
den label, waarop onder meer "monster be
hoort bij relaas n°. 42936 W. Sibma te 
N ij megen" en van zijn getuige's naam voor
zien, heeft opgezonden aan den directeur van 
het Rijkszuivelstation te Leiden ; b. eene schrif
telijke verklaring van den scheidkundi ge aan 
het Rijkszuivelstation te Leiden den H erder 
inhoudende 1 °. dat hij van den directeur van 
het station heeft ontvangen een monste,·, be
hoorlijk verpakt en verzegeld met plaatje met 
opschrift, Centr. Cris. Contr. Dienst", met een 
label , welke een onverbrekelijk geheel daar
mede vormde; 2°. dat die label bij de vc,·
klaring gaat; 3. dat het monster inhield boter 
in den zin van art, 1 der Boterwet; c. eene 
e igen waarneming der Rechtbank, dat op een 
aan de ver ki aring van den scheikundige den 
H erder met nietjes vastgehechte label staat 
geschreven: ,monster behoort bij relaas n°. 
42936, W. Sibma te ijmegen. R. Sturre"; 

dat uit een en ander de Rechtbank kon 
a fl eiden de identiteit van het door den schei
kundige den Herder onderzochte monster met 
het door den getuige Sturre genomen monster; 

0. amhtshalve : 
dat in het bestreden vonn is art. 23 Sr. n iet 

is aangehaa ld; 
Gez ien art. 442 Sv.; 
Vernietig t het bestreden vonnis, doch alleen 

voorzoover art. 2,3 Sr. niet i vermeld . en 
doende wat de Rechtbank had behooren te 
doen; 

Verstaat, dat alsnog 011der de aangehaal cle 
artikelen wordt vermeld art. 23 Sr.; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen ove,·eenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Gene,·aal Wijnv eldt, die t. a. v . 
het derde ,nidd.el o. a . opmerkt: 

H et derde middel bevat hetzelfde beroep als 
requirant bij de R echtbank heeft gevoerd, u.i. 
dat de boter teruggekomen was van klanten 
omdat zij sterk was en de wikkels vuil waren, 
welke van het vereischte merk voorziene wik
kels, door getu igen Sturre en Gijsbers in de 
bewaarplaats aangetroffen, daarom werden 
vervangen door ander niet van een merk 
voorzien papier, om verder voor eigen gebruik 
van hem, verdachte en de zijnen te dienen. 

De R echtbank weerlegde dit verweer, door te 
zeggen, dat geen bepaling voor een dergelijk 
geval het gebod ophief.] 

(N. J .) 

29 Juni 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; A.P. V. 
der gemeente Maurik art. 46 .) 

Art. 46 der A.P. V. der gemeente Mau
rik, verbiedend voorwe,·pen of waren, van 
welken aard ook, te koop aan te bieden 
of te venten zonder vooraf voorzien te 
zijn van een vergunning van B. en W. , is. 
daar het in zijn algemeenheid het te koop 
aanbieden van voorwerpen of wai-en ver
biedt, ook dán wanneer deze handeling elk 
karakter van openbaarheid mist en de 
openbare orde daarbij in geen enkel op
zicht is betrokken, niet gebleven binnen 
de grenzen door de wet aan de regelings
bevoegdheid van den gemeente lij ken wet
gever gesteld. Het heeft geen verbindende 
kracht. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Arnhem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis dezer Rechtbank van 7 April 1936, 
waarbij een tegen H . A. d. V., koopman te 
M aurik, door het Kantongerecht te Tiel op 
14 J an. 1936 ge"ezen vonnis is bevestigd. 
behalve dat de gronden en de qual ificatie zijn 
gewijzigd en dat het vonnis, wat de opgelegde 
straf van drie dagen hechtenis betreft, is 
vernietigd, zijnde blijkens het vonnis dei· 
R echtbank genoemde de Vries ter zake "te 
koop aanbieden van waren in de gemeente 
J\l[aurik zonder voorzien te zijn van een ver
gunning afgegeven door B. en W . · dier 
gemeente". met toepassing van de artt. 46 en 
157 der A.P.V. der gemeente M a urik , 23 Sr .. 
is veroordeeld tot eene geldboete van vijf 
gulden en vijf dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Gerequireerde is bij het bestreden vonnis. 
houdende, met uitzondering van de opgelegde 
straf, bevestig ing van het vonnis van eersten 
aanleg, ter zake van het telastegelegde en 
bewezenverklaarde feit, dat hij op 9 Nm-. 
1935, des voormiddags omstreeks 8¾ uur. 
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onder de gemeente Maurik zonder schriftelijke 
vergunning van Burgemeester e n W ethouders 
dier gemeente aan de huizen, gelegen aan den 
openbaren weg, den Gemeenteweg, petro leum 
te koop hee ft aangeboden, veroordeeld wegens 
overtreding van art. 46 van de A.P.V. der 
Gemeente Maurik, luidende: ,,Het is ve1·boden 
voorwerpen of waren van welken aard ook te 
koop aan te bieden of te venten ronder voor
zien te zijn van een vergunning, afgegeven 
door Burgemeester en Wethouders. Onde r dit 
verbod valt niet het te koop aanb ieden of 
venten van gedrukte stukken". 

Door deze bes! issing oordeelt de heer requi
n111t geschonden, a l thans verkeerd toegepast 
voormeld artikel der verordening in verband 
met art. 168 der Gemeentewet, a ls zijnde de 
redactie van eerstgenoemd artikel roo ruim, 
dat het u itgaat buiten de grenzen, door 
laatstgenoemd artikel aan den gemeente lijken 
Wetgever te dezer zake gesteld. 

Aan dit betoog doet, naar de meening van 
den heer requirant, niet af de omstandigheid , 
dat het bewuste arti kei een pi aats heeft ge
vonden in een paragraaf met het opschrift: 
"venten" als onderdeel van een hoofdstuk met 
het opschrift : ,,Openbare orde en veiligheid
Straatpolitie" . 

H erhaalde malen heeft Uw H. R. hetzij uit 
het opschrift van hoofdstuk of afdeeling eener 
verordening, waarin een bepaald a rtikel was 
geplaatst, hetzij uit andere omstandigheden, 
gemeend te mogen afleiden, dat roodanig 
artikel, hoewel daarvan niet uitdrukkel ij k 
blijk gevende, zich inderdaad beperkte tot 
regeling van hetgeen in het belang der open
bare 0t·de door den gemeenteraad op grond 
van art. 168 de r Gemeentewet mag worden 
gerege ld (vg . H. R. 21 Juni 1926, W. 11581 , 
N. J. 1926, 870 ; 19 Dec. 1927 W . 11774, 
N. J . 1928, 109 ; 27 Juni 1932 W . 12561 , N. J. 
1932, 1683; 9 April 1934 W. 12760, N. J. 
1934, 1113 (m. o. W. P. , R ed.); 27 Mei 1935 , 
N. J. 1935, 1200). 

B esl issingen in anderen zin leerden mij Uwe 
arresten van 29 November 1920 W. 10673 
N. J. 1921, 118 en 14 Mei 1934 W. 12785 
N. J. 1934, 1116 m.o. W. P. Moet het verschil 
wellicht hieraan worden toegeschreven , dat 
in de eerstgenoemde gevall en de bedoe lde 
a fl eid ing meer voor de hand lag? 

Het voormelde arrest van 29 November 1920 
W. 10673, N. J . 1921, 118 schijnt nauw ver
want aan de onderhavige zaak. Ook daar betrof 
hot immers cene verorden ing ten aanzien van 
het te koop aanbieden van voorwerpen, met 
name van gedrukte stukken, art. 55bÎ$ der 
A.P.V. voor Haarlem. De H. R. oordeelde di e 
verordening niet verbindend, omdat in den 
duidelij ken tekst niet was nee rge legd de 
boperking d er r egeling met betrekking tot 
openbare straten e n wegen, zulks niettegen
sLaande gemeld artike l voorkwam in een hoofd
stuk met het opschrift "Straatpolitie". Dit 
arrest biedt m. i. inderdaad een sterken steun 
aan het opgeworpen middel. Naar mijne 
bescheiden meening ware er bij dit Haarl emsche 
geval nog wel aanleiding geweest, om de 
beperking tot openbare straten en wegen te 
lezen in den tekst der verordening zelve, welke 
toch kennelijk met het oog op art. 7 der 
Grondwet - alleen verbood het te koop aan-

bieden onder luidkeels roepen of schreeuwen 
of luid kee ls aanbevelen en het bekend maken 
van den inhoud van gedrukte stukken door 
middel van een reclamebord of met I ui der 
stemme, en het de aandacht daarop ve tigen 
door zichtbare teekenen of door geraasmakende 
middelen. Dit alles, m. i. niet onduidelijk 
wijzende in de richting van bedoelde open
baarheid van het verboden te koop aanbieden, 
ontbreekt in de onderwerpelijke verordening. 
Ware deze nog beperkt gebleven tot een 
verbod van " venten", dan zoude wellicht in 
dit woord het kenmerk van openbaarheid 
opgesloten kunnen worden geacht. u echter 
ook het "te koop aanbieden" ronder meer 
wordt verbode n en dus geenszins ondubbelzinnig 
blijkt van de bedoeling tot uitsluitende regeling 
van het venters- en leurdersvraagstuk (vg. 
ll. R. 7 Maa rt 1932 W. 12509, N. J . 1932. 
1184), schijnt het mij toe, dat deze verordening 
moeilijk anders kan worden beschouwd dan 
als eene onsplitsbare wilsuiting van den 
geineentelijken wetgever, naar haren duide
lijken tekst mede omvattende een te koop 
aanbieden, waaraan ieder element van open
baarheid vreemd is, zoodat de verordening 
niet is gebleven binnen de grenzen, door art. 
168 der Gemeentewet aan den gemeentel ijken 
wetgever aangewezen. 

Het voorgestelde middel mitsdien gegrond 
achtende, concludeer ik tot vernietiging van 
het bestreden vonni en van het daarbij beves
tigde vonnis van den Kantonrechter, doch ten 
aanzien van beide a lleen voorwover daarbij 
aan het bewezenverklaarde eene benaming 
werd gegeven, dit bewezene en requ irant te 
dier zake strafbaar geoordeeld , en dezen 
deswege straf werd opgelegd, en voorts daartoe, 
dat Uw H. R., het telastegelegde en bewezen 
verk laarde, op grond van de niet-verbindbaar
heid der toegepaste verordening en als ook 
niet bij een ige andere wet of wettelijke bepaling 
met straf bedreigd, niet strafbaar verklarende. 
den gerequireerde te dier zake moge ontslaan 
van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger: 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: S., al thans v . t. van art. 46 van de 
A.P.V. voor de gemeente Maurik in verband 
met a r t. 168 der Gemee ntewet; 

0. dat, met qua] ificatie n strafoplegging 
als voormeld, overeenkomstig de telasteleg
ging, is bewezen verklaard, dat gerequ ireerde 
op 6 Nov. 1935 des voormiddags omstreeks 
8'¼ uur onder de gemeente Maurik ronder 
schri ftelijke vergunning van B. en W. dier 
gemeente aan de huizen gelegen aan den 
openbaren weg, den Gemeenteweg, petroleum 
te koop heeft aangeboden; 

0. dat art. 46 van de gemelde verordening 
- tegen welker overtreding artikel 157 straf 
bedreigt - luidt: (zie conclusie); 

0. dat het middel ·aldus is toegelicht, dat 
de redactie van art. 46 zoo ruim is, dat het 
uitgaat buiten de grenzen door art. 168 der 
Gemeentewet aan den gemeentelijken wetgever 
gesteld, daar onder het artikel ook valt het 
te koop aanb ieden van waren binnenshuis met 
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gesloten deuren in een particuliere woning; 
0. hieromtrent: 
dat ingevolge art. 168 der Gemeentewet aan 

den raad eener gemeente behoort het maken 
van de verordeningen, die in het belang der 
openbare orde, zedelijkheid en gezondheid 
worden vereischt en van andere, betreffende 
de huishouding der gemeente; 

dat gemeld art. 46 in zij ne algemeenheid 
het te koop aanbieden van voorwerpen of 
waren verbiedt, ook dàn wanneer deze han
deling elk karakter van openbaarheid mist en 
de openbare orde daarbij i!lf geen enkel opzicht 
is betrokken, weshalve de verordening met 
dit verbod niet is gebleven binnen de grenzen 
door de wet aan de regelingsbevoegdheid van 
den gemeente! ijken wetgever gesteld, zood at 
het geen verbindende kracht heeft; 

dat het bewezen verklaarde mitsdien niet 
krachtens art. 46 strafbaar is, terwijl het 
evenm in bij eenig ander wettelijk voorschrift 
is strafbaar gesteld; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
1 °. voorwover het vonnis van het Kanton

gerecht is bevestigd ten aanzien van de straf
baarheid van het bewezen verklaarde en van 
gerequireerde; 

en 2°. voorwover het bewezen verklaarde is 
gequal i fi ceerd en de gerequireerde tot straf is 
veroordeeld; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 der 
Wet R. 0.: 

Vernietigt het vonnis van het Kantongerecht 
voorzoover daarbij het bewezen verklaarde is 
gequalificeerd, dit strafbaar is verklaard en 
gerequireerde deswege strafbaar is geoordeeld; 

Verklaart het bewezen ver ki aarde niet straf
baar en ontslaat den gerequireerde te dier 
zake van alle rechtsvervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
( . J.) 

3 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

De door den Raad vastgestelde ontslag
regeling, hierin bestaande, dat het belang 
van het onderwijs den doorslag geeft en 
eerst daarna de persoonlijke belangen van 
het personeel in aanmerking komen, en 
dat, indien deze beide elementen ontbre
ken, ontslagen wordt de leerkracht, die 
het I aatst aan de school is aangesteld, is 
niet in strijd met de wet, noch met de 
billijkheid. Appel! ante is dan ook terecht 
ontslagen, daar zij, hoewel een bruikbare 
onderwijzeres, als onderwijskracht toch in 
elk geval de mindere is van een collega, 
die den minsten diensttijd aan de school 
heeft. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw P. G. L. Valstar, te Zeist, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 21 
Januari 1936, 3e afdeeling, n°. 4680'35/292, 
waarbij met handhaving van het besluit van 
21 November 1935 van den raad der gemeente 
Zeist, waarbij haar met ingang van 1 Januari 
1936 eervol ontslag is verleend als onderwijzeres 
aan de openbare lagere school aan den l en 
Hoogeweg wegens opheffing van deze betrek-

king. het daarvan door haar bij Ged. Stat en 
in~steld beroep ongegrond is verklaard ; 

ven Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juni 1936, n°. 253; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
29 Juni 1936, n°. 6842, Afdeeling Lager Onder
wijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Zeist in 
zijne openbare vergadering van 21 November 
1935 besloten had aan Mejuffrouw P. G. L. 
Valstar met ingang van 1 Januari 1936 eervol 
ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de 
openbare lagere school aan den len Hoogeweg 
wegens opheffing dezer betrekking, Mejuffrouw 
Valstar voornoemd daarvan in beroep is ge
gaan bij Ged. Staten van Utrecht; 

dat Ged. Staten bij hun bes1uit van 21 
Januari 1936, 3e afdeeling, n° . 4680'35/292, dit 
beroep ongegrond hebben verklaard, overwe
gende, dat de raad der gemeente Zeist in zijne 
vergadering van 29 April 1935 heeft besloten 
om: a. ·met ingang van 1 Augustus 1935 eene 
betrekking van leerkracht o. a . aan de school, 
le Hoogeweg 19, aldaar, op te heffen en b. 
burgemeester en wethouders op te dragen na 
te gaan, welke leerkracht zou behooren af te 
vloeien, waarbij moet worden uitgegaan van 
den regel, dat bij het geven van ontslag het 
belang van het onderwijs den doorslag behoort 
te geven, terwijl eerst daarna de persoonlijke 
belangen van het onderwijzend personeel in 
aanmerking moeten komen, en, indien noch het 
belang van het onderwijs, noch de persoonlijke 
belangen van het personeel tot ontslag van 
bepaalde leerkrachten zouden leiden, voor het 
ontslag in aanmerking moet komen de leer
kracht, die het laatst aan de betrokken school 
is aange teld; dat de raad in zijne vergadering 
van 29 Mei 1935 het voorstel van burgemeester 
en wethouders, waarbij zij overeenkomstig de 
adviezen van het vroegere on het tegenwoordige 
hoofd der betrokken school en van den Inspec
teur van het Lager Onderwij in de inspectie 
Amersfoort en op grond van de eerste der hier
voren omschreven richtsnoeren , te weten het 
onderwijsbelang, rieden de onderwijzeres P.C. L. 
Valstar aan de bedoelde school te ontslaan, 
heeft verworpen ; dat als gevolg van deze niet
aanvaarding door den raad van het voorstel 
tot ontslag van deze onderwijzeres, zijnde de 
appellante, bnrgemeester en wethouders, blij 
kens hunne nadere voordracht van 4 Juni 1935, 
genoopt waren, de onderwijzeres J. T. van der 
Toorn voor ontslag voor te dragen ; dat de ra.ad 
door de aanneming van dit nadere voorstel 
in zijne vergadering van 7 Juni 1935 niet in 
overeenstemming handelde met de door hem
zelf op 29 April 1935 gestelde regelen voor af
vloeiin~. van onderwijzend personeel, weshalve 
hun college bij besluit van 3 September 1935, 
3e afdeeling, n°. 2882/2452, dat ontslagbesluit 
vernietigde ; dat uit een en ander volgt, clat de 
gemeenteraad in overeenstemming met de 
eerste der door hem op 29 April 1935 ge telde 
afvloeiingsregelen, de appellante had behooren 
te ontslaan, waartoe hij dan ook, na het voren
aangehaalde besluit van hun college, in zijne 
vergadering van 21 November 1935 heeft 
besloten ; dat voorts, nu de wet geen regelen 
betreffende de afvloeiing van leerkrachten bij 
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het Lager Onderwijs heeft gesteld , de raad 
bevoegd is zoodanige regelen tot stand te 
brengen ; dat weliswaar krachtens de geldende 
jurisprudentie, in het algemeen na de gehuwde 
onderwijzeres - niet kostwinster -, de laatst 
aan de school aangestelde leerkracht voor ont
slag in aaTJmerking komt, doch deze regel, 
zooals ook in Ons besluit van 18 Juni 1935, 
no. 3n, is overwogen, alleen van toepassing is 
te achten bij gebreke van eene bijzondere rege
ling ; dat , daar in de gemeente Zeist eene zoo
danigr regeling aanwezig is bij het doen van 
eene keuze tot ontslag daaraan d ient te worden 
vastgehouden, indien zij, zooals hier ·het geval 
is, niet in strijd komt met de Lager-Onderwijs
wet 1920 of de redelijkheid ; dat eindelijk aan 
hun college niet is gebleken, dat door het be
streden raadsbesluit het belang van het onder
wijs wordt geschaad of aan de billijkheid is te 
kort gedaan, noch dat het ontslagbesluit is 
gegrond op onzuivere beweegredenen ; 

dat Mejuffrouw P. G. L . Valstar in beroep 
aanvoert, dat zij de tot nu toe geldende juris
prudentie bij beslissingen inzake ontslag het 
best als volgt meent te kunnen formuleeren : 
Jo. bij afvloeiing van leerkrachten behooren de 
gemeenteraden in het belang van eene goede 
rechtspositie der leerkrachten naar vaste rege
len te werk te gaan, waarbij de regel der anciën
niteit, d.i. de leerkracht het eerst te ontslaan, 
die den kortsten diensttijd heeft, in de eerste 
plaats behoort te worden gevolgd (de gemeente
raad van Zeist heeft bepaald : degene met de 
minste dienstjaren aan de school), 2°. afwijkin
gen van dien regel in het belang van het onder
wijs kunnen worden toegestaan ; dat, afge
scheiden van de vraag, of zij het met deze op
vatt.ing eens is, zij toch in haar geval meent te 
moeten opmerken, dat hier het uitzondermgsge
val niet aanwezig is ; dat zij als onderwijzeres 
steeds haar plicht trouw heeft vervuld en blij
kens verklaringen van hoofden van scholen en 
den Inspecteur van het Lager Onderwijs, ook 
bewezen heeft als onderwijzeres goed werk te 
kunnen leveren ; dat het ongunstige rapport, 
dat omtrent haar eertijds in Zeist is uitgebracht, 
geheel te niet is gedaan door de beslissing van 
den raad der gemeente Zeist, die het eerste 
voorstel van burgemeester en wethouders, in
houdende haar te ontslaan op dien grond , met 
groote meerderheid heeft afgewezen, en tegen
over uitingen uit dit ongunstige rapport ook 
verklaringen zijn aan te halen van het hoofd 
der school, die geheel anders luiden ; dat van 
ongeschiktheid geen sprake is ; dat het feit, 
dat misschien eene andere leerkracht beter is, 
of misschien voor eenige jaren wàs, toch naar 
hare meening niet van zooveel gewicht geacht 
mag worden, om haar onder de uitzonderings
bepaling te brengen en haar te ontslaan, als zij 
volgens de evengenoemcte onder 1°. genoemde 
regeling niet voor ontslag in aanmerking zou 
komen; dat zoodoende immers de uitzonderings
bepaling de beteekenis zou krijgen van de eigen 
lijke regel bij afvloeiing te zijn; dat de raad der 
gemeente Zeist die uitzonderingsbepaling niet 
wilde doen gelden; dat Ged. Staten van Utrecht 
de uitzondering boven den regel stelden, door 
de vernietiging van het ontslag van Mejufîrouw 
J. T. van der Toorn, waarna de gemeente Zeist 
gedwongen werd haar te ontslaan, al was dat 
tegen de rneening van den raad in ; 

L. 1936. 

0. dat, nu de wet geen regelen geeft omtrent 
de vraag. welke leerkracht het eerst voor ontslag 
in aanmerking behoort te komen, indien in 
verband met de daling van het aantal leerlingen 
eener school het aantal onderwijzers aan die 
school kan worden verminderd, de gemeentebe
sturen uiteraard de bevoegdheid bezitten deze 
ontslagen in hunne gemeente volgens eene be
paalde regeling te doen geschieden, mits zij 
daarbij niet in strijd komen met eenige bepaling 
der Lager -Onderwijswet 1920 of met de billijk
heid; 

dat de onderhavige, door den gemeenteraad 
van Zeist in zijne vergadering van 29 April 1935 
vastgestelde regeling, hierin bestaande, dat bij 
het geven van ontslag het belang van het onder
wijs den doorslag behoort te geven, terwij l eerst 
daarna de persoonlijke belangen van het onder
wijzend personeel in aanmerking moeten komen, 
en dat, indien noch het belang van het onder
wijs, noch de persoonlijke belangen van het 
personeel tot ontslag van bepaalde leerkrachten 
aanleiding geven, voor het ontslag in aanmer
king moet komen de leerkracht, die het laatst 
aan de betrokken school is aangesteld, niet in 
strij d is met de bepalingen der Lager-Onderwijs
wet 1920 ; 

dat dit stelsel ook niet met de billijkheid in 
strij d is; 

dat in verband hiermede het beroep van de 
appellante op den regel, dat de leerkrach t met 
den minsten diensttijd a-an de school het eerst 
voor ontslag in aanmerking behoort te komen, 
moet falen, aangezien in het onderwerpelijke 
geval slechts is na te gaan, of de hierboven 
weergegeven door den gemeenteraad van Zeist 
vastgestelde regeling te haren opzichte juist is 
toegepast; 

dat zulks nu inderdaad het geval is; 
dat immers op grond van de ter zake ont

vangen ambtsber ichten moet worden aangeno
men, dat, al moge de appellante ook overigens 
eene bruikbare onderwijzeres zijn, zij a ls onder
wijskracht toch in ieder geval de mindere is 
van haar collega Mejuffrouw Van der Toorn; 

dat de gemeenteraad dan ook terecht in 
overeenstemming met de door hem vastge
stelde regeling, aan de onderhavige school de 
appellante in het belang van het onderwijs het 
eerst voor ontslag in aanmerking heeft gebracht, 
in verband waarmede Ged . Staten eveneens 
terecht het door de appellante tegen het desbe
treffende raadsbesluit bij hun college ingestelde 
beroep ongegrond hebben verklaard ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

4 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j 0

• art. ll.) 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan een bouwverordening op 
grond, dat op den eisch van aansluiting 
aan de drinkwaterleiding, waar dit moge
lijk is, ten aanzien van nieuw te bouwen 
woningen geen uitzondering behoort te 
worden toegelaten en evenmin de moge
lijkheid van vrijstelling behoort te worden 

17 
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geopend, en dat ten aanzien van bestaande 
woningen geen aansluitingsplicht is opge
legd, wanneer geen ander middel tot ver
krijging van deugdelijk drinkwater aan
wezig is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Laren (N.H.) tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 26 Februari 1936, n°. 123, tot het onthou
den van goedkeuring aan een bouwverordening 
van die gemeente ; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Juni 1936, n°. 260 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 30 Juni 1936, n°. 5573, 
M/P. B . R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0 . dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 26 Februari 1936, n°. 123, goedkeu
ring hebben onthouden aan de door den raad 
der gemeente Laren (N.H. ) in zijn vergadering 
van 3 September 1935 vastgestelde verordening 
op het bouwen en de bewoning ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in art. 39 der verordening ten aanzien van 
de drinkwatervoorziening in nieuw te bouwen 
woningen is bepaald, dat het middel tot water
voorziening moet bestaan in eene aansluiting 
op de drinkwaterleiding, indien eenig deel van 
de woning niet meer dan 40 meter verwijderd is 
van de hoofdhuis dier waterleiding of van de as 
van den weg, waarin ter plaatse een zoodanige 
hoofdhuis aanwezig is, dat evenwel, krachtens 
het zesde lid van genoemd artikel, deze ver
plichting niet van toepassing is op een woning, 
welke deel uitmaakt van of behoort bij een ge
bouw, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend en 
dat voorzien is van een ander middel tot water
voorziening dan eene aansluiting aan de water
leiding ; dat voorts in art. 97 der verordening 
ten aanzien van bestaande woningen geen aan
sluitingsplicht aan de waterleiding is opgelegd, 
ongeacht of de woning al dan niet. is gelegen 
binnen den bovenbedoelden afstand van een 
hoofdhuis der waterleiding ; dat in het belang 
der volksgezondheid dient te worden voorge
schreven, dat het middel van drinkwatervoor
ziening in eene woning, welke niet meer dan 
40 meter verwijderd is van een hoofdhuis der 
waterleiJing of· van de as van den weg, waarin 
ter plaatse eene zoodanige hoofdhuis aanwezig 
is, moet bestaan in eene aansluiting op de 
drinkwaterleiding ; dat op dit voorschrift ten 
aanzien van nieuw te bouwen woningen geen 
uitzondering behoort te worden toegelaten en 
evenmin de mogelijkheid tot het verleenen van 
vrijstelling behoort te worden geopend ; dat 
ten aanzien van bestaande woningen tegen de 
mogelijkheid tot het verleenen van vrijstelling 
van de verplichting tot aansluiting geen bezwaar 
bestaat, mits in zoodanige woning een ander 
middel tot drinkwatervoorziening aanwezig is, 
waaruit te allen tijde deugdelijk drinkwater in 
voldoende hoeveelheid kan worden betrokken ; 

dat de raad der gemeente Laren (N. H.) in 
beroep aanvoert, dat hij in het algemeen niet 
kan deelen de meening van Ged. Staten, dat, 
waar aansluiting aan de waterleiding mogelijk 
is, de verplichting daartoe in de Bouwverorde
ning niet mag ontbreken, behoudens de be-

voegdheid tot het verleenen van vrijstelling, 
doch alleen ten opzichte van bestaande wonin
gen; dat deze eisch voor gemeenten, waar geen 
deugdelijk drinkwater aan den bodem kan wor
den onttrokken, wellicht t erecht gesteld mag 
worden, doch dat zulks niet opgaat voor de 
gemeente Laren, waar de bodem nagenoeg 
geheel uit hooggelegen, grootendeels grindrü
ken, zandgrond bestaat, waaruit steeds vol, 
doende, in hoedanigheid met goed leidingwater 
gelijk te stellen, drinkwater voor de bewoners 
onttrokken kan worden ; dat hij niettemin heeft 
gemeend de verplichting tot aansluiting aan de 
drinkwaterleiding van nieuw te bouwen wo
ningen te kunnen voorschrijven, aangezien 
ook zonder dit voorschrift in het algemeen tot 
deze aanslui ting wordt overgegaan; dat hij in 
dit opzicht evenwel een uitzondering wenscht 
te maken voor een nieuw te bouwen woning, 
welke deel uitmaakt van of behoort bij een ge
bouw, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend en 
dat voorzien is van een eigen middel tot water
voorziening, waaruit ook het water voor die 
woning kan worden betrokken , aangezien het 
onredelijk en ook oneconomisch zou zijn iu dat 
geval den eigenaar dier woning te verplichten 
tot extra kosten, verbonden aan het gebruik der 
drinkwaterleiding; dat, zooals boven is aange
toond, het belang der volksgezondheid evenmin 
vordert, dat bovenstaande woningen aan de 
drinkwaterleiding worden aangesloten, terwijl 
ook overigens hiertegen ernstige bezwaren 
bestaan, aangezien zulks voor de bewoners, 
wier woningen zouden moeten worden aange
sloten, vrij hooge uitgaven met zich mede
brengt ; dat immers de abonnements~elden van 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord
Holland voor arbeiderswoning varieeren van 
f 10.20 tot f 17 per jaar en voor middenstand
woningen van f 18.60 tot f 24.20 per jaar , een 
en ander eventueel verhoogd met f 5 voor eei, 
closet met waterspoeling; dat het in deze tijden, 
nu de meeste arbeiders en ook vele midden
standers met groote financieele moeilijkheden 
hebben te kampen, niet te verantwoorden is 
dezen bevolkingsgroepen nieuwe financieele 
lasten op te leggen ; dat dit argument nog te
meer klemt, nu de R egeering bereids maatrege
len heeft genomen en nog nieuwe in het uitzicht 
heeft gesteld, om te komen tot vermindering 
der woninghuren ; dat het dan ook onjuist is 
aan de on<lerwerpelijke verordening de goed
keuring te onthouden, vooral, nu door Ged . 
Staten niet is bestreden, nog minder bewezen, 
dat in Laren n iet op andere, dan door hen ver
langde, wijze deugdelijk drink- en huishoud
water in voldoende mate is te verkrijgen ; 

0 . dat Ged . Staten naar Ons oordeel terecht 
en op juiste gronden aan de onderwerpelijke 
bouwverordening goedkeuring hebben ont
houden; 

dat ook hetgeen door den gemeenteraad in 
beroep wordt aangevoerd in dit oordeel geen 
verandering vermag te brengen ; 

dat de gemeenteraad weliswaar ter verdedi
ging van zijn standpunt o.m. aanvoer t , dat in 
de gemeente Laren de bodem nagenoeg geheel 
uit hooggelegen, grootendeels grindrijken, zand
grond bestaat, waaruit steeds voldoende, in 
hoedanigheid met goed leidingwater gelijk te 
stellen, drinkwater voor de bewoners kan wor
den onttrokken, doch dat zulks niet juist is ; 
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dat immers uit het, zich onder de stukken 
bevindende rapport van den Directeur van het 
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening blijkt, 
dat de bodem in Laren, aangezien bij doorlatend 
is, weinig of geen waarborg biedt tegen verc;nt
reiniging van het grondwater van boven af ; 

dat het met het oog hierop dan echter ook 
ontoelaatbaar is om ten aanzien van nieuw te 
bouwen woningen een uitzondering te maken, 
als bedoeld in art. 39, zesde lid, der verordening, 
en ten aanzien van be taande woningen den 
aansluitingsplicht in het geheel niet op te 
leggen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A.B.) 

7 Jul i 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Nu een ontslagregeling ontbreekt, is 
appellante terecht voor ontslag aangewe
zen, daar twee mannelijke collega's met 
minder dienstjaren door opwachtgeldstel
ling ernstiger dan appellante in hun be
langen zouden worden getroffen, niet aan
nemelijk is gemaakt dat zij zou zijn aan 
te merken als kostwinster van een h arer 
zusters, die met haar samenwonen en het 
onderwijsbelang zich tegen afvloeiing van 
appellante niet verzet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw A. H. Klokke, te Baarn, t egen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht, van 
25 Februari 1936, 3° afd. n°. 549/612, waarbij 
met handhaving van het besluit van den raad 
der gemeente Baarn van 29 November 1935, 
waarbij aan haar met ingang van 1 Januari 
1936 wegens opheffing van haar betrekking 
eervol ontslag is verleend als onderwijzeres aan 
de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 
genaamd Prinses-Julianaschool, aldaar, onder 
dankbetuiging voor de bewezen diensten, het 
daarvan door haar bij Ged. Staten ingesteld 
beroep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Juni 1936, n°. 257; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
2 Juli 1936, n°. 7351, afdeeling Lager Onderwijs; 

0 . dat het genoemd besluit van Ged. Staten 
o. a. steunt op de overwegingen, dat in de ge
meente Baarn een bijzondere regeling voor de 
~f vloeiing van onderwijzend personeel ontbreekt; 
dat blijkens de overgelegde stukken aan de 
onderhavige school, behalve het hoofd, op 31 
December 1935 werkzaam waren: de onderwij
zeres M. E. Nakken, geboren 13 Januari 189(), 
óngehuwd, geen kostwinster, met de meeste 
(25) dienstjaren aan de school en in het geheel ; 
de onderwijzeres A. H. Klokke, geboren 16 
September 1891, ongehuwd, niet de eenige 
kostwinster van een gezin van drie zusters, 
met een gebeelen dienstt.ijd van 17 jaren, 4 
maanden en 5 dagen, waarvan in Baarn 6 jaren 
en 7 maanden en aan de school (overplaatsing 

op 11 ,Juli 1932) 3 jaren, 5 maanden en 20 
dagen; de onderwijzer T. Sjoerds, geboren 18 
November 1898, gehuwd, 3 kinderen van 7, 3 
en l ½ jaar, met een diensttijd in het geheel van 
18 jaren, 2 maanden en 28 dagen (waaronder een 
medetellende, de,en diensttijd doorb,·oken heb
bende militaire dienstt~jd van 10 maanden en 
28 da!!f'n}, waarvan in Baarn 4 jaren, 8 maanden 
en 17 dagen en aan de school (overplaatsing 
op 1 Januari 1934) 2 jaren; de onderwijzer J. B. 
Veen, geboren 24 Augustus 1907, gehuwd, één 
kind van 1 jaar, met een diensttijd in het geheel 
van 8 jaren, 5 maanden en 20 dagen, waarvan 
in Baarn 5 jaren en 4 maanden en aan de school 
(overplaatsing op 11 Juli 1932) 3 jaren, 5 maan
den en 20 dagen ; dat uit een en ander blijkt, 
dat van het onderwijzend personeel, na de 
onderwijzeres M. E. Nakken, de onderwijzer 
T. Sjoerds den meesten diensttijd in het geheel 
heeft, de onderwijzeres A. H. Klokke een grooter 
totalen diensttijd heeft dan de onderwijzer 
J. B. Veen, doch dat na overplaatsing naar de 
Prinses-Julianaschool de onderwijzer T. Sjoerds 
aan die school het kortst is verbonden en de 
leerkrachten J. B. Veen en A. H. Klokke daar
aan een gelijk aantal jaren, maanden en dagen 
zijn verbonden; dat derhalve, indien uitsluitend 
zou moeten worden gelet op het minste aantal 
dienstjaren aan de school, de onderwijzer T. 
Sjoerds voor ontslag in aanmerking zou moeten 
komen: dat evenwel deze onderwijzer, gehuwd 
en vader van drie kinderen, alsmede de onder
wijzer J. B. Veen, gehuwd en vader van één 
kind, in hun persoonlijke en gezinsbelangen 
zooveel ernstiger zouden worden geschaad dan 
appellante, die wel in eigen onderhoud en voor 
een deel in dat van een zuster heeft te voorzien, 
doch niet kan worden beschouwd als kostwinster 
in den zin van art. 10, vierde lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 ; dat, nu ook overigens aan hun College 
niet te gebleken, dat door het ontslag van 
appellante het onderwijs wordt geschaad, aan 
de billijkheid wordt te kort gedaan of het be
streden raadsbesluit op onzuivere beweegrede
nen steunt, er geen voldoende aanleiding is tot 
toewijzing van het beroep ; 

dat de a:r.pellante in beroep aanvoert, dat zij 
als onderwijzeres goed bekend staat ; dat zij in 
het geheel ruim 17 dienstjaren heeft, terwijl er 
aan de school een leerkracht is met minder 
dienstjaren ; dat, ook als men den diensttijd 
aan de school alleen laat beslissen, zij niet de 
eerst aangewezene zou zijn voor ontslag, omdat 
haar diensttijd aan de school bedraagt ruim 6 
dienstjaren en er aan deze school een leerkracht 
is met ruim 5 dienstjaren aan deze school; dat 
zij met twee zusters samenwoont in een gehuurd 
huis; dat een der zusters als onderwijzeres in de 
handwerken een bescheiden salaris verdient, 
welke betrekking echter elk oogenblik kan 
eindigen ; dat liaar ontslag met de mogelijkheid, 
dat zij elders dan in Baarn zal worden benoemd, 
maakt, dat samenleven en samen de financieele 
moeilijkheden dragen onmogelijk worden ; dat 
haar zuster in elk geval in geen enkele gemeente 
als vakonderwijzeres in de handwerken iets zal 
kunnen verdienen ; dat dit ontslag voor haar 
ten minste even erg is al voor een gehuwden 
collega; 

0. dat, indien uitsluitend moest worden gelet 
op anciënniteit, eerder een der twee mannelijke 
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collega's dan de appellante voor ontslag in 
aanmerking moest komen ; 

dat echter op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden aangenomen, dat 
deze onderwijzers, waarvan '1'. Sjoerds gehuwd 
en vader van drie kinderen is en J. B. Veen 
gehuwd en vader van één kind is, door de op
wachtgeldstelling elk zooveel ernstiger in hun 
persoonlijke en gezinsbelangen zouden worden 
getroffen dan de appellante, dat hierin een 
voldoende reden is gelegen, haar ondanks haar 
diensttijd voor ontslag aan te wijzen ; 

dat bepaaldelijk niet aannemelijk is gemaakt, 
dat zij zou zijn aan te merken als kostwinster 
van een harer zusters, welke thans met haar 
samenwonen en uit dien hoofde met betrekking 
tot de afvloeiing niet bij de genoemde gehuwde 
onderwijzers zou mogen worden achtergesteld ; 

dat voorts, naar uit de overgelegde ambtsbe
richten mag worden afgeleid, het onderwijsbe
lang zich tegen afvloeiing van de appellante 
niet verzet en inzonderheid het onderwijs in vak 
k door het ontslag van een vrouwelijke leer
kracht niet noemenswaard zal worden geschaad; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht het raads
besluit, waarbij de appellante voor ontslag in 
aanmerking is gebracht, hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

9 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Artt. 12bis, 12.) 

Wel hebben B. en W. verzuimd, het ont
werp hunner beschikking ter kennisneming 
aan het districtshoofd der arbeidsinspectie 
te zenden, doch nu achteraf is komen vast 
te staan, dat de door B. en W. gestelde 
voorwaarden volgens het oordeel van ge
noemd districtshoofd de naleving van de 
eischen, gesteld krachtens de Veiligheids
wet, niet onmogelijk zouden hebben ge
maakt, bestaat geen voldoende aanleiding, 
het besluit van B. en W. wegens bedoeld 
verzuim te vernietigen. 

Aangezien tijdens de aanvrage om ver
gunning niet voldoende zekerheid over de 
gevolgen der inrichting kon worden ge
oordeeld, hebben B. en W. ten onrechte de 
vergunning voor een bepaalden proeftijd 
verleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door de 

Nederlandsche Beenderen Centrale, Vereeniging 
tot bemiddeling bij den Verkoop van Afval
producten uit het slagersbedrijf te 's-Gravenha
ge, tegen het besluit van burgemeester en wet
houders van IJsselmuiden van 3 December 
1935, no. 41/Il, waarbij haar en haren rechtver
krijgenden voor een proeftijd van een jaar 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
oprichting van eene vetsmelterij in een perceel, 
gelegen aan het spoorwegemplacement, kada
straal bekend gemeente IJsselmuiden, sectie 
C, n°. 935; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
Juni 193?, n°. 245; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 J nli 1936 n°. 422 H, 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat buq~emeester en wethouders van 
IJsselmuiden b;j bovengenoemd besluit aan de 
evenvermelde Vereeniging en hare rechtver
krijgenden onder een aantal voorwaarden voor 
een proeftijd van een jaar vergunning hebben 
verleend tot het oprichten van eene vetsmelterij 
in een perceel, gelegen aan het spoorwegempla
cement, kadastraal bekend gemeente IJssel
muiden, sectie C, n°. 935, met bepaling, dat de 
inrichting voltooid en in werking gebracht moet 
zijn vóór 1 Maart 1936; 

dat van dit besluit de concessionarisse bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
haars inz~ens de vergunning ten onrechte voor 
een bepaalden proeftijd is verleend; dat tijdens 
de aanvrage met voldoende zekerheid over de 
gevolgen r,an de inrichting kon worden geoor
deeld ; dat er immers tal van inrichtingen be
staan, geheel soortgelijk als de onderhavige; 
dat in het besluit zelf niet is gemotiveerd, 
waarom burgemeester en wethouders in plaats 
van eene definitieve vergunning slechts eene 
voorloopige hebben gegeven, zoodat reeds om 
deze reden het besluit in strijd is met de wet ; 
dat zij voqrnemens was, een aanmerkelijk kapi
taal tot aankoop van een perceel en voor instal
latie van de inrichting aan te wenden, doch 
bezwaar heeft, daartoe over te gaan, zoolaug 
haar niet eene definitieve vergunning is ver
leen u ; dat zij verzoekt, dat haar alsnog eene 
deri itieve vergunning worde verleend en daar
bij het tijastip, waarop de inrichting voltooid 
en in werking gebracht moet zijn, opnieuw 
wordt vaspgesteld ; 

. dat weliswaar uit de overgelegde stukken 
hl kt, dat burgemeester en wethouders ver
zuimd hebben, overeenkomstig het bepaalde 
in het tweede lid van art. 12bis der Hinderwet 
het ontwerp hunner te nemen beschikking ter 
kennisneming aan het districtshoofd der ar
beidsinspectie te zenden, doch dat, nu blijkens 
die stukkdn achteraf is komen vast te staan, 
dat de door burgemeester en wethouders ge
stelde voo,rwaarden volgens het oordeel van 
het genoemde districtshoofd de nalevin~ van 
de eischen, gesteld krachtens de Veiligheiaswet, 
niet onmogelijk zouden hebben gemaakt, onder 
de gegeven omstandigheden geen voldoende 
aanleiding bestaat, het bestreden besluit wegens 
bedoeld verzuim te vernietigen ; 

0. dat tir voorts aan burgemeester en wet
houders in de stukken een grief van is gemaakt, 
dat zij zouden hebben beslist op een verzoek 
om vergunning, waarbij niet waren overgelegd 
eene beschrijving en plattegrondteekening, 
welke voldbe11 aan de in art. 5 onder 1° en 2° 
der wet g01ltelde eischen ; 

dat naru{llijk in de beschrijving niet is vermeld 
een tweetal reserve-vet-smeltketels, welke wel 
op de plattegrondteekening zijn aangeduid, 
terwijl op I de plattegrondteekening niet zijn 
aangegeven een geïsoleerde voedingswatertank, 
een Wortington-Duplex stoompomp en een 
vetpomp, ,~elke in de beschrijving zijn vermeld; 

dat echt r daarom, naar Ons oordeel, nog 
niet gezeg kan worden, dat beschrijving en 
teekening ni~t aan de gestelde eischen voldoen : 
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dat toch ingevolge art. 5 onder 1°. der Hin
derwet bij het verzoek om vergunning moet 
worden overgelegd eene nauwkeurigf' beschrij
ving in dubbel van de plaats, waar de inrichting 
zal worden gesteld, eene opgave van hetgeen 
in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd 
of verzameld, benevens van de beweegkracht, 
die daarbij wordt aangewend, terwijl volgens 
art . 5, 2°, de plattegrondteekening moet aan
duiden de uit- en inwendige samenstelling der 
inrichting en toebehooren ; 

dat hieruit volgt, dat de vermelding in de 
beschrijving van de beide reserve-vetsmeltketels 
door de wet niet wordt geëischt, terwijl de aan
vrage, voor zoover de inwendige samenstelling 
der inrichting betreft, uitsluitend naar de over
gelegde plattegrondteekening is te beoordeelen ; 

0. t en aanzien van de hoofdzaak, dat blijkens 
de overgelegde ambtsberichten tijdens de aan
vrage om vergunning met voldoende zekerheid 
over de gevolgeµ van de onderhavige inrichting 
kon worden geoordeeld, zoodat burgemeester en 
wethouders ten onrechte de vergunning voor 
een bepaalden proeftijd hebben verleend; 

dat voorts op grond van de genoemde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat, indien 
aan de vergunning de hieronder vermelde voor
waarden worden verbonden, van de inrichting 
geen hinder van ernstigen aard zal zijn te 
duchten ; 

dat het ten slotte in verband met het hier
boven vermelde aanbeveling verdient om -
zulks met instemming van de appellante, wier 
gemachtigde in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, zich in dien zin verklaar
de- de vorenbedoelde voorwerpen , welke niet 
op de plattegrondteekening voorkomen, niet 
in de vergunning t e betrekken ; 

Gezien de Hinderwet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders aan de Neder
landsche Beenderen Centrale, Vereeniging tot 
Bemiddeling bij den Verkoop van Afvalpro
ducten uit het slagersbedrijf, te 's-Gravenhage, 
en hare rechtverkrijgenden vergunn ing te ver
leenen tot het oprichten van eene vetsmelterij 
in een perceel, gelegen aan het spoorwegempla
cement, kadastraal bekend gemeente IJssel
muiden, sectie C, n°. 935, zulks overeenkomstig 
de bij dit besluit gevoegde beschrijving en 
plattegrondteekening, met dien verstande ech
ter, dat ten deze buiten rekening wordt gelaten 
de vermelding in de beschrijving, dat in de 
inrichting zullen worden geplaatst een geïso
leerde voedingswatertank, eén Worthington. 
Duplex stoompomp en één vetpomp, en voorts 
onder de volgende voorwaarden : 

a. dat in de inrichting als grondstoffen geen 
beenderen worden verwerkt; 

b. dat de vloeren van de werkplaats en van 
de vetsmelterij zijn vervaardigd van beton, glad 
zijn afgewerkt en waterdicht zijn ; de vloeren 
afwaterend zijn gelegd, zoodat al het schrob- en 
afvalwater snel kan afvloeien naar daartoe in 
do vloeren aangebrachte waterdichte goten van 
beton, in directe verbinding st aande met een 
op het terrein der inrichting gelegen en met een 
deksel gesloten standput, waarin al het schrob
en afvalwater wordt verzameld ; 

c. dat de bodem van de onder b bedoelde 
standput is gevormd door een laag gr ove rivier
grind ter dikte van t en minste 50 cm, welke, 
zoo . noodig, tijdig moet worden vernieuwd ; 

d. dat de wanden van de werkplaats en van 
de vetsmelterij waterdicht en glad zijn gepleis
terd of tot een hoogte van ten minste 1.20 m 
met verglaasde t egels bek.leed zijn ; 

e. dat alle aansluitingen, ook die van de 
wanden en de vloeren, met ronde hoeken zijn 
bewerkt; 

/ . dat de tot de inrichting behoorende ge
bouwen en terreinen voortdurend in zindelijken 
toest and worden gehouden en zich in behoor
lijken staat van onderhoud bevinden ; 

g. dat de grondstoffen worden aangevoerd 
in luchtdich t gesloten vaten, welke onmiddellijk 
na aankomst uitsluitend in het werk.lokaal 
worden geplaatst en verzameld ; 

h. dat de grondstoffen, binnen een week na 
aankomst, zijn verwerkt ; 

i. dat de geledigde vaten onmiddellijk geheel 
vetvrij worden gemaakt en zoowel in- als uit
wendig grondig worden gereinigd en niet anders 
dan binnen de gebouwen der inrichting worden 
bewaard; 

j. dat onmiddellijk boven alle toestellen en 
vaten, waaruit door de aanwezigheid van ver
warmd vet kwalijk riekende dampen kunnen 
ontwijken, wasemkappen zijn aangebracht, 
welke z\in aangesloten op een buisleiding, 
uitmondende onder het ketelvuur; de kwalijk 
riekende dampen moeten met de verbrandings
gassen van het ketelvuur in de buitenlucht wor
den afgevoerd door een schoorsteen van ten 
minste 18 m hoogte ; 

k. dat schrob- en afvalwater niet naar aan
liggende t erreinen of waterleidingen wordt 
afgevoerd ; 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen een 
jaar na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minjster van Sociale Zaken is belast, enz. 
(A.B.) 

10 Jul i 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 136; Lager Onderwijs
wet 1920 Art. 19.) 

Onder "kosten van het openbaar onder
wijs" in de onderhavige gemeenschappe
lijke regeling moeten worden verstaan de 
werkelijke uitgaven, welke ten behoeve 
van dat onderwijs over eenig jaar zij n ge
daan en in de rekening zijn verantwoord. 
Slechts indien partijen zulks uitdrukkelijk 
of stil zwijgend hadden beoogd, zou het ge
rechtvaardigd zijn, die kosten met terzijde
stelling van de werkelijke uitgaven te 
stell en op een bedrag, berekend op de 
wijze, welke de wet in soortgelijke geval 
len voor het bijzonder onderwijs heeft 
voorgeschreven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het verzoek, ingediend door 

den raad der gemeente Koedijk om krachtens 
art. 136 der gemeentewet t e willen beslissen in 
het geschil tusschen die gemeente en de gemeen
te Sint Pancras inzake toepassing van art. 4 der 
gemeenschappelijke regeling betreffende toe-
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lating van leerlingen uit Koedijk op de openbare 
lagere school in de gemeente Sint Pancras; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Juni 1936, n°. 259; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Juni 1936, n°. 
16571, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat tusschen de gemeenten Sint Pancras en 
Koedijk bij besluiten van de raden dier gemeen
ten onderscheidenlijk van 20 September/4 Octo
ber en 27 September 1880, goedgekeurd door 
Ged. Staten van Noordholland bij besluit van 
20 October 1880, n°. 67, eene gemeenschappelijke 
regeling getroffen werd inzake toelating van 
leerlingen uit de gemeente Koedijk tot de open
bare lagere school in de gemeente int Pancras, 
waarvan art ikel 4 sedert de laatstelijk met in-
0ang van 1 Januari 1923 in de regeling aange
brachte wijziging luidt: ,,De gemeente Koedijk 
verbindt zich, jaarlijks vóór den len Mei aan de 
gemeente Sint Pancras uit te betalen de som 
van f 20 voor elk te Koedijk woonachtig kind, 
't welk te Sint Pancras op den 15en Januari 
van dat jaar aan de openbare school als school
gaand bekend stond. Mocht na afloop van het 
cursusjaar blijken, dat de kosten voor de ge
meente Sint Pancras meer hebben bedragen 
dan f 20 per kind, dan wordt dit meerdere be
drag door de gemeente Koedijk aan de gemeente 
Sint Pancras vergoed naar het aantal leerlingen, 
dat over dien cursus de openbare school te 
Sint Pancras heeft bezocht" ; 

dat betreffende de uitvoering van het ge
noemd artikel der gemeen chappelijke regeling 
tusschen de beide gemeentebesturen geschil is 
ontstaan; 

dat de raad der gemeente Sint Pancras van 
oordeel is, dat de berekening van het evenredig 
aandeel, door de gemeente K oedijk jaarlijks 
krachtens het genoemde artikel verschuldigd, 
dient te geschieden overeenkomstig de wijze, in 
de artt. 86, 104 en 205 der Lager-Onderwijswet 
1920 met betrekking tot het bijzonder onderwijs 
te dezen aanzien voorgeschreven, zoodat ook 
behooren te worden medegeteld de uitgaven, 
welke in vroeger jaren ten behoeve van den 
bouw van de school zijn gedaan, al zijn daarmede 
de latere rekeningen van de gemeente Sint 
Pancras niet meer belast ; dat hij op dien grond 
deze uitgaven heeft meegerekend, welke uit
gaven, voorkomende onder den post .. Daar
stelling van lokalen" in de jaarlijksche opgave 
van kosten, over de jaren 1923/1928 steeds 
f 500 bedroegen , doch over het jaar 1929 tot 
f 650 werden verhoogd, terwijl in dat jaar boven
dien uitgaven terzake van rente en aflossing 
van geldleeningen, onderscheidenlijk f 243.80 
en f 450 bedragende, in rekening werden ge
bracht; 

dat daarentegen de raad der gemeente Koe
dijk, die de door den gemeenteraad van Sint 
Pancras voorgestane uitlegging van het ge
noemde art. 4 der gemeenschappelijke regeling 
onjuist acht en met de werkelijke in eenig 
d ienstjaar gemaakte kosten rekening wil zien 
gehouden, zich bij adres van 17 Maart 1936 
tot Ons heeft gericht met het verzoek, omtrent 
het terzake van de uitvoering van de getroffen 
gemeenschappelijke regeling gerezen geschil in
gevolge art. 136 der gemeentewet eene beslissing 
te nemen, tot staving van zijn standpunt o-. a . 

aanvoerende, dat de kosten der daarstelling 
van de lokalen ad f 500 de stichting kosten zijn 
van do oude school van 1865; dat deze kosten 
sedert lang niet meer op de rekening van de 
gemeente Sint Pancras d rukken ; dat derhalve 
niemand waar kan maken, dat na afloop van 
het cursusjaar blijkt, dat deze kosten er toe 
bijgedragen hebben, het bedrag boven de f 20 
per kind te doen stijgen ; dat deze post in strijd 
is met de bewoordingen van art. 4 der gemeen
schappelijke regeling ; dat eene gemeenschap
pelijke regeling, zooals de onderhavige en zooals 
bedoeld in art. 129 der gemeentewet., een rege
ling is ter gemeenschappelijke behartiging van 
belangen; dat juist bti een gemeenschappelijke 
regeling, in het leven geroepen ten dienste van 
openbaar lager onderwijs, het niet aangaat, te 
ver wijzen naar artikelen der wet, d ie gelden 
voor het bijzonder lager onderwijs ; dat bij 
eene dergelijke gemeenschappelijke regeling 
geen imperatief voorschrift bestaat om de rege
ling, zooals nedergelegd in de artikelen der La
ger-Onderwijswet 1920, toe te passen ; dat van
zelfsprekend de wet als leidraad gevolgd kan 
worden, maar dat in deze regeling allereerst 
plaats moet zijn voor bepalingen, genomen in 
het, belang van beide partijen ; dat de post 
"Daarstelling lokalen" zoo absoluut alleen het 
belang der gemeente Sint Pancras beoogt, dat 
er van gemeenschappelijk belang geen sprake 
kan zijn; 

0. dat onder de in art. 4 der gemeenschappe
lijke regeling bedoelde kosten van het openbaar 
onderwijs te Sint P ancras in eenig jaar moeten 
worden verstaan de werkelijke uitgaven, welke 
ten behoeve van het genoemde onderwijs over 
dat jaar zijn gedaan en in de r eken ing zijn 
verantwoord ; 

dat het slechts dàn gerechtvaardigd zou zijn, 
die kosten - met terzijdestelling van de wer
kelijke uitgaven - te stellen op een bedrag, 
berekend op de wijze, welke de wet in soortge
bjke gevallen voor het bijzonder onderwijs heeft 
voorgeschreven, indien partijen zulks uitdrukke
lijk of stilzwijgend hadden beoogd, doch dat 
van zoodanige bedoeling niet is gebleken; 

dat mitsdien de gemeente Sint Pancras aan 
art. 4 der gemeenschappelijke regeling jegens 
de gemeente Koedijk aanspraak kan ontleenen 
op een evenredig aandeel in de werkelijke kosten 
van het openbaar lager onderwijs te Sint 
Pancras over het desbetreffende jaar, hetzij dit 
exploitatiekosten zijn dan wel rente en aflossing 
van ter zake van kapitaalsuitgaven voor de 
school aangegane geldleeningen, welke over dat 
jaar verschuldigd zijn ; 

dat wijders Onze beslissing niet mag geacht 
worden verder terug te werken dan tot het jaar 
1929, aangezien, daargelaten nog, dat de 
streklring van art. 136 der gemeentewet een 
onbeperkt teruggrijpen in het verleden niet 
gedoogt, het gemeentebestuur van Koedijk, 
wat aangaat de aan 1929 voorafgegane jaren, 
blijkens de stukken feitelijk in de vorderingen 
van het gemeentebestuur van Sint Pancras 
heeft berust ; 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen, dat , te beginnen met het jaar 1929, 
de gemeent e Sint Pancras op grond van art . 4 
der genoemde gemeenschappelijke regeling 
bevoegd is, van de gemeente K oedijk na afloop 
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van ieder cursusjaar bij te vorderen een even
redig aa 1 in de terzake van het openbaar 
lager on wijs in de gemeente Sint Pancras 
over dat jaar werkelijk gemaakte en in de reke
ning verantwoorde uitgaven, indien en voor
zoover deze kosten meer bedragen dan f 20 per 
kind. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 

11 Jul·i 1936. KONINKLIJK BESLUIT.) 
(Armenwet Art. 35.) 

Terecht hebben Ged. Staten gegro11d ver 
Id aard het bezwaar van den i nspecteul 
tegen een raadsbesluit, waarbij in de in 
tructie voor den gemeente-geneesheer d 

eisch van benoeming uit een voo1·drach 
van B. en W. wordt vervangen door dien 
van een aanbeveling, aangezien alle waar
borgen voor een goede keuze niet aan
wezig zijn, indien buiten de voordrachl 
om door den raad een candidaat zou kunr 
nen worden benoemd. / 

Wij WILHELMINA, enz.; j 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo~ 

den raad der gemeente Marken tegen het bE)
sluit van Ged. Staten van Noord-Holland van 
20 November 1935, n°. 169, houdende ~egron~ 
verklaring van de bezwaren, door den Medische 
Inspecteur van de Volksgezondheid ingebrach , 
tegen het beslujt van den raad voornoemd v~n 
25 Juli 1935 tot wijziging van de instructie v0<;,r 
den gemeente-geneesheer mede belast met de 
armenpraktijk ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1936, n°. 97; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Juli 1936, tl0 • 

2817, afdeeling Armwezen; J 
0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 

hun evenvermeld beqluit hebben overwogen, 
dat het bestreden raadsbesluit strekt tot ver
vanging van het bedoelde artikel 2, lmdende : 
" De gemeentearts wordt benoemd door ~en 
gemeenteraad uit een voordracht van zoo 
mogelijk twee wettelijk bevoegde personén, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders. 
Deze benoeming geschledt voor vast.'', d9.or 
een rneuw artikel 2, lmdende: ,,De gemeente
arts wordt door den gemeenteraad, die een 
aanbeveling van zoo mogelijk twee wettelijk 
bevoegde personen, door burgemeester en wrt
houders in t e dienen, ontvangt , benoerµd. 
Deze benoeming geschiedt voor vast.'' ; llat 
de bezwaren van den I nspecteur zijn geribht 
tegen de door deze wijziging geschapen moge
lijkheid, dat de benoeming van een gemeente
arts zou kunnen plaats hebben buiten de door 
burgemeester en wethouders voor eene be
noeming in aanmerking te brengen personen ; 
dat de gemeenteraad, met de bezwaren van 
den Inspecteur in kennis gesteld, geen termen 
heeft gevonden het bestreden besluit wederom 
in te trekken ; dat, wat de door den Inspecteur 
ingebrachte bezwaren betreft, het belang van 
de ~eneeskundige armenverzorging op Marken 

eischt, dat de benoeming van den geneesheer, 
die met uitsluiting van andere geneesheeren 
met de armenpraktijk wordt belast, wordt 
omkleed met alle waarborgen, welke voor eene 
goede keuze van den te benoemen candidaat 
worden vereischt; dat die waarborgen inder
daad niet volledig aanwezig zijn, indien buiten 
do voordracht van burgemeester en wethouders 
om, door den raad een candidaat zou kunnen 
worden benoemd ; 

dat de raad van Marken in beroep aanvoert, 
dat hij van meening is, dat, indien een benoe
ming behoort te geschieden uit een voordracht, 
op te maken door burgemeester en wethouders, 
daarmede te kort wordt gedaan aan de rechten 
van den raad ; 

0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
en op goede gronden de bezwaren van den 
Inspecteur tegen het hiervoor vermelde raads
besluit gegrond hebben verklaard; 

dat hetgeen door den gemeenteraad in be
roep wordt aangevoerd, in dit oordeel geen 
verandering vermag te brengen ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

13 J uli 1936. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 9e lid.) 

Bij de berekening der vergoeding inge
volge het 9e Jid hebben Ged. Staten te
recht in aanmerking genomen het gemid
delde van het aantal uren, dat door de 
aan de overeenkomstige openbare scholen 
in het voorafgaand kalender jaar verbon
den vakonderwijzers is les gegeven. Daar
aan doet niet af, dat een dezer scholen in 
den loop van het kalenderjaar is opgehe
ven, daar de wet geen onderscheid maakt 
tusschen scholen, die gedurende het ge
heele kalenderjaar, en die slechts gedu
rende een deel daa1·van bestonden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op· het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wijmbritseradeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 1 April 1936, n°. 118, 2• afdeeling F, waarbij 
met vernietiging van het beslmt van dien raad 
van 17 Februari 1936, n°. 8, ten behoeve van 
de bijzondere lagere scholen te Wijmbritsera
deel nader is vastgesteld de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, negende lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juni 1936, n°. 270; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Juli 1936, n°. 7639, afdeeling Lager Onderwijs; 

O. dat de raad der gemeente Wijmbritsera
deel bij besluit van 17 F ebruari 1936 de ver
goeding, bedoeld bij art. 101, 9• lid, der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1933, voorde 
besturen der hieronder aangegeven bijzondere 
lagere scholen heeft vastgesteld als volgt : 
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Abbega . . op f 199.68 
Gaastmeer (Herv.) . ,, ,, 150.-
Gauw (Ger.) . . . ,, ,, 143.75 
Gauw (Herv.) . . . 199.68 
Heeg (Herv.) . . . ,, ,, 180.-
Heeg (Ger.) . . . . 199.68 
Hommerts (Herv.) . 199.68 
Hommerts (Ger.). 199.68 
Jutrijp . . . . . . 180.-
Nijlaud . . . . . . 199.68 
Oosthem . . . . . . ,, ,, 100.-
0ppenhuizen (Herv.) . ,, ,, 199.68 
Oppenhuizen (Ger.). . 199.68 
Oudega (Ger.) . . . . ,, ,, 160.12 
Scharnegoutum (Herv.) 199.68 
Scharnegoutum (Ger.) 199.68 
Wolsum 162.50 
Woudsend (Prot.) 180.-; 

dat, nadat de Hoofdinspecteur van het Lager 
Onderwijs in de derde Hoofdinspectie van dit 
raadsbesluit bij Ged. Staten van Friesland in 
beroep was gekomen, deze bij hun besluit van 
1 April 1936, n°. 118, 2• afdeeling F, met ver
nietiging van het raadsbesluit de vergoedingen 
voor de genoemde schoolbesturen als volgt 
hebben vastgesteld : 

Abbega. . . . . op f 176.64 
Gaastmeer (Herv.) ,, ,, 150.-
Gauw (Ger.). . . 143.75 
Gauw (Herv.) . . 176.64-
Heeg (Herv.) 176.64-
Heeg (Ger.) . . . 176.64 
Hommerts (Herv.) 176.64 
Hommerts (Ger.) ,, ,, 176.64 
Jutrijp . . . . . 176.64 
Nijland . . . . . 176.64 
Oosthem . . . . 100.-
0ppenhuizen (Herv.) . ,, ,, 176.64 
Oppenhuizen (Ger.) . ,, ,, 176.64 
Oudega (Ger.) . . . . 160.12 
Scharnegoutum (Herv.) . 176.64 
Scharnegoutum (Ger.) . 176.64 
Wolsum . . . . . . . 162.50 
Woudsend (Prot.) . . . ,, ,, 176.64; 

dat Ged. Staten daarbij o. a . hebben overwo
gen, dat de raad bij de berekening van de ver
goedingen is uitgegaan van een gemiddeld aan
tal lesuren vakonderwijs over 1932, groot 156, 
hetwelk verkregen is door het totaal aantal 
lesuren in dat jaar, namelijk 690, te deelen door 
466/156, omdat aan 4 openbare lagere scholen 
gedurende het geheele jaar en aan één openbare 
lagere school gedurende 5 maanden een vak
onderwijzer verbonden was ; dat volgens 
art. 101, 9• lid, eersten volzin, der Lager
Onderrnjswet 1920, de gemeente, welke ten 
behoeve van één of meer open bare scholen 
vakonderwijzers heeft aange teld, jaarlijks aan 
de bijzondere scholen, die ook vakonderwijzers 
hebben aangesteld, eenzelide bedrag per lesuur 
vergoedt, als de gemeente voor hare vakonder
wijzers heeft uitgegeven ; dat ingevolge den 
tweeden volzin van art. 101, 9° lid, deze ver
goeding niet voor een grooter aantal uren wordt 
toegekend, dan waarvoor in het onmiddellijk 
voorafgaande jaar gemiddeld per openbare 
school vakonderwijzers verbonden waren ; dat 
bij Ons besluit van 31 Juli 1926 1 is uitgemaakt, 
dat geen onderscheid gemaakt dient te worden 

1 A. B. 1926 blz. 239. 

tusschen scholen, waaraan ged nde het 
geheele jaar en waaraan gedurende gedeelte 
van het jaar door vakonderwijzers wordt les 
gegeven ; dat het gemiddeld aantal lesuren 
over 1932 dus 690 : 5 of 138 bedraagt; dat de 
voormelde maximale vergoedingen dus bere
kend hadden moeten worden naar een gemid
delde aantal lesuren van 138; dat het voormelde 
raadsbesluit deswege niet gehandhaafd kan 
blijven; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Wijmbritseradeel bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat naar zijne meening Je beslis
sing van Ged. Staten voor de betrokken school
besturen in hooge mate onbillijk is en niet in 
overeenstemming met de ratio der betreffende 
wettelijke bepaling; dat immers art. 101, 9• lid. 
laatste volzin, der Lager-Onderwijswet 1920 
voor de berekening der onderhavige vergoeding 
als basis neemt het gemiddeld aantal lesuren, 
dat "in" en niet "gedurende" het onmiddellijk 
voorafgaande kalenderjaar vakonderwijs werd 
gegeven, zoodat naar zijn oordeel dit gemiddelde 
moet worden berekend met inachtneming van 
het tijdvak gedurende hetwelk de school in 
het betrokken kalenderjaar heeft bestaan; dat 
de bedoelde beslissing zijns inziens in elk geval 
in strijd is met den geest der wet, welke toch 
beoogt de financieele gelijkstelling van het 
openbaar en bijzonder lager ondenvijs, omdat 
in dit geval eene school, welke in een zeker jaar 
nog slechts vijf maanden heeft bestaan, geacht 
wordt het geheele jaar te hebben bestaan; dat 
weliswaar het aantal lesuren aan de opgeheven 
school zooveel minder is geweest, doch dat 
daartegenover staat, dat de bestaansduur van 
de bedoelde school ook zooveel korter was, 
waardoor het gemiddelde - namelijk 156 
lesuren - gelijk bleef ; dat het iets anders zou 
zijn ·geweest in geval aan eene ope,)bare lagere 
school over een gedeelte van het Jaar wèl en 
over het andere gedeelte des jaars nièt eenc 
speciale vakonderwijzeres werkzaam was ge
weest, daar immers in dat geval de school het 
geheele jaar bleef bestaan ; 

0. dat de in art. 101, 9• lid , der Lager-Onder
wijswet 1920 bedoelde vergoeding niet voor een 
grooter aantal lesuren wordt toegekend, dan 
waarvoor aan de naar de onderscheiding van 
art . 3, 2• en 4• lid, overeenkomstige openbare 
school in het onmiddellijk voorafgaande kalen
derjaar, vakonderwijzers werkzaam zijn geweest, 
terwijl wanneer aan meer dan eene overeen
komstige openbare school vakonderwijzers 
werkzaam ziJn, de vergoeding wordt toegekend 
voor ten hoogste het gemiddelde aantal lesuren, 
dat in het onmiddellijk voorafgaande kalender
jaar aan die scholen door vakonderwijzers werd 
les gegeven ; 

dat vaststaat, dat in het voorafgaande ka
lenderjaar, dus in 1932, in de gemeente Wijm
britseradeel aan vijf overecnkomsti~e openbare 
scholen vakonderwijzers werkzaam zijn geweest; 

dat Gedeputeerde Staten bij de berekening 
der vergoeding terecht in aanmerking hebben 
genomen het gemiddelde van het aantal uren , 
dat door de aan die scholen in dat jaarverbonden 
vakonderwijzers is les gegeven ; 

dat weliswaar eene der hierbedoelde openbare 
scholen met ingang van 1 Juni 1932 is opgehe
ven, doch dat de wet geen onderscheid maakt 
tusschen scholen, welke gedurende het geheele 
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kalenderjaar en welke slechts gedurende 
gedeelte van het kalenderjaar bestonden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

een 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

13 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUI'li 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 7.) 

Wel is de vijfde volzin van het eerste lid 
van art. 7 niet uitdrukkelijk in het tweede 
lid van toepass ing verklaard, doch uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van 
deze wetsbepaling kan met zekerheid wor
den afgeleid, dat het 's wetgevers bedoe-
1 ing is geweest, dat de in het eerste lid 
gestelde beroepstermijn mede ten aanzien 
van beslissingen op een verzoek, als be
doeld in het tweede lid, behoort te gelden . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Koudumer Schoolvereeniging 
voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Kou
dum, gemeente H emelumer Oldephaert en 
Noordwolde, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 25 Februari 1936 n°. 1910, afd. 
L. 0. , houdende afwijzing van het overeen
komstig artikel 7, tweede lid, der wet van 4 
Augustus 1933, S. 414, gewijzigd b~i de wet 
van 29 December 1934, S. 727, ingediend verzoek 
om ten behoeve van de bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs, dier Vereeniging, 
aldaar, de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1936 
op een hooger bedrag vast te stellen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juni 1936, n°. 273; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Juli 1936, n°. 7637, Afd. L. 0.; 

0. dat het bestreden besluit aan het school
bestuur is toegezonden op 26 Februari 1936, 
terwijl het beroepschrift bij Ons eerst is inge
komen op 28 Maart daaraanvolgende ; 

dat derhalve de in art. 7 der wet voor het 
instellen van beroep gegunde termijn van dertig 
vrije dagen niet is in acht genomen; 

dat weliswaar de vijfde volzin van het eerste 
lid van art . 7 niet uitdrukkelijk in het tweede 
lid van toepassing is verklaard, doch dat uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van deze 
wet bepaling met zekerheid kan worden afge
leid, dat het 's wetgevers bedoeling is geweest, 
dat de in het eerste lid gestelde beroepstermijn 
mede ten aanzien van beroep van beslissinge,1 
op een verzoek, als bedoeld in het tweede lid, 
behoort te gelden ; 

Gezien de gewijzigde wet van 4 Augustus 
1933, s. 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant in zijn beroep niet-ontvankelijk 

te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.) 

14 Juli 1936. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 35.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan een bouwverbod, 
aangez ien de door den Raad gekozen op
lossing tot voltooiing van een rondweg, in 
verband waarmede het verbeid is gelegd, 
uit stedebouwkundig oogpunt als de eenig 
juiste moet worden beschouwd, en aan de 
bezwaren van een belanghebbende door 
rui ling van grond, waartoe de gemeente 
zich bereid heeft verklaard, kan worden 
tegemoetgekomen . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad dor gemeente Eindhoven tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 30 December 1935, n° . 445, 1° Afd ., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan een bouwverbod; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Juni 1936, n°. 272; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 9 Juli 1936, n°. 5811 M/P.B.R. 
Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van Eindhoven in zijne ver
gadering van 31 llfei 1935 beeft vastgesteld een 
verbod tot aanbouw of herbouw op grond, 
gelegen in het tracé van den verbindingsweg 
B!eèkstraat-Vestdijk in zijne ?:emeente, daarbij 
overwegende, dat bij zijn besluit van 29 Juni 
1931 is besloten den grond, gelegen binnen 
het tracé voor de verbinding Vestdijk-Bleek
straat, zooals dat aangegeven is op de teekening, 
welke bij dat besluit behoort, in de naaste toe
kom t voor den aanleg van eene straat (gedeelte 
ringbaan) te bestemmen ; dat bij zijn besluit 
van 30 December 1927 bouwverbod, als bedoeld 
in artikel 30 (thans 35) der Woningwet, is ge
legd op de gronden, welke zijn gelegen in de 
doorbraak van den Ten . Hagestraat af, tegen
over den Vestdijk, naar rle Bleekstraat; dat 
tegen de goedkeuring van dat bouwverbod bij 
Ged. Staten van Noord-Brab1tnt bezwaren 
werden ingediend door de N. V. Vereenigde 
Tabaksindustr ieën Mignot en de Block en de 
N .V. Lederfabriek Gebrs. Keunen, waarbij 
o. m. gevraagd werd, om de zoogena.amde 
kleine ringbaan te leiden over de Kanaalstraat, 
waardoor het bouwverbod achterwege kon 
blijven ; dat naar aanleiding van die bezwaren 
en tot meerdere voorlichting in verband met de 
te dezer zake te nemen beslissing het advies 
van eene Commissie van deskundigen is inge
wonnen ; dat blijkens dat advies aan eene ver
binding langs de achterzijde van de fabrieken 
van de N. V. Vereenigde Tabaksindustrieën 
Mignot en de Block de voorkeur moet worden 
gegeven, overeenkomstig een door die Commis
sie aangegeven tracé, hetwelk getrokken is in 
een iets meer Noord-Oostelijke r ichting dan 
dat, waarop betrekking beeft voormeld raads
besluit van 30 December 1927 ; dat dit gewij
zigde tracé niet meer omvat de gebouwen van 
de N. V. Lederfabriek Gebrs. Kennen en mits
dien aan hare bezwaren is tegemoet gekomen ; 
dat, nu blijkens het onderzoek van de Commissie 
van deskundigen de uitbreiding van de fabrie
ken van de N. V. Vereenigde Tabaksindustrieën 
1\fignot en de Rlock mogelijk is op andere ter
reinen dan die, welke binnen het ontworpen tra-
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cé vallen - mitsdien tegen dit tracé van de 
zijde van die vennootschap geen overwegende 
bezwaren kunnen gelden - terwijl er naar het 
oordeel van die Commissie voor vergoeding 
wegens bedrijfsbelemmering geen aanleiding 
behoeft te be taan, inderdaad dit t,racé is te 
prefereeren ; dat het onderwerpelijke plan is 
ontworpen zoowel in het belang van eene stel
selmatige bebouwing als in het belang van een 
behoorlijk verkeer ; dat toch door aanleg van 
dien weg ontsloten worden de zeer diepe per
ceelen, gelegen ten Westen en ten Zuiden van 
den ontworpen weg, benevens van den Oostelijk 
gelegen grond, tusschen de beide waterloopen , 
terwijl overigens eene rechtstreeksche verbin
ding wordt verkregen tusschen de Bleekstraat 
en den Vestdijk, zulks ter verdere completeering 
van een systematischen aanleg van de zooge
naamde kleine ringbaan, waarop de radiaal
wegen voor het doorgaand verkeer uitloopeu ; 
dat derhalve het bouwen of herbouwen op den 
in het tracé gelegen grond dient te worden 
verboden ; dat ten aanzien van drie eigenaars 
het verbod meer dan een derde gedeelte -van hun 
in het plan begrepen grond treft ; dat het even
wel in de bedoeling ligt, om zoo spoedig mogelijk 
over aankoop overeenstemming te verkrijgen, 
of wel, indien de eigenaars niet bereid zouden 
zijn hunne perceelen tegen een redelijken prijs 
aan de gemeente te verkoopen, tot onteigening 
te besluiten ; dat echter de belangen van de 
eigenaars daarbij niet behooren te worden ge
schaad en het daarom wenschelijk is, een termijn 
te stellen, binnen welken de onteigening bij den 
rechter aanhangig moet zijn gemaakt: dat die 
termijn ware te stellen op v:ijf jaren na de goed
keuring der na te melden verordening of na hare 
handhaving in hooger beroep; 

dat Geel. Staten van Noord-Brabant bij hun 
besluit van 30 December 1935, n°. 445, 18 Afd., 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat met het aan
leggen van den genoemden verbindingsweg 
beoogd wordt eene verdere completeering van 
een systematischen aanleg van de zoogenaamde 
kleine ringbaan; dat de beoogde verbinding 
Bleekstraat-Vestdijk ook op andere wijze dan 
door de geprojecteerde rechtstreeksche door
braak kan worden verwezenlijkt, namelijk door 
het verbeteren van het bestaand tracé Bleek
straat-Kanaalstraat-Ten Hagestraat; dat het 
hun college, na ter plaatse ingesteld onderzoek 
voorkomt, dat aan de laatstgenoemde oplossing, 
welke van meer eenvoudigen aard is, de voor
keur behoort te worden gegeven ; dat door deze 
laatstgenoemde oplossing, wellicht voordeeliger 
uit te voeren dan de geprojecteerde rechtstreek
sche doorbraak, minder schade zal worden 
toegebracht aan particuliere belangen ; 

dat van dit besluit de raad van Eindhoven bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
eene verbinding, zooals Geel. Staten die voor
staan, weliswaar gemaakt kan worden, doch dat 
die geheel onvoldoende is; dat eene Commissie 
van deskundigen, die over de projectie van de 
binnenringbaan, waarvan de bedoelde verbin
dingsweg een onderdeel vormt, als haar oordeel 
heeft te kennen gegeven, dat aan de verbinding, 
overeenkomstig het bouwverbod, de voorkeur 
moet worden gegeven ; dat eene verbindin~, 
volgens het door Ged. Staten voorgestane trace, 
die verkeerstechnisch zou kunnen voldoen, 

geenszins eenvoudiger is uit te voeren, daar zij 
o. m . amoveering van een aantal panden ver
eischt en de belangen van meer particulieren 
zou schaden, dan het geval is bii de doorbraak; 
dat door de geprojecteerde doorbraak ook minder 
schade aan particuliere belangen zal worden 
aangebracht, in welk verband, voor zooveel 
Geel . Staten hier mochten doelen op de belangen 
van de firma Mignot en de Block, die hare be
langen bij dat college heeft bepleit, dient opge
merkt, dat eene commissie van deskundigen, 
die naar de bezwaren van de gemelde firma een 
onderzoek heeft ingesteld, als haar meening 
heeft te kennen gegeven, dat voor vergoeding 
wegens bedrijfsbelemn;iering geen aanleiding be
hoeft te bestaan en overigens µitbreiding van de 
fabrieken dier firma op andere, dan aan haar 
toebehoorende binnen het tracé der doorbraak 
gelegen gronden, mogelijk is; dat het tracé 
volgens de geprojecteerde doorbraak niet alleen 
verkeerstechnisch de voorkeur verdient boven 
het andere tracé, doch ook financieel voordeeli
ger is; 

0. dat met den Onzerzijds geraadpleegden 
Hoofdinspecteur der Volksgezondheid (Volks
huisvesting) moet worden aangenomen, dat de 
door den gemeenteraad gekozen oplossing, 
waardoor de rondweg door directe verbinding 
van de Bleek traat met den Vestdijk zal worden 
voltooid, uit stedebouwkundig oogpunt de 
eenige juiste js ; 

dat completeering van den 20 M breeden 
rondweg door gebruikmaking van het bestaande 
tracé (Bleekstraat-Kanaalstraat-Ten Hage
straat),zooals door Geel. Staten wordtgewenscht, 
met het oog op de hinderlijke daarin voorkomen
de bochten geen aanbeveling verdient, te minder 
daar een aanleg als hierbedoeld, welke gepaard 
zou moeten gaan met afronding van de er~ste 
bochten, de onteigening zou eischen van vriJwel 
alle woningen langs de B!eekstraat, alsmede den 
bouw van eene nieuwe brug tegenover de 
Kanaalstraat, die aanzienlijk breeder zou 
moeten zijn dan de ontworpen brug in het 
nieuwe tracé ; 

dat bovendien het leggen van een bouwverbod 
op de voor de verbetering van het bestaande 
tracé benoodigde gronden meer en ernstiger 
bezwaren van daarbij belanghebbenden zou 
medebrengen ; 

dat de N . V. Mignot en de Block, de eenige 
belanghebbende, die tegen het raadsbesluit bij 
Gedeputeerde Staten bezwaren heeft ingebracht, 
door het onderwerpeljike bouwverbod niet 
onredelijk wordt benadeeld, aangezien slechts 
een klein gedeelte van haar fabrieksterrein door 
dit bouwverbod getroffen wordt; 

dat, voer zoover daardoor uitbreiding van de 
fabriek zou worden verhinderd - welke uitbrei
ding evenwel met het oog op de bouwverorde
ning zonder het verleenen van vrijstelling niet 
mogelijk is - aan dit bezwaar door ruiling van 
grond, waartoe de gemeente zich bereid heeft 
verklaard, kan worden tegemoet gekomen; 

dat er Onzes inziens dan ook geen voldoende 
grond bestaat, aan het raadsbesluit de goedkeu
ring te onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Noord-Brabant van 30 
December 1935, n° . 445, 1° Afd., aan het besluit 



267 14-18 J U L I 1936 

van den raad der gemeente Eindhoven van 31 
:Mei 1935 tot het opleggen van een bouwverbod 
op de in dit besluit aangewezen gronden, alsnog 
goedkeuring te verleenen . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 
(A. B.) 

14 Jtdi 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Wel kan niet worden ontkend, dat ap- ' 
peilanten onder het oorspronkelijk uitbrei
dingsplan in een gunstiger positie verkeer
den dan bij de thans in dit plan aange
brachte wijziging het geval is, doch dit 
bezwaar kan niet met vrucht tegen de 
wijziging worden aangevoerd, aangezien 
aan een uitbreidingsplan, hetwelk perio
diek pleegt te worden herzien, geen blij
vende rechten kunnen worden ontleend. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door J. 

Schelfhorst en anderen, te Almelo, tegen het 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
28 Januari 1936, n°. 273/689, 4• Afd ., tot goed
keuring van de wijziging van een uitbreidings
plan voor de gemeente Almelo ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 24 
Juni 1936, n°. 268; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 9 Juli 1936, n°. 5812 
M./P. B. R., Afd. Volkshuisvestin~; 

0. dat Ged. Staten van OveriJssel bij hun 
besluit van 28 Januari 1936, n° . 273/689, 4• 
Afd., hebben goedgekeurd het besluit van den 
raad der gemeente Almelo, dd. 14 November 
1935, tot wijziging van het partieele plan van 
uitbreiding " oord" dier gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in een, bjj hun college ingekomen adres 
van J. Schelfhorst en 43 anderen bezwaar 
wordt gemaakt tegen de bij het raadsbesluit 
gegeven bestemming voor bebouwing van een 
aan den Vriezenveenscheweg gelegen terrein, 
welk terrein volgens het oorspronkelijk plan 
bestemd was voor plantsoen met een openbaar 
gebouw ; dat de adressanten hun bezwaar 
gronden op de vrees, dat, door die wijziging van 
bestemming, hun tegenover dat terrein liggende 
eigendommen in waarde zullen verminderen ; 
dat, wat dit bezwaarschrift betreft, bij hun 
college uit een stedebouwkundig oogpunt tegen 
de vorenbedoelde wijziging van bestemming 
geen overwegende bezwaren bestaan en dat zij 
in de bezwaren van de adressanten geen aan
leiding kunnen vinden goedkeuring aan het 
desbetreffend raadsbesluit te onthouden; · 

dat van dit besluit J. Schelfhorst en anderen 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat zij zich bij het oorspronkelijke besluit van 
den raad, dit terrein te bestemmen voor plant
soen met openbaar gebouw, konden neerleggen, 
omdat zij toen door vel'legging van den hoofd
wea kregen een gewoneu weg plus plantsoen 
met een openbaar gebouw en gezicht houdende 
op den hoofdweg ; dat, indien dit terrein zou 
wordeii volaebouwd met woningen, de hun 
toebehooreude huizen en gronden aanmerkelijk 
in waarde zullen dalen, hetgeen ook door den 
raad wordt toegegeven, gezien de prijzen, die 

hij maakt voor bouwterreinen aan den Vriezeu
veenscheweg en aan den Ouden Vriezenveen
scheweg van dit terrein ; dat verschillende 
eigenaren van woningen en gronden aan den 
Ouden Vriezenveenscheweg verleden zomer 
aan de gemeente hebben geschonken stukjes 
grond ter diepte van ± 4 m ; dat de gemeente 
dezen grond gebruiken wil voor aanleg van weg; 
dat hierdoor de weg gelegd wordt meer naar de 
woningen van de bovenbedoelde eigenaren toe 
en de weg smaller zal worden dan vo01·heen, 
hetgeen dus eigenlijk geen verbetering is; dat 
uit een stedebouwkundig oogpunt bezien dit 
terrein bij uitstek geschikt is voor plantsoen met 
b. v. een school ; 

0. dat de appellanten zich door het onder
werpelijke herziene uitbreidingsplan benadeeld 
achten, nu het tegenover hun perceelen gelegen 
terrein daarbij niet meer, zooals bij het oor
spronkelijke uitbreidingsplan, voor plantsoen 
met in het midden een openbaar gebouw, doch 
voor bebouwing is bestemd ; 

dat zij verwachten, dat, wanneer deze bebou
wing tot stand zal zijn gekomen, hun perceelen 
aanmerkelijk in waarde zullen dalen ; 

dat weliswaar niet kan worden ontkend, dat 
de appellanten onder het oor pronkelijke uit
breidingsplan in een gunstiger positie verkeer
den dan bij de thans in dit plan aangebrachte 
wijziging het geval is, doch dat zij zulks niette
min niet met vrucht tegen deze wijziging kunnen 
aanvoeren, aangezien aan een uitbreidingsplan, 
hetwelk periodiek pleegt te worden herzien, geen 
blijvende rechten kunnen worden ontleend; 

dat ook overigens van bezwaren tegen het 
onderwerpelijke herziene plan, welke zich tegen 
de goedkeuring daarvan zouden verzetten, niet 
is gebleken; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht deze goed
keuring hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A.B.) 

18 .Tuli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare Vervoerm iddelen Art. 4. ) 

Al behoeft een enkele overtreding van 
een aan eene vergunning verbonden ver
voerverbod op zichzelf niet tot intrekking 
der vergunning te leiden, zoo is deze in
trekking toch terecht geschied, nu de con
cessionaris de hem herhaaldelijk door Ged. 
Staten gegeven waarschuwingen in den 
wind heeft geslagen en, de op hem rus
tende wettelijke verplichting niet achtend, 
is blijven nalaten afdoende maatregelen 
tot naleving van het vervoerverbod te tref
fen. De vraag, of het doelmatig en juist 
is geweest, dat aan de vergunning een 
vervoerverbod werd verbonden, is bij de 
beoordeeling van het geschil niet ter zake 
dienende. 

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

W. Holterman, te Holten, burgemeester en 
wethouders van Stad-Delden, burgemeester en 
wethouders van Ambt-Delden, de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer "M:arkelo's Belang", 
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te Markelo, G. H. Beltman c.s., te Ambt-Delden, 
burgemeester en wethouders van Markelo, de 
Vereeniging tot Bevordering van het Vreemde
lingenverkeer te Delden, en de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer "Goor Vooruit" 
te Goor, tegen de beschikking van Ged. Staten 
van Overijssel van 10 December 1935, 3• Afd., 
n°. 14544/9591 (Provinciaal blad n°. 88), waar
bij is ingetrokken de bij hunne beschikking van 
13 October 1931, 3• Afd., n°. 9175/7206, aan 
W. Holterman, te Holten, verleende en bij Ons 
besluit van 12 September 1932, n°.59, gewijzig
de vergunning tot het in werking brengen en 
onderhouden van een autobusdienst op het 
trajectHolten-Markel~Goor-Delden-Hen
gelo (0.); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Mei 1936, n°. 215 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 14 Juli 1936, n°. 490, Afd. 
V. en M.; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. Staten 
van Overijssel van 10 December 1935, 3• afd., 
n°. 14544/9591 (Provinciaal blad n°. 88) o.a. 
berust op de overwegingen, dat bij hun besluit 
van 13 October 1931, 3• afd., n°. 9175/7206 
- zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
12 September 1932, n°. 59 - aan W. Holter
man te Holten vergunning is verleend tot het 
in werking brengen en onderhouden van een 
autobusdienst op het traject Holten-Marke!~ 
Goor-Delden-Hengelo o.m. onder de volgende 
voorwaarde : 

,,Het is verboden : 
1°. in do richting naar Hengelo te Goor en 

verder reizigers in de autobussen op te nemen; 
2°. in de richting naar Holten te Hengelo en 

verder reizigers in de autobussen op te nemen 
voor vervoer niet verder dan Goor"; 

dat de vorenbedoelde voorwaarde ondanks 
herhaalde waarschuwing niet door den ver
gunninghouder wordt nageleefd, hetgeen ten 
overvloede is gebleken uit toegezonden ambts
eedige processen-verbaal van opsporingsambte
naren; dat hun college mitsdien ter openbare 
kennis heeft gebracht, dat hun college voor
nemens is over te gaan tot intrekking der ver
gunning; dat tegen de voorgenomen intrekking 
bezwaren zijn ingebracht door den vergunning
houder en verschillende anderen, die allen ver
zoeken de vergunning niet in te trekken, omdat 
de autobusd ienst van Holterman in eene groote 
behoefte voorziet en voor de streek niet kan 
worden gemist ; dat het verzoek van de recla
manten alleen dàn in overweging zou kunnen 
,vorden genomen, ·wanneer de ondernemer 
waarborgen had gegeven, dat het vervoer
verbod voortaan strikt zou worden nageleefd; 
dat echter vanwege den aanvrager ter openbare 
zitting op 2 December 1935 is te kennen ge
geven, dat handhaving van het vervoerverbod 
niet mogelijk is ; dat hun college zich onder 
deze omstandigheden genoodzaakt ziet tot 
intrekking der vergunning over te gaan ; 

dat W. Holterman in beroep aanvoert, dat 
zijn autobusdienst in eene verkeersbehoefte 
voorziet en daarin nog beter zou kunnen voor
zien bij opheffing van het vervoerverbod ; dat 
het voor een concessionaris, die niet zelf dage
lijks den .dienst uitoefent, practisch onmogelijk 
is de verzekering te geven, dat het vervoer-

verbod strikt zal worden nageleefd; dat. het 
hem wegens zijn lichamelijken toestand niet 
mogelijk is, den dienst persoonlijk uit te oefe
nen, zoodat hij den bedoelden waarborg niet 
heeft kunnen geven ; dat zijn goede wil niet 
in twijfel mag worden getrokken ; dat hier 
sprake is van overmacht; dat onloochenbaar 
tot uiting is gekomen het hartstochtelijk ver
langen van de geheele streek om nu eindelijk 
eens een onbelemmerd dagelijksch vervoer
middel te hebben; dat bij de ingekomen stuk
ken niet zijn overgelegd alle ingekomen be
zwaarschriften en adviezen van de gemeente
besturen van Holten, Markelo, Goor, Stad
Dolden en Ambt-Delden ; dat althans zijn ver
tegemvoordiger niet in de gelegenheid is ge
weest op 28 November 1935, den laatsten dag 
van den desbetreffenden termijn, van den in
houd, daarvan, alsmede van den inhoud der 
blijkens latere mededeeling ingekomen pro
cessen-verbaal kennis te nemen, omdat .deze 
niet bij de stukken aanwezig waren; dat zijns 
inziens hierdoor niet aan de wet, of althans niet 
aan een heerscbend recht is voldaan en de be
slissing van Ged. Staten derhalve niet rechts
geldig is; dat de intrekking van de vergunning 
een straf is, welke niet evenredig is aan de 
gepleegde feiten ; 

dat burgemeester en wethouders van Stad
Delden aanvoeren, dat de irrationeele voor
waardén, waarop de vergunning is verleend, 
den vergunninghouder tot z\jne overtredingen 
gedwongen hebben; dat Holterman den dienst, 
afgezien van zijne overtreding, op onberispe
lijke wijze heeft uitgeoefend; dat zij verzoeken 
Holterman met clementie te behandelen ; 

dat burgemeester en_ wethouders van Ambt
Delden aanvoeren, dat in deze gemeente geen 
enkel spoorwegstation of spoorweghalte is ; 
dat het in het belang hunner gemeente moet 
worden geacht, dat, een autobu dienst op het 
traject Holten-Hengelo (0.) blijft bestaan; 

dat de Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer "Markelo's Belang", te Markelo, aanvoert, 
dat eene regeling, als was getroffen ten aanzien 
van dezen autobusdienst met een vervoer
verbod op het traject Goor-Hengelo in geen 
enkel opzicht voorziet in de behoefte van de 
onderhavige streek en zeer velen hierdoor ver
stoken blijven van elke gelegenheid om zich 
op economische wijze te verplaatsen; dat door 
de intrekking van de vergunning Markelo 
wederom in haar isolement zal vervallen; 

dat G. H. Beltman c.s. aanvoeren, dat deze 
autobusdienst hun eenig openbaar vervoer
middel is ; dat het opgelegae vervoerverbod 
geheel misplaatst was ; 

dat burgemeester en wethouders van Markelo 
aanvoeren, dat het besluit tot intrekking van 
dezen eenigen autobusdienst aldaar groote te
leurstelling heeft gebracht, zulks om de moei
liJkheden, welke thans ontstaan in verband met 
school- en marktbezoek en bezoeken aan zieken
huis ; dat Holterman tot dusver den autobus
dienst tot volle tevredenheid van de zijde der 
bevolking heeft onderhouden ; dat het over
treden van het vervoerverbod voor een groot 
deel zijn oorzaak vindt in de houding van het 
publiek, dat steeds aandrang uitoefent om van 
de autobus van Holterman gebruik te maken ; 
dat zij verzoeken om clementie voor den onder
nemer Holterman ; dat huns inziens het ver-
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voerverbod Goor-Hengelo dient te worden 
opgeheven; 

dat de Vereeniging tot Bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer te Delden, aanvoert, dat 
een groot deel van het traject van den autobus
dienst van alle verbinding verstoken wordt; 
dat haars inziens niet alleen de vergunning 
behoort te worden gehandhaafd, doch het ver 
voerverbod dient te worden ingetrokken; 

dat de Vereeni~ing voor Vreemdelingenver
keer "Goor Voormt" te Goor, aanvoert, dat de 
autobusdienst in eene werkelijke behoefte der 
streek voorziet ; dat de overtreding van het 
vervoerverbod niet door den ondernemer werd 
uitgelokt; 

0. dat eene enkele overtreding van een aan 
eene vergunning verbonden vervoerverbod op 
zichzelf niet tot intrekking van de vergunning 
behoeft te leiden, doch dat, nu W. Holterman 
de hem herhaaldelijk door Ged. Staten gegeven 
waarschuwingen in den ,vind heeft geslagen en, 
de op hem rustende wettelijke verplichting niet 
achtende, is blijven nalaten, afdoende maat
regelen tot naleving van het vervoerverbod te 
treffen, de intrekking terecht is geschied ; 

dat, zoo hier geen onwil van den vergunning
houder in het spel mocht zijn geweest, dan toch 
diens onmacht om zijn personeel de wet te doen 
eerbiedigen, gegronde reden tot intrekking op
levert; 

dat de vraag, of het doelmatig en juist is 
geweest, dat aan de vergunning het bedoelde 
vervoerverbod werd verbonden, bij de beoor
deeling van dit geschil niet ter zake dienende is ; 

dat de appellant W. Holterman voorts nog 
wel de rechtsgeldigheid van het bestreden be
sluit betwist op grond, dat de op de intrekking 
betrekking hebbende stukken niet op behoor
lijke wijze tevoren ter inzage zouden hebben 
gelegen, doch dat uit het desbetreffende ambts
bericht van Ged. Staten blijkt, dat van eene 
onjuiste of onredelijke toepassing van de Wet 
Openbare Vervoermiddelen ten deze geen sprake 
is geweest; 

dat dus het besluit van Ged. Staten behoort 
te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

20 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen Art. 2.) 

In verband met den overgangstoestand, 
waarin de regel ing van het openbaar per
sonenvervoer verkeert, is het wenschelijk, 
aan te verleenen vergunningen een tijds
bepaling te verbinden, opdat de vergun
ning na het verstrijken van den termijn 
opnieuw aan de eischen eener rationeele 
vervoersvoorzien ing warde getoetst. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Onzen Commissaris in de provincie Limburg 
tegen de beschikking van Ged. Staten van die 
pr ovincie van 13 Maart 1936 (Provinciaal blad 
n°. 32), waarbij met wijziging van het besluit 
van Ged. Staten van 29 November 1933 
(Provinciaal hlad n°. 93) aan de Firma Gebrs. 
Jacobs, te Heerlen, vergunning is verleend 

tot het in werking brengen van een autobus
d ienst Brunssum-Sittard over Kling, Raath, 
Bingelrade, Jabeek, Bingelrade, Doenrade en 
Wintraek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Juli 1936, n°. 283; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 16 Juli 1936, La. AAA, Afd. 
V. en M.; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij besluit 
van 13 Maart 1936 (Provinciaal blad n°. 32), 
met wijziging van hun besluit van 29 November 
1933 (Provinciaal blad n°. 93) aan de Firma 
Gebrs. Jacobs, te Heerlen, vergunning hebben 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst Brunssum-Sittard en omge
keerd, onder bepaling ; a. dat de dienst zal 
worden uitgeoefend langs de volgende route : 
van de Staatsmijn Hendrik te . Rumpen door 
Brunssum langs het Raadhuis, vervolgens 
over den van provinciaal belang verklaarden 
Weg C 28 tot den gemeenteweg, genaamd 
Groenenweg, dezen weg volgend naar de kom 
van Jabeek en vandaar over den van provinciaal 
belang verklaarden weg B 23 naar den rijksweg 
Heerlen-Sittard en dezen weg volgend naar 
Sittard; b. dat in de r ichting Brunssum
Sittard van de tramhalte Doenrade ai en verder 
in de autobussen geen reizigers mogen worden 
opgenomen; c. dat in de richting Sittard
Brunssum te Sittard en verder in de auto
bussen geen reizigers mogen worden opgenomen 
voor verkeer niet verder dan de tramhalte 
Doenrade ; en voorts onder oplegging van een 
aantal voorwaarden, waarvan de 6• luidt: 
"De vergunning wordt tot wederopzegging 
verleend" ; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben ver
wogen, dat, voorzoover de route van den ont
worpen autobusdienst samenvalt met die van 
de tramverbinding Brunssum-Sittard, aan het 
door de N. V. Limburgsohe Tramweg Mij. in
gediend bezwaar kan worden tegemoet ge
komen door handhaving van het ook thans te 
haren behoeve op den autobusdienst van de 
Firma Gebrs. Jacobs gelegde vervoerver bod; 
dat voor het overige de route van den ontworpen 
autobusdienst voert over minder belangrijke 
wegen, die op grooten afstand van de route van 
den tramweg gelegen zijn, zoodat voor wat het 
reizigersverkeer tusschen Brunssum en Sittard 
en o.mgekeerd betreft, geen noemenswaardige 
concurrentie van den gewijzigden autobus
dienst voor de tram te verwachten is; dat dan 
ook de bedoeling van de onderwerpelijke aan
vraag meer is eene verbinding tot stand te 
brengen tusschen Staatsmijn Headrik en Bruns
sum en de gehuchten K ling, Raath, Quabeek, 
Jabeek en Bingelrade eenerzijds en tusschen 
deze gohuchten en Sittard anderzijds, welke 
gehuchten door de meergenoemde tramverbin
ding niet worden aangedaan en thans van een 
dagelijksche verkeersgelegenheid naar Bruns
sum en Sittard zijn verstoken; dat mitsdien 
moet worden aangenomen, dat de gevraagde 
autobusdienst in een verkeersbehoefte voorziet 
en dat het ingediende bezwaar, voor zoover 
daaraan niet reeds door het bedoelde vervoer
verbod wordt tegemoet gekomen, ongegrond 
moet worden geacht ; 

dat van dit besluit Onze Commissaris in da 
provincie Limburg bij Ons in beroep is gekomen , 
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aanvoerende, dat Onze Minister van Waterstaat 
hem heeft te kennen gegeven, niet te kunnen 
instemmen met het genoemde be luit van Ged. 
Staten, waarbij vergunning is verleend zonder 
dat daarbij een bepaalde termij n werd vast
gesteld, terwij l naar het oordeel van Onzen 
Minister de voorgenomen ordening van het 
verkeer opneming van een termijn in de ver
gunning wenschelijk maakt ; dat Onze Minister 
hem om deze reden heeft uitgenoodigd om, 
met gebruikmaking van artikel 3, derde lid, 
der wet Openbare Vervoermiddelen, van dit 
besluit beroep in te stellen; dat hij, aan dit 
verzoek gevolg gevend, van het bedoelde be
sluit van Ged. Staten in beroep komt, teneinde 
de gelegenheid te openen, dit beslui t overeen
komstig de wenschen van Onzen Mini ter t e 
wijzigen; 

0. dat het met het oog op de tegenwoordige 
omstandigheden in verband met den overgangs
toestand, waarin de regeling van het openbaar 
personenvervoer verkeert, wenschelijk is, aan 
te verleenen vergunningen een tijdsbepaling 
te verbindeq, opdat de vergunning na het ver
strijken van den termijn opnieuw aan de eischen 
eener rationeelc vervoersvoorziening worde ge
toetst; 

dat ook in dit geval, waarin weliswaar wijzi
ging van eene bestaande vergunning i verzocht, 
doch waarin het nieuwe traject belangrijk van 
het oude afwijkt, zoodat bij den gewijzigden 
dienst ten deele andere vervoersbelangen zijn 
betrokken, aanleiding bestaat, met het oog op 
die belan~en, de onderhavige aanvrage slechts 
in te willigen onder toevoeging aan de vergun
ning van een tijdsbepaling; 

dat mitsdien het bestreden besluit alsnog 
behoort te worden gewijzigd in voege als hier
onder is aangegeven ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 13 Maart 1936 (Provinciaal blad n°. 32) 
den eersten volzin van de daarin aan de ver
gunning verbonden 6° voorwaarde te doen 
luiden : ,,De vergunning wordt, behoudens 
tusschentijdsche intrekking, tot 1 Januari 1941 
verleend.' ' 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

20 Jul i 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
( Gemeentewet Art. 228i; Lager Onderwijs
wet 1920 Art. 79.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot het aangaan van een rechtsgeding 
tegen een bijzonder schoolbestuur tot te
rugvordering van rente van een ingevolge 
art. 73 L. 0.-wet 1920 gestorte waarborg
som, waarbij - tevens zou zijn beslist om
trent het aan de gemeente vervallen zijn 
van die waarborgsom, op grond dat het 
rechtsgeding geen redelijke kans van sla
gen biedt, daar de bij de aanvrage inge
volge art. 73 sub c overgelegde opgave 
niet meer voorhanden is, terwijl omtrent 
derzelver inhoud geenerlei zekerheid be
staat, nu de mogel ijkheid dat de gemeente 
zal si agen in het vereischte bewijs aan
'lemel ijk is gemaakt. 

Wij vV1LHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rockanje tegen het 
besluit van Ged . Staten van Zuid-Holland van 
8/12 October 1935, G. S. n°. 327, 4e Afd., waar
bij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 11 September 1934, tot het aangaan 
van een rechtsgeding ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Februari 1936, no. 72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juli 1936, n°. 
17285, afd. B. B. ; 

0. dat de raad der gemeente Rockanje in 
zijne vergadering van 11 eptember 1934 heeft 
besloten tot het aanga.an van een rechtsgeding 
zoowel in eersten aanleg als, zoo noodig, in 
beroep en cassatie tot terugvordering der rente 
van eene waarborgsom ad f 13,500 over het 
tijdvak 1 October 1931 tot 1 Januari 1933, 
uitbetaald aan het bestuur der bijzondere lagere 
school te Tinte, daarbij overwegende, dat de 
bijzondere lagere school te Tinte, geopend 22 
September 1922, gedurc n Ie 1928, 1929 en 1930 
werd bezocht door respectievelijk 58, 61 en 62 
leerlingen (in 1931 door 61 leerlingen), welke 
aantallen zijn beneden ½ van het getal leer
lingen, waarvoor de school bij de aanvrage om 
gelden voor den bouw was bestemd ; dat het 
stuk, bedoeld bij art. 73, 1 e lid, sub c, der 
Lager-Onderwijswet 1920 wel is overgelegd, 
doch thans niet meer aanwezig is, zoodat uit de 
ruimte, die de school biedt, moet worden ge
constateerd voor hoeveel leerlingen de school 
was bestemd; dat het choolbestuur niet bereid 
is de ten onrechte over het t ijdvak 1 October 
1931/1 Januari 1933 over de waarborgesom ad 
f 13,500 door de gemeente betaalde rente terug 
te geven en Ged. Staten blijkens brieven van 
1/17 Mei 1934, B. n°. 1781 (4° afdeeling) G. S. 
n° . 423/1 aan het schoolbestuur en van 1/17 Mei 
1934, B n°. 1781 (4° Afdeeling) G. S. n°. 324/2 
aan het gemeentebestuur van Rockanje geen 
termen kunnen vinden tusschenbeide t.e komen; 
dat het schoolbestuur niet bereid is goed te 
vinden, dat de ten onrechte betaalde rente 
wordt ingehouden op de vergoedingen krach
tens art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 : dat 
nu geen andere weg open staat, mede om te 
komen tot het bewijs, dat de waarborgsom aan 
de gemeente is vervallen, dan een civiele pro
cedure; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van October 1935 aan dit raadsbesluit 
hunne goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat het enkele gegeven van de 
ruimte, welke de betrokken school metterdaad 
biedt, niet voldoende is om daaruit met zeker
heid af te leiden het getal leerlingen, vermeld 
op de verklaring, als bedoeld in art. 73, eerste 
lid, sub c, eerste zinsnede, der Lager-Onderwijs
wet 1920; dat, zoolang geen zekerheid is t-e 
verkrijgen omtrent de opgave als bedoeld in de 
evengemelde wetsbepaling, een rechtsgeding, 
als door den raad beoo~d, geen redelijke kan11 
van slagen biedt; dat mitsdien de aan zoodanig 
rechtsgeding voor de gemeente verbonden kos
ten niet verantwoord zijn te achten ; 

dat van dit besluit de raad van Rockanje bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
naar de meening van Ged . Staten in deze geen· 
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redelijke kans op succes aanwezig zou zijn ; dat 
Ged. Staten evenwel, toen de rente der waar
borgsom over twee jaren nog niet was betaald, 
blijkens hur. brief van 12/25 Februari 1935, 
B. n° . 683 (4° Afdeeling) G. S. n°. 192, de ge
meente aanraadden af te wachten een door het 
schoolbestuur in te stellen rechtsvordering, 
waarmede te kennen is gegeven, dat geenszins 
de bewering, dat de waarborgsom was vervallen, 
ongegrond is, daar immers Ged. Staten dan 
zouden hebben gesteld, dat het achterstallige 
alsnog moest worden betaald ; dat, zooals 
Ged. Staten aanvoerden, de bewij last nu op de 
oemeente komt te rusten, in tegenstelling met 
het geval van het aangaan eener procedure door 
het schoolbestuur; dat, indien zulks van door
slaggevende beteekenis is bij de beoordeeling 
van het onderwerpelijke raadsbesluit, het der 
gemeente mogelijk zou zijn, eenvoudig over het 
loopende jaar de rente der waarborgsom niet 
te betalen ; dat hij echter meende zonder 
definitieve beslissing het schoolbestuur de be
schikking over de middelen door uitbetaling der 
rente niet te mogen onthouden ; dat het zou 
worden toegejuicht, indien Ged. Staten of de 
Regeering bemiddelend konden optreden, waar
door het schoolbestuur kennis kreeg, dat vol
gens de, in het in afschrift overgelegde betoog 
aan het Provinciaal Bestuur medegedeelde 
feiten, wettelijk en redelijk de waarborgsom aan 
de gemeente was vervallen ; dat hij, indien dit 
laatste niet mogelijk mocht zijn, verzoekt aan 
het vermelde raadsbesluit alsnog goedkeuring 
te verleenen, omdat de raad onwankelbaar 
overtuigd is volkomen rechtvaardig te hande
len, hoewel het hem spijt, dat het bezoek aan 
de bijzondere school te Tinte niet aan de bij 
den bouw gestelde verwachting bleek te vol
d9en; 

0. dat de raad van Rockanje tegen het be
stuur der bijzondere lagere school te Tinte 
(gemeente Rockanje) eene rechtsvordering 
wenscht in te stellen tot terugvordering van de 
rente over het tijdvak 1 October 1931 tot 1 
Januari 1933 der door dit schoolbestuur ge
storte waarborgsom, op grond, dat de bedoelde 
waarborgsom ingevolge art. 79, 3• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 aan de gemeente 
zou zijn vervallen, aangezien de voormelde 
school, geopend 22 September 1922, gedurende 
de jaren 1928, 1929 en 1930 zou zijn bezocht 
door minder dan de helft van het aantal leer
lingen, waarvoor zij volgens de opgave, bij de 
aanvrage overgelegd, bestemd was, wat door 
het schoolbestuur wordt betwist ; 

dat het instellen van deze rechtsvordering 
voor de gemeente Rockanje van belang is niet 
slechts met het oog op de terugontvangst van 
de, naar de meening van het gemeentebestuur, 
onverschuldigd betaalde rente, doch mede, 
omdat bij eene eventueele veroordeeling van het 
schoolbestuur tevens zou zijn beslist omtrent 
het aan de gemeente vervallen zijn van de 
gestorte waarborgsom ; 

dat het onderwerpelijke geschil dan ook uit
sluitend beheerscht wordt door de vraag, of 
het meerbedoelde rechtsgeding aan de gemeente 
redelijke kans van slagen biedt; 

dat Ged. Staten zulks ontkennen, nu de bij cle 
aanvrage overgelegde opgave, bedoeld in artikel 
73, l • lid, onder c, der Lager-Onderwijswet 1920, 
niet meer voorhanden is, terwijl omtrent der-

zelver in houd geen er lei zekerheid bestaat ; 
dat echter geenszins is uitgesloten, dat de 

gemeente hare stelling, dat de waarborgsom 
aan de gemeente is vervallen, in rechte waar zal 
kunnen maken door het bewijs te leveren, dat de 
bovenbedoelde opgave inhield, dat het school
gebouw voor 160, althans voor meer dan 124 
leerlingen ruimte moest bieden; 

dat de mogelijkheid van dit bewijs in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, door den vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur aannemelijk is gemaakt ; 

dat onder deze omstandigheden er geen vol
doende grond aanwezig is, om aan het raads
besluit de goedkeuring te onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Zuid-Holland van 8 
October 1935, G. S. n°. 327, 4• Afdeeling, aan 
het besluit van den raad der gemeente Rockanje 
van 11 September 1934 tot het aangaan van een 
rechtsgeding, alsnog goedlreuring te verleen en. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

20 Juli 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Al is het initiatief rot de verhuizing van 
G. naar E. van den armlastige zelf uit
gegaan, zoo had roch het gemeentebestuur 
van G. zijn vertrek naar E. niet behooren 
te bevorderen door hem mee te deelen dat 
hij te E. wel bij de werkverschaffing zou 
worden geplaatst of ondersteuning volgens 
de rijkssteumegeling zou ontvangen, en 
hem roe te zeggen, dat hij voorloopig bij 
de werkverschaffing te G. kon blijven, ter
wijl hij voorts een bijdrage in de verhuis
kosten ontving. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Gramsbergen 
tegen de beslissing van Ged. Staten van Over
ijssel dd. 1 April 1936, n°. 4058/2784, 2° Afd., 
waarbij met toepassing van art. 40 der Armen
wet is bepaald, dat de kosten van ondersteuning 
van het armlastige ~ezin W. Harder, gedurende 
een termijn van eén jaar, aanvangende op 
17 ovember 1935, komen ten laste van de 
gemeente Gramsbergen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juli 1936, n°. 288; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Juli 1936, n° . 
7462, afd. Armwezen; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. 
taten steunt op de overwegingen, dat het gezin 

W . H arder zich in September 1935 vestigde 
in de gemeente Enschede, komende uit de 
gemeente Gramsbergen; dat Harder - blijkens 
zijn tegenover het burgerlijk armbestuur te 
Enschede afgelegde verklaring - geen kans 
zag om in de gemeente Gramsbergen als tim
merman in het particuliere bedrijf weer werk 
te vinden en er daarom de voorkeur aan gaf 
naar een stad te verhuizen; dat hij zijn eveu-
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tueel vertrek naar de gemeente Enschede niet 
kon bewerkstelligen zonder vooraf de zekerheid 
te hebben, dat ook daarna de steunverleening 
zou worden voortgezet; dat de verhuizing naar 
Enschede dan ook eerst heeft plaats gehad, 
nadat Harder, die in de gemeente Gramsbergen 
bij de werkverschaffing was geplaatst, vanwege 
het gemeentebestuur van Gramsbergen de 
toezegging had gekregen, dat hij ook nà zijn 
vertrek naar Enschede voorloopig bij de werk
verschaffing in de eerstgenoemde gemeente ge
plaatst kon blijven, terwijl hem voorts een 
bedrag van f 10 werd toegekend wegens tege
moetkoming in de verhuiskosten ; dat Harder 
nà zijn vertrek naar de gemeente Enschede 
inderdaad nog tot begin ovember 1935 van
wege de gemeente Gramsbergen bij de werkver
schaffing is tewerkgesteld geweest ; dat op grond 
van het voorgaande mag worden aangenomen, 
dat door of vanwege het gemeentebestuur van 
Gramsbergen op de wilsvorming van W. 
Harder om naar Enschede te vertrekken invloed 
is uitgeoefend; dat er uit dien hoofde aanleiding 
bestaat te beslissen, dat de kosten van onder
steuning van het armlastige gezin-Harder ge
durende een te bepa1en termijn ten laste van de 
gemeente Gramsbergen zullen komen; dat deze 
termijn naar het oordeel van hun college op 
één jaar behoort te worden gesteld; 

dat burgemeester en wethouders van Grams
bergen in beroep aanvoeren, dat Harder te 
Gramsbergen niet ingevolge de Armenwet werd 
ondersteund ; dat hij meermalen te kennen gaf, 
zich in een groote gemeente te willen vestigen; 
dat hij zelfstandig besloot, zich te Enschede te 
vestigen ; dat dus door of vanwege het gemeen
tebestuur van Gramsbergen op de wilsvorming 
van Harder om naar Enschede te vertrekken, 
geen invloed is uitgeoefend; dat hem desge
vraagd door den agent der arbeid bemiddeling 
te Gramsbergen en door den gemeentesecretaris 
aldaar is medegedeeld, dat hij te Enschede -
evenals met personen, die zich uit andere ge
meenten te Gramsbergen vestigen, het geval is 
- wel bij de werkverschaffing zou worden ge
plaatst of ondersteuning ingevolge de Rijks
steunregeling zou ontvangen ; dat hem voorts 
werd toegezegd, dat hij voorloopig nog enkele 
weken in Gramsbergen bij de werkverschaffing 
kon blijven geplaatst om het gemeentebestuur 
van Enschede in de gelegenheid te stellen, zijne 
plaatsing aldaar te regelen ; dat deze handel
wijze geen uitzondering vormt op den gewonen 
regel; dat aan Harder op zijn verzoek eene 
bij drage van f 10 in de kosten van verhuizing 
naar Enschede is verleend, nadat diens vertrek 
vaststond en uitsluitend uit overweging, dat de 
reden, die hem reeds geruimen tijd bewoog, 
zijne woonplaats in eene groote gemeente te 
vestigen, namelijk de verwachting, dat hij 
alt.laar opnieuw arbeid als vakarbeider zou 
vinden, gemotiveerd scheen ; dat voor Grams
bergen geen financieel belang op het spel stond, 
daar de kosten van werkverschaffing voor 99 % 
gedragen worden door het Werkloosheidssnh
sidiefonds; dat dus in het onderhavige geval 
niet gesproken kan worden van een arme in den 
zin van art. 40 der Armenwet, aangezien het 
hier betreft een crisis-werklooze en voorts geen 
sprake is van afschuiving ; dat huns inziens 
het bestreden besluit is in strijd met de wet ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken W. 

H arder in ovember 1935, dus kort na zijne 
komst te Enschede in September 1935, geraakte 
in een toestand, die ondersteuning noodzakelijk 
maakte; 

dat tot die komst van Harder te Enschede 
invloed vanwege burgemeester en wethouders 
van Gramsbergen heeft medegewerkt, welke 
aanleiding tot toepassing van het bepaalde bij 
het tweede lid van artikel 40 der Armenwet 
beh0ort te geven ; 

dat toch uit de genoemde stukken blijkt, dat , 
nadat Harder met het oog op de door hem be
raamde verhuizing naar Enschede zich tot de 
gemeentesecretarie van Gramsbergen had ge
wend, hem vanwege burgemeester en wethou
ders dier gemeente is meegedeeld, dat hij te 
Enschede wel bij de werkverschaffing zou wor
den geplaatst of ondersteuning ingevolge de 
Rijkssteunregelin~ zou ontvanoen, en hem is 
toegezegd, dat hij voorloopig bij de werkver
schaffing te Gramsbergen kon blijven, terwijl hij 
f 10 als bijdrage in de verhuiskosten ontving ; 

dat weliswaar het initiatief tot de verhuizing 
naar Enschede van Harder zelf is uitgegaan, 
alwaar hij meende meer kans op werk te hebben 
dan in Gramsbergen, doch dat dit niet wegneemt, 
dat het gemeentebestuur van Gramsbergen, 
dat kennelijk en terecht verwachtte, dat Harder 
ook in Enschede overheidssteun noodig zou 
blijven hebben, onder de gegeven omstandighe
den diens vertrek naar Enschede niet had be
hooren te bevorderen ; 

dat daaraan niet afdoet, dat, indien Harder te 
Gramsbergen ware gebleven zijne tewerkstel
ling bij de werkverschaffing aldaar voor de 
gemeente in verband met de bijdrage uit het 
WerklooshedssubsiJ iefonds slechts geringe 
kosten zou hebben meegebracht; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten terecht 
in dit geval toepassing aan de genoemde wets
bepaling hebben gegeven; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

23 Juli 1936. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 34 en art. 58 l e lid.) 

Al zal een Minister in een geding als 
het onderhavige kunnen worden gehoord, 
zoo is dit juist in dit geding uitgesloten 
met betrekking tot den Minister van 0. 
K. en W. , die Îlnmers door de wet is aan
gewezen om de Kroon te vertegenwoordi
gen, waardoor hij materieel a ls partij moet 
worden aangemerkt. 

Terecht heeft de eerste rechter overwo
gen, dat de Kroon een onbeperkte be
voegdheid heeft hoog leeraren-ambtenaren 
te ontslaan, mits de desbetreffende voor
schriften in acht nemende. 

Mitsdien stond het aan de Kroon geheel 
vrij in verband met voorgenomen bezuini
gingsmaatregelen een hoogleeraar, als 
eischer, eervol ontslag te verleenen, ook 
a l werd het onderwijs in diens vakken op
gedragen aan een anderen hoogleeraar. 

In casu is van "detournement de pou
voir" geen sprake. 
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Uitspraak in zake : 
Professor R. P. v. C., wonende te Leiden, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. H . J. Marius Gerlings, advocaat te Utrecht, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, als vertegenwoordiger van Hare 
Majesteit de Koningin, gedaagde in hooger be
roep, voor wien tei; openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden: Mr. A. F. Telders, 
plaatsvervangend landsadvocaat te 's-Graven
hage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat bij Koninklijk Besluit van 30 October 

1935, n°. 48, op de voordracht van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 26 October 1935, n°. 4341, afdeeling Hooger 
Onderwijs, gelet op de artt. 86 en 88 van de 
Hooger-onderwijswet, met ingang van 1 Januari 
1936 aan Professor R. P . v. C., voornoemd, 
wegens opheffing van zijn betrekking eervol 
ontslag is verleend als hoogleeraar in de facul
teit der geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden, met dankbetuiging voor de belangrij
ke in deze betrekking bewezen diensten; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 1 April 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - heeft 
verstaan, dat Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne 
in dit geding, hoewel als zoodanig opgeroepen, 
niet ver-plicht was als getuige en deskundige te 
verschijnen, en het beroep van klager, thans 
eischer, tegen voormeld Koninklijk Besluit 
ongegrond heeft verklaard ; 

0. dat Mr. H. J . Marius Gerlings voornoemd, 
als gemachtigde van eischer, van deze uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij beroep
schrift, op de daarbij aangevoerde gronden, 
heeft verzocht, dat het dezen Raad moge be
hagen die uitspraak te willen vernietigen en 
a te bepalen, dat Prof. Dr. J. R. Slotemaker de 
Bruine, Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschapen, ingevolge de voorschriften der 
Ambtenarenwet door een partij als getuige
deskundige opgeroepen, had behooren te ver
schijnen en b het bestreden Koninklijk Besluit 
nietig te verklaren, subsidiair te vernietigen ; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, als vertegenwoordiger van 
Hare Majesteit de Koningin, bij contra-memorie 
zijn standpunt nader heeft uiteengezet en heeft 
verzocht de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht te willen bevestigen; 

In re,:,hte: 
0. dat voor inwilliging van het bij beroep

schrift gedane verzoek om te bepalen, dat 
Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
ingevolge de voorschriften der Arn btenarenwet 
1929 door een partij als getuige-deskundige 
opgeroepen, had behooren te verscrujnen, geen 
grond bestaat; 

0. dat eischers gemachtigde ter adstructie 
van zijn ten deze ingenomen standpunt in het 
beroepschrift heeft betoogd, dat art. 34 der 
Ambtenarenwet 1929 de mogelijkheid stelt 
van bijzondere regelen betreffende het hooren 
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van Ministers, waaruit zoude blijken, dat · 
Ministers wel degelijk als getuigen kunnen 
worden gehoord, en voorts, onder aanhaling 
van artikel 30 dier wet, dat de opgeroepen ge
tuige aan zijn verserujningsplicht heeft te 
voldoen, zijnde het dan aan den Ambtenaren
rechter ter beoordeeling overgelaten of de op
geroepene zich mag verschoonen ; 

0. dat zeer zeker een Minister in een geding, 
als het onderhavige, als getuige en deskundige 
zal kunnen worden gehoord, doch dat dit juist in 
dit geding is uitge loten met betrekking tot 
bovengenoemden Minister, die immers door de 
wet is aangewezen om de Kroon in het geding 
te vertegenwoordigen, waardoor hij dus materi
eel a ls partij moet worden aangemerkt ; 

0. dat bedoelde Minister vanwege eischer ter 
terechtzitting van dezen Raad als partij is ge
dagva::i,d, om aldaar als zoodanig en als getnige
deskundige te worden gehoord, zijnde de Mi
nister niet verschenen ; 

0. dat uit het bereids eerder overwogene 
volgt, dat deze Minister door den Raad niet 
als getuige en deskundige in het onderhavige 
geding kan worden gehoord ; 

0. dat door dien Minister ook aan de dag
vaarding als partij niet behoefde te worden 
voldaan, aangezien krachtens art. 30, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929 enkel een getuige, 
deskundige of partij, de vertegenwoordiger van 
een persoon, onbekwaam om in rechte te 
staan, daaronder begrepen, die ingevolge de 
voorschriften dier wet is opgeroepen, verplicht 
is aan die oproeping gevolg te geven; zijnde 
echter in de bepalingen van die wet niet aan 
de eene partij de bevoegdheid verleend om een 
andere partij op te roepen, welke bevoegdheid, 
gelijk blijkt uit artikel 95 dier wet, wel toekomt 
aan het gerecht; 

0. dat door eischers gemachtigde bij brief 
van 6 Juli 1936 - gericht aan den fungeerend
Voorzitter van dezen Raad, Kamer voor Ambte
narenzaken - onder meer mededeeling is 
gedaan, dat ter terechtzitting van dezen Raad 
op Donderdag 9 Juli 1936, des namiddags te 
drie uur, als getuige-deskundige zouden worden 
meegebracht Prof. Dr. J. A. J . Barge te Leiden 
en Dr. Ed. Hooien, Directeur Jacobusstichting 
te Wassenaar, wonende te 's-Gravenhage; 

0. dat de Griffier van dezen Raad op 7 Juli 
1936 namens den fungeerend-Voorzitter aan 
genoemden gemachtigde heeft bericht, voor 
zoover ten deze van belang, dat de in den brief 
van 6 Juli 1936 gedane mededeeling van de 
namen van de mede te brengen getuigen
deskundigen, als niet tijdig geschied wordt aan
gemerkt, zoodat niet aan het voorschrift, ver
vat in art. 89, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 
is voldaan; 

0. dat deze Raad het verzoek van eischers 
gemachtigde, om de bedoelde ter terechtzitting 
medegebrachte personen alsnog a ls getuige
deskundige te hooren, niet heeft ingewilligd, 
aangezien immers krachtens voormeld artikel 
89, lid 2, de namen van getuigen en deskundi
gen, die gedagvaard zijn of ter terechtzitting 
zullen worden medegebracht, door partijen 
tenminste drie dagen vóór de terechtzitting 
aan den Voorzitter moeten worden medegedeeld, 
zoodat tusschen de mededeeling en de terecht
zitting drie volle vrije dagen moeten liggen, 
hetwelk in casu niet het geval is geweest, zijnde 
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de brief op Maandag 6 Juli 1936, des namiddags 
te twee uur ter griffie van dezen Raad afgegeven 
en de zitting van dezen Raad gehouden op 
Donderdag 9 Juli 1936; 

0. dat in het beroepschrift en te dezer te
rechtzitting door eischers gemachtigde is ver
zocht, onder verwijzing naar de artt. 73 en 75 
der Ambtenarenwet 1929, dat eenige in het 
beroepschrift aangeduide en alle verdere op dit 
geding betrekking hebbende stukken zullen 
worden ingezonden, daarmede kennelijk be
doelend, dat deze Raad dezelve alsnog van de 
desbetreffende administratieve organen zoude 
opvragen, doch deze Raad zich door de ver
schillende aanwezige gedingstukken in casu 
voldoende ingelicht acht en dan ook voor in
williging van het verzoek, voor zoover daaraan 
zou kunnen worden voldaan, geen termen vindt; 

0. thans ten aanzien van de hoofdzaak, dat 
de eerste rechter t erecht heeft overwogen, dat 
de Kroon een onbeperkte bevoegdheid heeft 
hoogleeraren-ambtenaren te ontslaan, mits zij 
daarbij in acht neemt de voorschriften van 
art. 86 der Hooger-onderwijswet en van het 
R eglement hoogleeraren en lectoren, en van 
genoemde bevoegdheid niet kennelijk een ander 
gebruik maakt, dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat het mitsdien aan de Kroon, met in
achtneming van bedoelde voorschriften, geheel 
vrij stond om in verband IPet voorgenomen 
bezuiningingsmaatregelen een hoogleeraar, als 
eischer, eervol ontslag te verleenen, ook al werd, 
gelijk in casu is geschied, het onderwijs in de 
door dezen hoogleeraar gedoceerde vakken 
opgedragen aan een anderen hoogleeraar, ter 
doceering met diens eigrn vakken, zijnde het 
ontslagbesluit niet aar,. te tasten, ook al zouden 
daarin de gronden voor het ontslag niet of op 
minder juiste of op onjuiste wijze zijn vermeld ; 

0. dat deze Raad voorts, mede gelet op de 
gedingstukken, zich vereenigt met en over
neemt de gronden, welke tot de bestreden uit
spraak hebben geleid, waardoor een gedeelte 
der door eischers gemachtigde aangehaalde 
grieven, voor zoover deze een herhaling zijn 
van de in eersten aanleg te berde gebrachte 
bezwaren, geacht kunnen worden te zijn weer
legd; 

0. dat namens eischer alsnog als grief is 
aangevoerd, dat het bestreden besluit is ge
nomen, zonder dat Curatoren eischer hebben 
gehoord aangaande de factoren, welke voor 
Curatoren aanleiding zijn geweest om den Mi 
nister te a dviseeren de tot standkoming van 
het bestreden besluit te bevorderen ; 

0. dat deze grief als zoodanig moet worden 
verworpen, nu geen enkel algemeen verbindend 
voorschrift en met name niet art. 86, lid 3, der 
Hoogeronderwijswet vereischt, het~een dien
aangaande namens eischer is betoogd, "aar 
toch ingevolge dit artikel ontslag aan een 
hoogleeraar-ambtenaar niet wordt verleend 
dan op eigen verzoek of nadat curatoren zijn 
gehoord; terwijl dezen deswege, den belang
hebbende gehoord of opgeroepen, hun advies 
geven ; wordende daarin dus niet gerept van 
het hooren van den belanghebbende door cu
ratoren over de bovenbedoelde factoren ; 

0 . nu dat op grond van de gedingstukken 
vaststaat, dat eischer ter zake van het voor
genomen ontslag door curatoren is gehoord 

- waaraan niet afdoet, dat te dezer vergade
ring niet alle curatoren, om welke reden dan 
ook, aanwezig waren - en dat curatoren ter 
zake advies hebben uitgebracht aan den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, zulks bij brief van l October 1935, 
welke brief kennelijk mede terugslaat op het 
schrijven van curatoren van 23 September 
1935 aan dien Minister, uit den gezamenlijken 
inhoud waarvan ten duidelijkste blijkt, dat 
curatoren in hun brief van 1 October 1935 
adviseeren aan eischer het voorgenomen eervol 
on tslaa te verleenen ; 

0. dat nog. namens eischer is betoogd, dat 
men bij de beoogde reorganisatie den hoog
leeraar in de tropische hygiëne had bebooren te 
ontslaan, wegens opheffing van diens aparten 
leerstoel; 

0. dat, daargelaten of kan worden gezegd, 
dat de leerstoel van dien hoogleeraar is op
geheven, dat betoog voor het onderhavige 
geschil van belang is ontbloot, waar het ten 
deze enkel gaat om het ontslag aan eischer, 
nu een bepaling, als die in art. 96, lid 2, van het 
Algemeen Rijksam btenarenreglement, op eischer 
niet van toepassing is ; · 

0. dat voorts, zulks met betrekking tot het 
alsnog ter zake in het beroepschrift aangevoer
de, moge '"orden opgemerkt, dat deze Raad in 
de aanhaling van art. 88 van de Hoogeronder
wijswet in het bestreden besluit niets anders 
vermag te zien, dan dat de Kroon heeft willen 
te kennen geven, dat het ten deze bedoelde 
onderwijs in den vervoJge mede een ander vak 
of andere vakken zou omvatten, dan tevoren 
door eischer waren gedoceerd, zonde.r dat te 
dezer zake wordt aangegeven of, eventueel 
waarom, eischer heeft of zou hebben geweigerd 
met dat onderwijs te worden belast; 

0. ten slotte dat ook deze Raad met den 
eersten rechter van oordeel is, dat in casu van 
"détournement de pouvoir'.' geen eprake is, _en 
de vere1schte bezmmgmg m 's lands financiën 
het motief is geweest tot bet bestreden besluit; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan beroep, 
behoort te worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

23 Juli 1936. UITSPRAAK van den Centra
Jen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 le lid; Algem. Rijksambte
narenreglement Art. 96.) 

Eischer in h. b. is destijds door den Mi
nister van 0. K. en W. in vasten dienst 
aangesteld als amanuensis bij de bacterio
logie en hygiëne aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden en was als zoodanig ambtenaar 
in den zin der Ambtenarenwet en van het 
Al gemeen Rij ksambtenarenreglement. 

Krachtens het bepaalde bij art. 96 lid 1 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment kan aan een ambtenaar a ls eischer 
eervol ontslag worden verleend wegens op
heffing zijner betrekking. 

In tegenstelling met den eersten rechter 
is de Centrale Raad van Beroep van oor
deel, dat door de sluiting en opheffing 
van het Laboratorium, dat onder leiding 
stond van Prof. R . P . v. C. niet een 
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dienstvak in den zin van vorenbedoeld art. 
96 is opgeheven, en evenmin is daardoor 
de betrnkking van eischer opgeheven, die 
immers niet is aangesteld a ls ambtenaar 
bij dat labom-torimn. 

Het ontslagbesluit strij dt fe itel ijk met 
voormeld art. 96 lid 1. 

Uitspraak in zake: 
I. K., wonende te L., eischer in hooger beroep, 

voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden : H. Steketee, wonende 
te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, gedaagde in hooger beroep, voor 
wien ter open bare t erechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden: Mr. A. F. Telders, plaatsver
vangend landsadvocaat te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de Jeiten van het twistgeding : 
0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen bij besluit van 7 November 
1935 - gelet op art. 97 van de Hooger-onder
wijswet en gezien het bericht van Curatoren van 
de Rijksuniversiteit t e Leiden van 30 October 
1935, n°. 128 III K.A. - heeft goedgevonden 
met ingang van 1 Januari 1936 onder meer aan 
voornoemden I. K. eervol ontslag te verleenen 
als amanuensis bij de bacteriologie en hygiëne 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, zulks wegens 
opheffing van de betrekking ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 1 Apri l 1936 - naar 
welker inhoud hlerhij wordt verwezen - het 
beroep van klager, thans ei cher, tegen voor
meld besluit, voorzoover het daarbij aan hem 
verleende ontslag betreffende, ongegrond heeft 
verkln.ard; 

0. dat H. Steketee voornoemd, als ~emachtig
de van I. K., van deze uitspraak tijdig is ge
komen in hooger beroep en op de bij beroep
schrift aangevoerde gronden heeft verzocht om, 
met vernietiging van die uitspraak, het ont
slagbeslui t van Zijne Excellentie den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
dd. 7 November 1935, n°. 4440 I afdeeling 
H . 0., alsnog te willen vernietigen; 

0. dat do Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij contra-memorie het 
bestreden besluit heeft verdedigd en heeft ver
zocht de uitspraak van het Ambtenarengerecht 
te willen bevestigen ; 

In rechte: 
0. dat voor dezen Raad op grond van de 

gedingstukken vaststaat, dat eischer destijds 
door den betrokken Minister in vasten dienst 
is aangesteld als amanuensis bij de bacteriologie 
en hygiëne aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 
als hoedanig hlj was ambtenaar in den zin der 
Ambtenarenwet 1929 en van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 96, 
lid 1, van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement aan een ambtenaar als eischer eervol 
ontslag kan worden verleend wegens opheffing 
zijner betrekking of wegens verandering in de 
inrichting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is; gesch.iedende, ingevolge lid 2 van dat 

artikel, het ontslag op laatstbedoelden grond 
met inachtneming van de daarin aangegeven 
rangorde, behoudens het bepaalde in lid 3 ; 

0. dat thans behoort te worden beslist, of 
het bestreden ontslagbesluit op een der gronden, 
bedoeld in art. 58, lid 1, der Ambten,i,renwet 
1929 kan worden aangevochten, waarvoor ten 
deze van beslissende beteekenis is, of eischers 
betrekking is opgeheven ; 

0. dat deze Raad, in tegenstelling met den 
eersten rechter, van oordeel is , dat door de 
sluit ing en de opheffing van .het Laboratorium, 
dat onder leiding stond van Professor R. P . 
van Calcar, niet een dienstvak in den zin van 
vorenbedoeld artikel 96 is opgeheven , moetende 
toch als dienstvak in casu worden aangemerkt 
het onderwijs in de bacteriologie en hygiëne 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, daargelaten 
door wie, op w~ke wijze en in " •elk gebouw 
of laboratorium aldaar in dat onderwijs wordt 
voorzien; 

0. nu dat ook na sluiting en opheffing van 
vorengenoemd Laboratorium het onderwijs in 
de bacteriologie en hygiëne aan de Rijksuni
versiteit te Leiden is gedoceerd gebleven, zoo
dat in het onderhavige geval wel heeft plaats 
gehad een verandering in de inrichting van 
het betrokken dienstvak doch niet opheffing 
daarvan · 

0. dat dan ook niet - in tegenstelling met 
hetgeen ter zake in de uitspraak, waarvan be
roep, is overwogen - door sluiting en opheffing 
van bovenbedoeld laboratorium is opgeheven 
de betrekking van eischer, die immers niet is 
aangesteld als ambtenaar bij dat laboratorium , 
waaraan niet afdoet dat hij daarbij zijn werk
zaamheden niet meer kon verrichten ; 

0. dat derhalve het ontslagbesluit feitelijk 
strijdt met voormeld artikel 96, lid 1, bevat
tende het toch "opheffing van de betrekking" 
als grond voor het ontslag, welke grond in feite 
ontbreekt; 

0. dat mitsdien, met vernietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, het door eischer 
tegen het ontslagbesluit ingestelde beroep, voor
zoover het daarbij aan hem verleende ontslag 
betreffende, alsnog ~egrond en dit besluit in 
zooverre alsnog nietig behoort te worden ver
klaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door eischer, toenmaals kJager, 

tegen opgeroeid besluit van 7 November 1935 
ingestelde beroep, voorzoover het daarbij aan 
hem verleende ontslag betreffende, alsnog ge
grond en verklaart dat besluit in zooverre 
alsnog nietig. (A. B.) 

15 Augustus 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12. ) 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
de dienstplichtige van zijn prilste jeugd af 
in Duitschland heeft gewoond, nimmer in 
Nederland een school heeft bezocht en 
daardoor de Nederlandsche taal niet vol
doende machtig is, terwijl hij zich in 
Dui tschland een middel van bestaan heeft 
weten te verschaffen en zijn patroon ver
klaard heeft, hem verder in dienst te wil
len houden, zoodat zijn verblijf aldaar van 
duurzamen aard is te beschouwen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Gerhard Bernhard Olde Wiverink te Nordhorn, 
dienstplichtige der lichting van 1936 uit 
Amsterdam tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie 
a.i., van 27 Mei 1936, VII• afd., n°. 225 V, 
waarbij hem vrijstelling van den dienstplicht 
wegens aanwezigheid van een bijzonder geval 
is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1936, n°. 307 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat,MinistervanDefensiea. i., van8Augustus 
1936, VII• Afdeeling n°. 212 V ; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de in het verzoek
schrift van den dienstplichtige van 16 Maart 
1936 vermelde omstandigheden, namelijk, dat 
h.ij door een verblijf in werkelijken dienst voor 
eerste oefening zijn betrekking zou verliezen 
en dat hij, na volbrachte eerste oefening, moei
lijk in Duitschland weder een betrekking zou 
kunnen verkrijgen, geen aanleiding geven hem 
te beschouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval en hem op dezen grond vrijstelling van 
den dienstplicht te verleen en ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat, 
indien hij zijn dienstplicht in Nederland ver
vullen moet, hij gedwon~en zal zijn, zijn tegen
woordige betrekking biJ de firma Niehues & 
Dütting, t e Nordhorn, op te zeggen; dat, 
gezien de huidige moeilijke toestanden op de 
arbeidsmarkt, het dan volkomen onmogelijk 
zal zijn, na beëindiging van zijn dienstplichttijd 
als Nederlandsch onderdaan in Duitschland 
weder eene betrekking te krijgen; dat hij, aan
gezien h.ij in Duitschland geboren is, eene Hol
landsche school nooit bezocht heeft en zelfs 
niet in Holland gewoond heeft, de Nederland
sche taal niet macht,ig is ; dat h.\j daarom ook 
in Holland geen betrekking zal kunnen be
komen; dat derhalve, naar is te verwachten, 
zijn levensbestaan volkomen vernietigd zou 
worden; 

0. dat, naar uit de stukken blijkt , de dienst
plichtige van zijn prilste jeugd af in Duitsch
land heeft gewoond, nimmer in Nederland eene 
school heeft bezocht en daardoor de Neder
landsche taal niet voldoende machtig is, terwijl 
h.ij zich in Duitschland een middel van bestaan 
heeft weten te verschaffen en zijn patroon ver
klaard heeft, hem verder in dienst te willen 
houden, zoodat zijn verblijf aldaar van duur
zamen aard is te beschouwen; 

dat in verband met een en ander moet worden 
aanoenomen, dat de band van den dienst
plichtige met Nederland dusdanig is verzwakt, 
dat hij geacht moet worden te verkeeren in een 
bijzonder geval, op grond waarvan hem krach
tens ar t. 12, eerste lid, /, der Dienst,plich~wet 
vrijstelling van den dienstplicht behoort te 
worden verleend ; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Staat, Minister van 
Defensie a. i., van 27 Mei 1936, VII Afd., 
no. 225 V, aan Gerhard, Bernhard Olde Wive
rink, te Nordhorn, dienstplichtige der lichting 

van 1936 uit Amsterdam, alsnog voorgoed 
vrijstelling van den dienstplicht te verleenen. 

I 15 

Onze Minister van Defensie is belast, enz. 
(A.B.) 

Augustus 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• art. 
101 5e lid .} 

De kosten van vernieuwing van een 
gangvloer vallen onder die van instand
houding, bedoeld in art. 101 5e lid. Deze 
kosten veranderen niet van aard, omdat 
in plaats van een houten vloer een vloer 
van basaltinetegels is aangebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Hemelumer Oldephaert 
en Noordwolde tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 5 Februari 1936, 
no. 44, 2• afd. F, voor zoover daarbij met ver
nietiging van het besluit van dien raad van 
2 November 1935 is bepaald, dat de door het 
bestuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van scholen met den Bijbel te 
Hemelum overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor een verandering van den gangvloer in het 
schoolgebouw alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1936, n°. 190 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Augustus 1936, n°. 8655, Afdeelmg Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde bij zijn besluit van 
2 November 1935 aan het bestuur der Vereeni
ging tot stichting en instandhouding van scho
len met den BiJ bel te Hemelum onder meer 
medewerking heeft geweigerd tot de verande
ring van de schoolgang, te dien aanzien over
wegende, dat bij meerdere van Onze Besluiten 
is overwogen, dat de kosten van vernieuwing 
van een houten gangvloer, welke gelijk hier 
versleten is, niet vallen onder ar t. 72 der Lager
Onderw:ijswet 1920, doch onder die van in
standhouding, bedoeld in art. 101, vijfde lid, 
dier wet en dat deze kosten niet van aard ver
anderen, wanneer in plaal~ va,n een houten 
vloer, een terrazzo-vloer of dergelijke wordt 
aangebracht, omdat daardoor de bouw of 
inrichting der school niet wordt gewijzigd; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing bij Ged. Staten van Friesland in beroep 
was gekomen, Ged. Staten bij hun besluit van 
5 Februari 1936, n°. 44, 2• afd. F., met ver
nietiging, zooveel noodig, van het bestreden 
raadsbesluit, onder meer hebben beslist, dat de 
gemeenteraad de gevraagde medewerking voor 
de verandering van de schoolgang alsnog be
hoort te verleenen ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de vervanging van een houten gangvloer 
door een vloer van basaltine-tegels als eene 
verandering van inrichting moet worden aan
gemerkt ; dat de Inspecteur van het lager onder
wijs in casu de vervanging van den aanwezigen 
vloer door een vloer als evenbedoeld zeer ge
wenscht acht en uit dezen hoofde voor eene 
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overschrijding der normale eischen niet behoeft 
te worden gevreesd ; 

dat van deze beslissing de raad der gemeente 
Hemelumer Oldepha,ert en N oordwolde bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
z. i. de gangvloer al sedert eenige jaren in 
zoodanigen slechten toestand verkeert , da t 
algeheele vernieuwing wenschelijk is, maar 
da t de kosten van deze vernieuwing, krach tens 
hun aard, vallen onder die van instandhouding, 
als bedoeld in ar t . 101, lid 5, der Lager -Onder
wijswet 1920; dat deze kosten zijns inziens 
ook niet van aard veranderen, wanneer in 
plaats van een houten vloer een vloer van 
basalt inetegels wordt aangebracht, omdat de 
bouw ofde inrich t ing van de school daardoor 
geen wtjziging ondergaat ; 

0 . dat, blijkens een nader, op verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van tate, voor de 
Geschillen van Bestuur, ui tgebracht ambts
bericht van den Bouwkundig-Inspecteur van 
het lager onderwijs, de, inmiddels reeds tot 
stand gekomen, vernieuwing van den houten 
gangvloer door den toestand, waarin een deel 
van dezen vloer verkeerde, noodzakelijk was ; 

da t de kosten van zoodanige vernieuwing 
krachtens hunnen aard vallen onder die van 
instandhouding, als bedoeld in art. 101, lid 5, 
der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat deze kosten niet van aard veranderen, 
• omdat in plaats van een houten vloer een vloer 

van basaltine-tegels is aangebracht, tengevolge 
waarvan immers de bouw of de inrichting van 
de school niet is gewij zigd ; 

dat mitsdien reeds op dezen grond de raad 
der gemeente H emelumer Oldephaert en Noord
wolde t erech t voor deze vernieuwing geen gel
den, ingevolge art. 72 der Lager -Onderwij swet 
1920 heeft beschikbaar gesteld en Ged. Sta ten 
daartoe ten onrechte alsnog medewerking 
hebben bevolen ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging voor zooveel noodig, van 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 5 Februari 1936, n°. 44, 2e Afd., 
F., het besluit van den raad der gemeente 
H emelumer Oldephaert en Noordwolde van 
2 November 1935 te handhaven, voor zoover 
daarbij medewerking is geweigerd voor de 
verandering van den houten gangvloer in een 
vloer van basalt ine- tegels. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast , enz. 

(A. B .) 

15 Augustus 1936 . KONINKLIJK BESLU IT. 
(Dienstplichtwet Art. 12. ) 

E en " bijzonder geval" is aanwezig, waar 
appell ant sedert twee jaren in Du itschland 
werkzaam is als vertegenwoord iger van 
eene ondernem ing, die bevrachtings- en 
expedi t iezaken drijft, hij bereids in Duitsch
land verschill ende relaties heeft aange
knoopt en het vertrouwen geniet van de 
Dui t che autoriteiten, terwijl aannemelij k 
is gemaakt dat door onderbreking van 
appellants werkkring, die bezwaarlijk ge
durende langeren tij d kan worden vervan
gen, de belangen van de onderneming 
ernstig zullen worden geschaad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J acobus van den Bos, dienstplich tige der lich
ting van 1935 uit Voorschoten, t hans wonende 
te Hamburg, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie a. i. , 
van 12 Juni 1936, VII0 Afdeeling, n°. 326 V, 
waarbij hem vrij stelling van den dienstplicht 
wegens aanwezigheid van een bijzonder geval is 
geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 29 
Juli 1936, n°. 311 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat , Minister van Defen ie a . i., van 8 Au
gustu 1936, VII0 Afdeeling, n°. 212 V ; 

O. dat de beslissing van Onzen Minister 
steun t op de overweging, da t de in het verzoek
schrift van 3 April 1936 vermelde omstandig
heden , namelijk, dat de belanghebbende in 
Duitschland gevestigd is, da t hij door een ver 
blijf in werkelijken dienst voor eerste oefening 
zijne betrekking zou verliezen en hij na afloop 
van de eerste oefening werkloos zou zijn, geen 
aanleiding geven hem te beschomven als te 
verkeeren in een bijzonder geval en hem op 
dien grond vrijstelling van den dienstplicht te 
verleenen ; 

dat de appellan t in beroep aanvoert, dat hij 
in het buitenland woonacht ig is en dat, wanneer 
zijn werkkring aldaar door den militairen 
dienst zou worden onderbroken, deze daar
mede voorgoed zou worden beëindigd, hetgeen 
in de huidige omstandigheden hem na volbrach
ten dienstt ijd in eene zeer moeilijke situatie 
zou brengen ; 

0. da t, blijkens de stukken, de appellant 
sedert twee jaren in Duitsèhland werkzaam is 
als ver tegenwoordiger van de aamlooze 
Vennootschap iemve F rnith9:ndel H oek van 
Holland, welke vennootschap bevrachtings- en 
expeditiezaken dr~jft ; da t de appellan t bereids 
in Duitschland verschillende relaties heeft 
aangeknoopt en ruj het vertrouwen geniet van 
de Dui tsche autoriteiten; 

dat aannemelijk is gemaakt, dat door onder
breking van den werkkring van den appellant, 
die in de gegeven omstandigheden bezwaarlijk 
gedurende-langeren tij d kan worden vervangen, 
de belangen van de voormelde vennootschap 
ernstig zullen worden geschaad ; 

dat er mitsdien termen aanwezig zijn voor 
het verleenen aan den appellant van de vrij
stellin~, bedoeld in ar t . 12, eerste lid , onder f, 
der D1enstphchtwet ; 

Gezien deze wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vermeti(ling van de beschikking van 
Onzen Minister van Staat , Minister van Defensie 
a.i. , van 12 J uni 1936, VI1° Afdeeling, n°. 
326 V, aan J. van den Bos, te H amburg, dienst
plichtige van de lichting van 1935 uit V oor
schoten , alsnog voorgoed vrij stelling van den 
dienstplicht op grond van aanwezigheid van 
een l:>iJ zonder geval te verleenen , met bepaling , 
dat deze vrijstelling niet geldt in geval van oor
log, oorlogsgevaar, of andere buitengewone 
omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie is belast, enz. 
(A.B.) 
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15 Augustus 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j 0

• art. ll.) 
Terecht hebben Ged. Stat.en goedkeuring 

onthouden aan een wijziging der bouw
verordening, beoogend het doen vervallen 
van den aansluitingsdwang aan de water
leiding, zoodra in de gemeente een water
leidingbedrijf zal zijn gevestigd, zulks te 
meer, daar de mogelijkheid is geopend 
van vrijst.elling van den aansluitingsplicht, 
indien een woning reeds een ander deug
delijk drink- en huishoudwater verschaf
fend, middel tot wat.ervoorziening bez it. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Moergestel tegen het besluit van 
Ged Staten van Noord-Brabant van 19 Febru
ari 1936, G n°. 9, 1° Afd., waarbij o.m. goed 
keuring is onthouden aan eene wijziging van de 
bouwverordening van Moergestel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1936, n°. 305; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 4 Augustus 1936, n°. 6596 
M/P.B.R., Afd. Volkshuisvesting; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Moer
gestel bij zijn besluit van 30 Augustus 1935 de 
bouwverordening d ier gemeente had gewijzigd, 
Ged. Staten van Noord-Brabant bij hun besluit 
van 19 Februari 1936, n°. 9, 1° afd., aan het 
voormelde raadsbesluit, voor zoover betrekking 
hebbend op de wijziging van de artikelen 2 en 111 
der bouwverordening en op de invoeging van 
een nieuw artikel 96a, goedkeuring hebben ver
leend en voor het o\~erige aan dat raadsbesluit 
eoedkeuring. hebben onthouden ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben ovcrnogen, 
dat de bedoelde wijziging verordening bestaat 
uit: a. eenige redactiewijzigingen ia de artikelen 
2 en lll der bouwverordening, alsmede in
voeging van een nieuw artikel 96a, b. een wijzi
g ing van art ikel 90, lid 3 : dat de bepalingen, 
bedoeld onder a, ten doel hebben juridische 
onnauwkeurigheden weg te nemen en aldus de 
naleving der verordening beter te verzekeren ; 
dat deze bepaling derhalve geen verandering 
brengen in het stelsel der bouwverordening ; 
dat echter de bepaling, bedoeld onder b, een 
geheel ander doel heeft; dat immers, indien de 
bedoelde bepaling in werking treedt, de ver
plichting van den eigenaar van eene bestaande 
woning om deze aan te sluiten aan de drink
waterleiding, zoodra een hoofdbuis dier leiding 
binnen een bepaalden afstand van de woning 
komt, zou vervallen; dat derhalve de bepalin
gen , bedoeld onder a, in het geheel geen ver
band houden met de bepaling, bedoeld onder b, 
en mitsdien een afzonderlijke behandeling van 
de beide gedeelten der wijzigingsverordeningen 
juist moet worden geacht; dat tegen de be
palingen, bedoeld onder a, geenerle i bezwaar 
bestaat; dat echter de bepaling, bedoeld onder 
b, uit gezondheidsoogpunt ongewenscht moet 
worden geacht ; dat immers een geldelijk ge.zond 
waterleidingbedrijf van groot belang is voor de 
verbetering der volksgezondheid, en zulk een 
bedrijf zonder een zoogenaamden aan.sluitings
dwang niet rendabel is te maken; 

dat de raad der gemeen te Moergestel in be
roep aanvoert, dat de eerste volzin van het 

derde lid van artikel 90 der bouwverordening 
der gemeente Moergestel 1933 luidt als volgt: 
" Het bepaalde in artikel 38, lid 2 en 3 .... . is 
mede op bestaande woningen van toepassing'' , 
terwijl he t derde lid van artikel 38 bepaalt: 
,,Het in lid 1 bedoelde middel bot watervoor
ziening (d.i. overeenkomstig de bewoordingen 
van het eerste lid van artikel 38 een middel tot 
watervoorziening in staat om deugdelijk drink
en huishoudwater in voldoende mate te ver
schaffen) moet bestaan in een aansluiting op de 
drinkwat.erleiding, indien eenig deel van de 
woning niet meer dan 40 meter is verwijderd 
van een hoofdhuis dier waterleiding of van de 
as van den weg, waarin ter plaatse een zoodanige 
hoofd buis aanwezig is"; dat met de wijziging 
van artikel 90 inderdaad beoogd wordt op
heffing van den thans bestaanden aansluitings 
dwang; dat wegens het niet-bestaan van een 
waterleidingbedrijf in de gemeente Moergestel 
als gevolg van de voorgestelde wijziging geen 
aanwijsbare gezondheidsbelangen kunnen wor
den geschaad, een dergelijke bepaling alzoo 
geen effect vermag te sorteeren en derhalve a ls 
praematuur is aan te mc-rken ; dat het hem onge
wenscht wil voorkomen ten deze reeds thans 
regelen te stellen, waaraan de raad in de toe
komst zal gebonden zijn ; dat het ter saneering 
van de gemeente-financiën van zeer groot be
lang is, dat een waterleidingbedrijf geldelijk 
gezond is, ter~jl het, ten einde de rendabiliteit 
van het bedrijf te waarbor$.en, gewenscht is , 
dat de aanslu.i ting a lgemeen zij ; dat hij nochtans 
de meening van Ged. Staten, als zou zulk een 
bedrijf zonder een zoogenaamden aansluitings
dwang niet rendabel zijn te maken, niet kan 
deelen , althans niet indien Ged . Staten van 
meening zijn, dat aanslui t ingsdwang het een ige 
middel is tot het rendabel maken van het be
drijf; dat naar zijne meening de ervaring ge
leerd heeft, dat het middel "aansluitingsdwang" 
met voorzichtigheid is te hanteercn en dat 
- indien mogelijk - een meer gematigde vorm 
om tot algemeene aansluiting te komen, wat 
toch enkel het doel is van den zoogenaamden 
aansluitingsdwang, de voorkeur verdient; dat 
hij vermeent, dat op eene andere meer geleide
lijke wijze dit resultaat is te bereiken, met name 
door gedurende een vooraf te bepalen termijn 
de aansluiting te bevorderen door het uitloven 
van een aansluitingspremie of dergelijke, en 
pas na afloop van dien termijn de aansluiting 
verplichtend te stellen, zonder eenige tegemoet
koming ; dat - voot· wat het formeele gedeelte 
aangaat - Ged. Staten zijns inziens de voor
liggende verordening als geheel hebben te be
oordeelen en hunne goedkeuring hebben te 
verleenen of te weigeren aan de verordening 
in haar geheel ; dat in het onderhavige geval 
toch afkondiging van de vorenbedoelde ver
ordening niet mogelijk is, zonder dat in hot 
daarvoor vastgestelde afkondiging formu lier 
wijziging wordt aangebracht, terwijl zulks in 
strijd is te achten met de op dit punt bestaande 
jurisprudentie, waarbij is uitgemaakt, dat het 
formulier van afkondiging woordelijk moet 
worden gevolgd ; 

0. wat betreft het door den appellant aan
gevoerde bezwaar tegen het feit, dat Ge,d. 
Staten qc gewijzigde verordening gedeeltelijk 
hebben goedgekeurd en gedeeltelijk niet, dRt 
dit bezwaar door Ons niet wordt gedeeld; 



279 15 AUGUSTUS 1936 

dat toch het eenige argument, waarmede de 
appellant dit bezwaar staaft, hierin bestaat, 
dat in het onderhavige geval afkondiging van 
de hierbedoolde verordening niet mogeLijk zou 
zijn, zonder dat in het daarvoor vastgestelde 
afkondigingsformulier wijziging wordt aange
bracht, waartegen de op dit punt bestaande 
jurisprudentie zich zou verzetten ; · 

dat echter dit argument reeds hierom niet 
opgaat, omdat, wanneer overigens het afkondi
gingsformulier van artikel 1, eerste lid, van 
het Woningbesluit woordelijk wordt gevolgd, 
er geen bezwaar tegen bestaat, dat daaraan na 
het woord "goedgekeurd" wordt toegevoegd de 
zinsnede : ,, behalve voor wat betreft de wijziging 
van het derde lid van artikel 90"; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat Wij op 
grond van de terzake ontvangen ambtsberich
ten van oordeel zijn, dat het uit een oogpunt 
van volksgezondheid geboden is, dat het thans 
bestaande derde lid van artikel 90 der verorde
ning gehandhaafd blijft; 

dat hot immers een groot hygiënisch belang 
is, dat alle woningen, dus ook de bestaande, 
zoodra in de gemeente Moergestel een Water
leidingbedrijf zal zijn gevestigd, daaraan zullen 
worden aangesloten ; 

dat niet kan worden verwacht, dat dit doel 
ook zou worden bereikt bij het door het appel
leerend gemeentebestuur voorgestane stelsel, 
hierin bestaande, dat vóórdat de aansluiting 
verplichtend wordt gesteld, gedurende een 
bepaalden termijn de aansluiting ware te be
vorderen door het uitloven van een aansluitings
premie; 

dat de onderwerpelijke bepaling ook niet 
onnoodig bezwarend is, aangezien zij de moge
lijkheid opent om vrijstelling van den aanslui
tingsplicht te verkrijgen, indien een woning 
reeds een ander, deugdelijk drink- en huishoud
water vel'Schaffend, middel tot watervoorziening 
bezit; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Noord-Brabant behoort te worden 
gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken i3 hela t, 

~~ ~.B.) 

15 Augustus 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 j 0

• art. 40.) 
Hoewel in het algemeen uit uitbrei

dingsplan niet zal behooren te dienen voor 
gronden binnen "de bebouwde kom, kan 
toch niet worden gezegd, dat een uitbl"ei
dingsplan steeds streng beperkt zou moe
ten blijven tot de gronden buiten de be
bouwde kom. Nu in casu Geel. Staten, 
krachtens art. 40 een plan vaststellend, 
aan de stadsuitbreiding grenzende gronden 
buiten het plan hebben gelaten, kan de 
gemeenteraad door toepassing van de artt. 
2, 35 en 43 de uit deze handelwijze van 
Geel. Staten voortspruitende bezwaren 
wegnemen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het overeenkomstig art. 37, 3• lid, in 

verband met art. 40, 2• lid, der Woningwet, 

aan On ter goedkeuring aangeboden besluit 
viin Ced. Staten van Overijssel van 28 Januari 
1936, n°. 15568/766, 4• afd., tot vaststelling 
van een plan van uitbreiding voor een gedeelte 
der gemeente Zwolle, omvattende terreinen, 
gelegen buiten de Kamperpoort te Zwolle, 
met bijbehoorende bebouwingsvoorschriften; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chiJlen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Juli 1936, no. 267 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 1 Augustus 1936, n°. 6246 
M/P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat bij Ons besluit van 21 Augustus 1931 
nv. 26, ongegrond is verklaard het beroep, in
gesteld door den raad der gemeente Zwolle, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 3 Februari 1931, 4• afd., n°. 759/886, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een uit
breidingsplan voor een deel dier gemeente, 
gelegen . tussc!ien de Willemsvaart en het 
Zwarte Water; 

dat, aangezien de gemeenteraad niet over
eenkomstig het bepaalde bij het 2• lid van art. 
38 der Woningwet binnen twaalf maanden na 
de ontvangst van de besliss ing een nieuw plan, 
waarbij die beslissing werd in acht genomen, 
aan de goedkeuring van Ged. Staten heeft 
onderworpen, Geel. Staten van Overijssel ter 
uitvoering van art. 40 der genoemde wet bij 
hun evenvermeld besluit van 28 Januari 1936, 
n°. 15568/766, 4• afd., een plan van uitbreiding 
voor een gedeelte der gemeente Zwolle, om
vattende terreinen, gelegen buiten de Kamper
poort te Zwolle, met bijbehoorende bebouwings
voorschriften, hebben vastgesteld; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat het 
gemeentebestuur van Zwolle verschillende be
zwaren heeft aangevoerd, in hoofdzaak hieroi, 
neerkomende, dat verschillende terreinen niet 
in het plan zijn opgenomen ; dat echter die 
door het gemeentebestuur bedoelde terreinen 
gelegen zijn binnen de bebouwde kom der ge
meente en een uitbreidingsplan, uit den aard 
der zaak, uitsluitend kan omvatten buiten de 
bebouwde kom gelegen terreinen en dat der
halve, indien voor de aansluiting aan een uit
breidingsplan binnen de bebouwde kom voor
zieningen behooren te worden getroffen, zulks 
dient te geschieden door het vaststellen van 
rooilijnverordeningen, van bouwverboden krach
tens art. 35 der Woningwet, of van voorschriften 
als bedoeld in art. 43 dier wet; dat het gemeen
tebestuur voorts in de bebouwingsvoorschriften 
wenschte te zien opgenomen bepalingen, welke 
ten doel hebben in woonwijken met open be
bouwing of met voortuinen, de instandhouding 
en de goede verzorging der tuinen te verzeke
ren; dat evenwel dergelijke bepalingen niet 
aangemerkt kunnen worden als bebouwings
voorschriften in den zin van art. 39 der Woning
wet, daar zij niet zouden strekken tot nadere 
omschrijving van de bestemming, zooals deze 
in het plan in onderdeelen is bepaald ; dat 
mitsdien aan de opmerkingen van het gemeente
bestuur niet kan worden tegemoet gekomen ; 
dat de Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat in de Directie Overijssel be
zwaar heeft gemaakt tegen het ontwerp-plan, 
aangezien de daarop geprojecteerde gedeelten 
van de Rijkswegomlegging ten Noord-Westen 
van Zwolle, niet met elkaar verbonden zijn ; 
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dat dit bezwaar dus niet betre~ de aan de in 
het plan opgenomen terreinen gegeven be
s temming, derhalve niet kan worden beschouwd 
als een tegen het onderwerpelijke ontwerp-plan 
gericht bezwaar, doch als eene mededeeling, 
dat het wenschelijk zoude zijn aan het plan 
grooteren omvang te geven ; dat aan dien 
wensch niet kan worden voldaan, aangezien 
alsdan in het plan zou moeten worden opge
nomen een gedeelte van de bebouwde kom der 
gemeente ; dat, ten einde het bouwen en her
bouwen in dat gedeelte te voorkomen, de dienst 
van den Rijkswaterstaat zich tot het gemeente
bestuur zou kunnen wenden, met verzoek dat 
gedeelte te bestemmen voor den aanleg van 
een straat en daarop, krachtens art. 35 der 
Woningwet, een bouwverbod te vestigen; dat 
de N. V. Vloerzeilfabriek voorheen Firma 
De Vogel van Calcar en Co., tegen het project 
van een verkeersweg over een aan haar toe
behoorend terrein bezwaar heeft gemaakt, daar 
dientengevolge uitbreiding van hare fabrieken 
zoo goed a ls onmogelijk zou worden en haar 
fabrieksterrein zou worden afgesneden van de 
ligging aan het Zwartewater; dat weliswaar 
het gemeentebestuur in 1928, naar aanleiding 
van toenmaals door de voornoemde vennoot
schap tegen een ontwerp-uitbreidingsplan in
gediende bezwaren, met die vennootschap eene 
overeenkomst inzake ruilin~ en afstand van 
grond heeft gesloten, waarbiJ die vennootschap 
zich onder meer heeft verbonden om, zoodra 
zou worden overgegaan tot aanleg van straten 
op het terrein, waar thans de vorenbedoelde 
verkeersweg is geprojecteerd, den daarvoor 
benoodigden grond aan de gemeente te zullen 
afstaan, doch dat dezerzijds niet kan worden 
nagegaan of aan die overeenkomst zoodanige 
strekking mag worden ge$even, dat de vennoot
schap verplicht zou ziJn meer grond voor 
straataanleg af te staan dan volgens het toen
maals ter inzage gelegd ontwerp-p1an - waarop 
de vorenbedoelde, 32 meter breede, verkeersweg 
niet voorkwam - benoodigd zou zijn ; dat het 
daarom. gewenscht moet worden geacht door 
eene beperking van den omvang van het plan, 
als op het plan aangegeven, aan het bezwaar 
van de adressante tegemoet te komen, waarna 
het gemeentebestuur door vaststelling van een 
aanvullingsplan of anderszins, bebouwing van 
het gedeelte van het terrein van de adressante 
bestemd voor den aanleg van den verkeersweg, 
kan voorkomen ; dat de voornoemde vennoot
schap voorts heeft opgemerkt, dat met het oog 
op mogelijken hinder, het niet gewenscht is, 
woningbouw op de aan haar fabrieksterrein 
grenzende gronden toe te laten ; dat Ged. taten 
in verband met de bestaande bebouwing in die 
omgeving, in die opmerking geen voldoende 
aanleiding kunnen vinden om het plan op dat 
punt in afwijking van het ontwerp, vast te 
stellen; 

dat Ged. Staten bij hun schrijven van 4 Maart 
1936, n°. 2128/1746, 4• Afd., dit besluit ter 
goedkeuring aan Ons hebben aangeboden; 

dat tegen het vastgestelde plan burgemeester 
en wethouders van Zwolle, daartoe voor zooveel 
noodig door den gemeenteraad gemachtigd, en 
de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de Directie Overijssel bezwaren 
hebben ingediend; 

dat burgemeester en wethouders v an Zwolle 

aanvoeren, dat het plan van Ged. Staten niet 
voldoet aan den in art. 36, lid 3, van de Woning
wet gestelden eisch, dat de bestemming van den 
grond, waarop in de eerstvolgende jaren de 
bebouwing zich zal uitbreiden, in onderdeelen 
moet worden bepaald ; dat Ged. Staten thans 
uit den ten Westen van de stad geprojecteerden 
Rijksweg, welke was opgenomen in het door 
den gemeenteraad laatstelijk vastgestelde plan, 
een moot hebben gesneden, waardoor de beide 
overblijvende stUK.ken in de lucht komen te 
hangen; dat dezelfde methode toegepast is ten 
aanzien van den in het plan der gemeente ont
worpen weg van den hoofdweg naar Kampen 
ten Noorden van de bestaande bebouwing naar 
de Stadsgracht; dat het plan, zooals het thans 
is opgesteld, niet voor uitvoering vatbaar is, 
zoodat hetzij eene grondige herziening direct 
na de vaststelling ter hand moet worden ge
nomen, hetzij een aanvullend plan moet worden 
gemaakt voor de terreinen, welke uit het plan 
zijn gelicht; dat niet ter inzage heeft gelegen 
de in art. 15 van het Woningbesluit geëischte 
toelichtende beschrijving; dat het ontwerp had 
behooren te omvatten al de· terreinen, waarover 
de verbindingsstraten tusschen de bebouwde 

. kom en dan wèl in het plan opgenomen stads
uitleg moeten worden aangelegd ; dat de ge
meente voor den aanleg van een straat ten 
Zuiden van den spoorweg naar Kampen reeds 
jaren geleden grond heeft verworven; dat 
voorts geen bestemming wordt gegeven aan 
het terrein tusschen den Pannekoekendijk en 
de Leeuwerikstraat; dat het plan niet voldoet 
aan de eischen, vervat in art. 11, lid l, onder a, 
en lid 2, van bet Woningbesluit; dat de stelling 
van Ged. Staten, dat de bedoelde buiten het. 
plan gela\,.m terreinen zouden liggen binnen de 
bebouwde kom der gemeente en mitsdien niet 
in het plan mogen worden opgenomen, door 
dit college kennelijk "pour Ie besoin de la 
cause" is opgezet; dat toch door hen tegen he t 
uitbreidingsplan van den gemeenteraad, waarin 
die t erreinen wel waren opgenomen, bedoeld 
bezwaar niet werd gemaakt ; dat, indien dit 
stelsel in zijne consequenties werd toegepast, 
een plan voor den uitle$ van eene stad voortaan 
zal moeten bestaan mt een mozaïk van uit
breidingsplannen, ,, voorafgaande raadsbeslui
ten", als bedoeld in art. 35 der Wouingwet, 
waarop bouwverboden moeten berusten, rooi
lijnbesluiten en bebouwingsvoorschriften, als 
bedoeld in art. 43 dier wet ; dat volgens Ged. 
Staten het gemeentebestuur door vaststellint 
van een aanvullingsplan of anderszins de be
bouwinlJ van het gedeelte van de N. V. Vloer
zeilfabnek voorheen Firma De Vogel van Calcar 
en Co., bestemd voor den aanleg van den ver
keersweg, kan voorkomen ; dat zij echter niet 
het vertrouwen hebben, dat Ged. Staten het 
aan de gemeente gemakkelijk zal maken, dat
gem, te doen, waartoe dit college zelf geen kans 
ziet; dat zij tegen de bebouwingsvoorschriften 
het bezwaar hebben, dat daarin ontbreken 
bepalingen, welke ten doel hebben in woon
wijken met open bebouwing of met voortuinen 
de instandhouding en de goede verzorging van 
de tuinen te verzekeren ; dat huns inziens derge
lijke bepalingen als bebouwingsvoorschriften 
in den zin van art. 39 der Woningwet kunnen 
worden aangemerkt; dat huns inziens het plan 
met bebouwingsvoorschriften niet behooren te 
worden goedgekeurd ; 
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dat de Hoofdingenieur van den Rijkswater
staat in de directie Overijssel schrijft, dat zijns 
inziens in het plan ten onrechte de gedeelten 
van de Rijkswegomlegging ten Noord-westen 
van Zwolle niet verbonden zijn, waardoor niet 
voldaan wordt aan de bestemming voor het 
doorgaand verkeer, waarvoor dé bedoelde weg
vakken zijn ontworpen ; dat de gedeelten 
Rijksweg, zooals die in het plan van Ged. Staten 
voorkomen, en die niet met elkaar verbonden 
zijn, niet aan hunne bestemming als doorgaan
den verkeersweg kunnen voldoen; dat uit de 
artikelen 11 en 12 va,n het Woningbesluit valt 
af te leiden, dat het ongetwijfeld de bedoeling 
is, dat bij een uitbreidingsplan de hoofdver
keerswegen volledig worden aangeduid ; dat 
er zijns inziens geen bezwaar tegen bestaat, in 
het plan een gedeelte van de bebouwde kom 
der gemeente op te nemen ; dat uit art. 11, 
3e lid, van het Woningbesluit valt af te leiden 
dat bij uitbreidingsplannen hoofdverkeerswegen 
door bebouwde kommen kunnen worden ont
worpen; dat het omslachtig zou zijn, indien de 
Rijkswaterstaat aan het gemeentebestuur zou 
verzoeken, ten behoeve van de totstandkoming 
van den Rijksweg, art. 35 der Woningwet toe te 
passen; dat zijns inziens het uitbreidingsplan 
niet behoort te worden goedgekeurd ; 

0. dat de Woningwet, mede blijkens het 
bepaalde in artikel 43, wel onderscheid maakt 
tusschen regeling van de bebouwing buiten en 
binnen de bebouwde kom der gemeente en dat, 
in het algemeen gesproken, een uitbreidingsplan 
niet zal behooren te dienen voor gronden binnen 
de bebouwde kom, doch dat toch niet kan wor
den gezegd, dat een uitbreidingsplan naar de 
bed0Aling van den wetgever steeds streng be
perkt zou moeten blijven, tot de gronden buiten 
de bebouwde kom ; 

dat, alnaar de practijk zulks eischt, bebouwde 
terreinen aan de grens van de bebouwde kom, 
welker bestemming in de toekomst nauw samen
hangt met de daarnaast te verwachten stads
uitbreiding, in voorkomend geval in het uit
breidingsplan zullen kunnen worden opge
nomen; 

dat de gemeenteraad b~jkens het door hem 
vastgestelde, doch niet goedgekeurde plan heeft 
gemeend, dat het eisch van eene goede volks
huisvestingspolitiek was, vrij groote aan de 
stadsuitbreiding grenzende oppervlakten grond, 
welke alreeds bebouwd waren, in het uitbrei
dingsplan op te nemen ; 

dat echter thans Ged. Staten, ingevolge 
art. 40 juncto art. 38, tweede lid, der Woning
wet gesteld voor de vraag, het niet goedgekeurde 
plan van den gemeenteraad te vervangen door 
een nieuw, waarbij overeenkomstig Onze ge
noemde beslissing met de belangen der grond
eigenaren op behoorlijke ~jze rekening wordt 
gehouden, het noodig hebben geoordeeld, de 
bedoelde gronden buiten het plan te laten ; 

dat daardoor ten eerste voorkomen wordt, 
dat het uitbreidingsplan mede zou betrekking 
hebben op bebouwde terreinen, welker be
stemming naar de bedoeling van den wetgever 
veeleer op andere wijze dan door een uitbrei
dingsplan dient te worden vastgelegd, terwijl 
voorts het bezwaar, dat met de belangen van de 
grondeigenaars bij het destijds door den ge
meenteraad vastgestelde plan niet genoeg reke
ning is gehouden, tegen het aldus tot geringer 

omvang teruggebracht plan niet kan gelden, 
omdat het juist de eigenaars der hierbedoelde 
bebouwde perceelen zijn, die zich door de in 
het vroegere plan aangegeven bestemming 
hunner gronden veelal benadeeld zouden zien ; 

dat naar Ons oordeel deze redenen, welke 
Ged. Staten er toe hebben geleid, den omvang 
van het plan te beperken, dermate klemmen, 
dat de bezwaren, welke aan de door dat college 
gevolgde gedragslijn mochten zijn verbonden, 
niet kunnen geacht worden daartegen op te 
wegen; . 

dat ongetwijfeld het plan van den gemeente
raad op het thans door Ged. Sta~n vastgestelde 
plan dit voor had, dat het beter de aansluiting 
van de nieuwe wijken aan de bestaande be
bouwing aangaf en in zooverre meer een samen
hangend geheel vormde dan het door Ged. 
Staten vastgestelde, mede ook hierom, wijl het 
tracé van den Rijksweg thans door de door 
Ged. Staten veranderde begrenzing onderbro
ken wordt, doch dat de gemeenteraad , door 
toepassing van de artt. 2, 35 en 43 der Woning
wet gevoeglijk in staat mag worden geacht, 
onder goedkeuring van Ged. Staten een uit . 
stedebouwkundig oogpunt bevredigende aan
sluiting aan de bestaande bebouwing aan de 
nieuwe wijken, zoomede de totstandkoming 
van den nieuwen Rijksweg te verzekeren ; 

dat tevens de gemeenteraad door een aan
vullingsplan of andere daarvoor in aanmerking 
komende voorzieningen de bestemming van het 
terrein, dat Ged. Staten naar aanleiding van de 
reclame van de N. V. Vloerzeilfabriek voorheen 
firma De Vogel van Calcar en Co. buiten· het 
uitbreidingsplan hebben gelaten, ~al kunnen 
vastleggen ; 

0. dat ook overigens niet met grond beden
kingen tegen het uitbreidingsplan en de be
bouwingsvoorschriften kunnen worden gemaakt, 
welke zouden rechtvaardigen, dat daaraan 
Onze ~oedkeuring wordt onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

aan het bovenvermelde bij besluit van Ged. 
Staten van Overijssel van 28 Januari 1936, 
n°. 15568/766, 4° afd., vastgestelde uitbreidings
plan met bebouwingsvoorschriften goedkeuring 
te verleenen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. (A.B.) 

15 Aug,,,,stus 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• art. 
77.) 

Nadat de Raad medewerking had ge
weigerd tot een door het schoolbestuur ge
wenschte verandering van inrichting, is 
het schoolbestuur bij Ged. Staten in beroep 
gekomen, doch heeft het inmiddels de be
doelde verandering tot stand gebracht. 
Tengevolge daarvan kan art. 77, bij art. 
82 van toepassing verklaard, niet meer 
worden toegepast. Het karakter der aan
vrage, waaromtrent Ged. Staten in beroep 
hadden te beslissen, is daardoor gewijzigà 
in dien zin, dat van eene op art. 72 steu
nende aanvrage geen sprake meer is. Der
halve hadden Ged. Staten het schoolbe
stuur in zijn beroep niet-ontvankelijk be
hooren te verklaren. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van scholen voor lager en 
meer uitgebreid lager onderwijs op Gerefor
meerden grondslag te Leiden, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 4 Maart 
1936, n° . 110, tot ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Leiden van 7 October 1935, houdende 
weigering van de overeenkomstig art . 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor de vervanging van de gaskachels 
voor de centrale verwarming in het gebouw 
der .bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs aan de Lusthoflaan te Leiden door eon 
nootjes ketel ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Juni 1936, n°. 269; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Augustus 1936, n°. 7638, Afd. L. 0.; 

0. dat de raad van Leiden in zijne vergade
ring van 7 October 1935 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het bestuur van de 
Vereeniging tot oprichting en instandhouding 
van scholen voor lager en meer uitgebreid 
lager onderwijs op Gereformeerden grondslag 
te Leiden, om medewerking op grond van art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 tot het ver
vangen van de in zijn schoolgebouw voor ge
woon lager onderwijs aan de Lusthoflaan aan
wezige gaskachels, welke een onderdeel uit
maken van .de centrale verwarmingsinstallatie 
van dat gebouw, door een zoogenaamden 
nootjesketel, welke wordt gestookt met 
anthraciet ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
het bestuur in zijn adres de vervanging van de 
gaskachels door een ketel ten onrechte aan
merkt als te vallen onder het begrip "verande
ring van inrichting", bedoeld bij art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, aangezien geen spra
ke kan zijn van eene "verandering van inrich
ting", vermits in het systeem van verwarming 
geen verandering wordt gebracht, daar men 
immers heeft en hondt centrale verwarming ; 
dat, zelfs indien aannemelijk zou knnnen 
worden gemaakt, dat het hier wèl eene .,ver
andering van inrichting" betreft, als in de wet 
bedoeld, er nog alle aanleiding bestaat afwijzend 
te beschikken, omdat door inwilliging van het 
verzoek naar zijne stellige overtuiging de nor
male eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, zouden worden overschreden ; dat 
naar zijne meening ten aanzien van dit ver
zoek geldt art. 4 van de wet van 4 Augustus 
1933, S. 414, tot beperking van uitgaven, welke 
voor de openbare kassen voortvloeien uit de 
uitvoering van de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
dat het niet aangaat om voor rekening van de 
gemeente de gaskachels, die blijkbaar in goeden 
staat verkeeren, door een ketel te vervangen, 
enkel op grond van de omstandigheid, dat 
zulks door de op dit oogenblik lagere anthraciet
prijzen voor het schoolbestuur voordeelig is ; 
dat toch, indien dit verzoek werd toegestaan, 
daarvan het onvermijdelijke gevolg zou zijn, 
dat soortgelijke verzoeken van andere school
besturen eveneens zouden moeten worden 
ingewilligd, hetgeen de gemeente op belangrijke 

bedragen zou komen te staan; dat zulks in 
deze voor de gemeente financieel zoo uiterst 
zorgelijke tijdsomstandigheden moet worden 
voorkomen, te meer, daar het zeer problematiek 
is, of de bezuiniging, welke het schoolbestuur 
door de bedoelde verandering hoopt te ver
krijgen, ook maar voor nog zoo'n klein gedeelte 
aan de gemeente ton goede zou komen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bjj besluit van 4 Maart 
1936, n°. ll0, met handhaving van het be
streden besluit, het daartegen ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, dat 
de door het appelleerend schoolbestuur beoogde 
voorziening eene ingrijpende wijziging beteekent 
van het systeem der centrale verwarming in 
de betrokken school; dat mitsdien met het 
schoolbestuur behoort t e worden aangenomen, 
dat hier sprake is van eene verandering van 
inrichting in den zin der artt. 72 en volgende 
der wet ; dat voorts de beoogde verandering 
van inrichting, blijkens het medegedeelde door 
den woordvoerder van het schoolbestuur ter 
openbare vergadering van hun college, ± 20 
October 1935 is tot stand gekomen; dat art . 
82 der Lager -Onderwijswet 1920 voorschrijft , 
dat in gevallen als het onderwerpelijke de 
artt. 77 tot en met 81 dier wet toepassing moeten 
vinden: dat zoodanige toepassing, nu de be
doelde verandering van inrichting bereids 
heeft plaats gehad, niet meer mogel~jk is; dat 
mitsdien artikel 82 voornoemd zich tegen 
inwilliging van het beroep van het school
bestuur verzet ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
blijkens de economie der Lager-Onderwijswet 
1920 Ged. Staten ingeval van beroep volgens 
ar t . 76, 2• lid, uitsluitend hebben te beoordee
len, of de raad terecht dan wel ten onrechte 
de aanvraag heeft afgewezen; dat zij immers 
in deze volgens de wet hebben te beslissen als 
instantie van appèl ; dat de vraag, of de raad 
terecht of ten onrechte zijn medewerking 
weigerde rechtens alleen kan worden beoor
deeld naar den toestand op het tijdstip waarop 
de raad zijn bestreden besluit nam; dat op 
7 October 1935, naar zijn bestuur hier met 
nadruk wil verklaren, nog niet aan de centrale 
verwarming veranderd was ; dat diensvolgens 
omstandigheden, welke zijn ontstaan na dato 
van het bestreden raadsbesluit, - ongeacht 
overigens de rechtsgevolgen dier omstandig
heden -, in geen geval op de beslissing van 
Ged. Staten van invloed mogen zijn; dat ook 
art. 75, lid 2, der wet niet toelaat in de over
wegingen te betrekken de vraag, of àl dan niet 
aan art. 82 kan worden voldaan ; dat, al ware 
dit wel toelaatbaar, hetwelk de wet intusschen 
uitdrukkelijk verbiedt, dan nog door zijn be
stuur wordt volgehouden, dat de verandering 
van de verwarming de toepassing van de artt. 
77 tot en met 81 geenszins noodzakelijk en 
volstrekt in den weg staat; dat zijn bestuur 
zich voorts beroept op Ons besluit van 8 
September 1931, no. 37 ; dat hier naar zijn 
oordeel in uitstel niet kan worden berust, daar 
dit ten gevolge zou hebben gehad, dat opnieuw 
een geheel stookseizoen een te dure verwar
mingswijze zou moeten zijn in stand gehouden ; 
dat dit in dezen t ijd van versobering en be-
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zu.iniging als ten eenenmale ontoelaatbaar moet 
worden beschouwd; dat dit duidelijk wordt, 
indien kennis genomen wordt van de volgende 
cijfers; dat in het stookseizoen 1934/35 aan gas 
in de school Lusthoflaan is verstookt geworden 
voor een bedrag van f 900.66 en in het nu af
geloopen stookseizoen 1935/36 aan anthraciet 
is verstookt geworden voor ± f 350.- ; ter
wijl gedurende dit laatste seizoen de verwarming 
der school veel en veel beter was ; dat hieruit 
moge blijken de-groote urgentie der verandering, 
weshalve het bestuur veetrouwt, dat in de te 
berde gebrachte juridische bedenkingen tegen 
de beschikking van Geel. Staten en in de laatst
genoemde omstandigheden, die overeenkomst 
vertoonen met d ie, vermeld in Ons aangehaald 
besluit van 8 September 1931, n°. 37, grond 
moge worden gevonden, de meergenoemde be
schikking van Geel. Staten en het besluit van 
den gemeenteraad van Leiden van 7 October 
1935 te vernietigen en te verstaan, dat do door 
het bestuur gevraagde medewerking alsnog 
behoort te worden verleend ; 

0 . dat het schoolbestuur aan den raad der 
gemeente Leiden medewerking heeft verzocht 
tot het aanbrengen van eene verandering in 
de centrale-verwarmingsinstallatie van zijne 
school, hierin bestaande, dat de aanwezige 
gaskachels vervangen worden door een met 
anthraciet te stoken zoogenaamden nootjes
ketel; 

dat het verzoek om medewerking tot deze 
verandering van inrichting, welke vóór de 
aanvrage niet tot stand was gebracht, steunde 
op art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat het schoolbestuur, nadat de gemeente- , 
raad zijne medewerking had geweigerd, daarvan 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland in beroep is 
gekomen, doch inmiddels de bedoelde ver
andering heeft tot stand gebracht ; 

dat ten gevolge daarvan art. 77 der Lager
Onderwijswet 1920, hetwelk uitdrukkelijk bij 
art. 82 van overeenkomstige toepassing is 
verklaard bij verandering van inrichting, niet 
meer kan worden toegepast ; 

dat daardoor het karakter der aanvrage, 
waaromtrent Ged. Staten in beroep hadden te 
beslissen, is gewijzigd in dien zin, dat er van 
eene op art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
steunende aanvrage geen sprake moer is ; 

dat daarmede de oorspronkelijk door het 
schoolbestuur, krachtens het voormelde art. 72 
ingediende, aanvrage is komen te vervallen, 
zoodat Ged. Staten dienaangaande in beroep 
geen beslissing meer vermochten te geven ; 

dat Geel. Staten mitsdien het schoolbestuur 
in zijn bij hun college ingesteld beroep niet
ontvankelijk hadden behooren te verklaren ; 

dat het schoolbestuur nu wel een beroep doet 
op Ons besluit van 8 September 1931, n°. 37, 
waarbij in een geschil betreffende de toepassing 
van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 is 
beslist, dat in het daar voorliggende geval va,n 
groote urgentie het bij voorbaat ten uitvoer 
brengen van de noodzakelijke verandering van 
inrichting de aanspraak op medewerking niet 
verloren deed gaan, doch dat het beroep op 
deze beslissing het schoolbestuur niet kan 
baten, aangezien eene spoedeischende nood
zakelijkheid om tot verandering van inrichting 
over te gaan hier niet geacht kan worden aan
wezig te zijn geweest ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 4 Maart 
1936, n°. 110, het bestuur der Vereeniging tot 
oprichting en instandhouding van scholen voor 
lager en meer uitgebreid lager onderwijs op 
Gereformeerden grondslag, te Leiden, in zijn 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Leiden van 7 October 1935 bij Ged. Staten van 
Zuid-Holland ingesteld beroep alsnog niet
ontvaukelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

16 Ai.gu,stus 1936. KONINKLIJK BESLUl'r. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 3.) 

Het uitzonderingsgeval, bedoeld in art. 
3, 2e lid, is aanwezig, nu in het betrokken 
stadsdeel aanz ienlijke toeneming der R.-K. 
bevolking heeft plaats gevonden, zich in 
die buurt geen enkele R.-K. school be
vindt, en een verdeeling de r kinderen, 
die op de te st ichten school ,,0uden worden 
geplaatst over in aangrenzende stadsdeel en 
ge legen scholen niet mogelijk is , daae deze 
scholen reeds zoo overbevolkt zijn, dat een 
groot gedeelte harer leerlingen is moeten 
worden onde1·gebracht in lokal en van 
openbare lagere scholen, daartoe door het 
gemeentebestuur beschikbaar gesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gem ente Amsterdam tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 4 Maart 1936, n°. 192 A, waarbij met ver
nietiging van het besluit van dien raad van 
13 D cember 1934, n°. 1167 A, is bepaald , dat 
de door het bestuur der Vereeniging tot Wel
dadi gheid van den Allerheil igsten Verlosser te 
A.msterdam overeenkom tig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de stichting van eene meisjesschool voor 
gewoon lager onderwijs over den Schinkel 
aldaar, in de omgeving van het Hoofddorp
plein , alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
29 J ul i 1936, n° . 289; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
· Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Augustus 1936, n°. 8991, afd. L. 0.; 

0. dat de raad van Amsterdam in zijne ver
gadering van 13 D cernber 1934 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het bestuur der 
Vereeniging tot Weldadigheid van den Aller
heiligsten Verlosser om beschikbaarstelling van 
gelden voor den bouw van een school voor ge
woon lager onderwijs over den Schinkel ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat bij 
de aanvrage zijn overgelegd de verklaringen 
van ouders van 1 71 kinderen, dat zij hen de op 
te richten school zu ll en doen bezoeken; dat bij 
het gehouden onderwek is gebleken, dat voor 
47 kinderen de verklaring ongeldig moet wor
den geacht, omdat 17 kinderen op het vermoe
delijk tijdstip van opening der school nog niet 
den leeftijd zullen hebben bereikt om tot een 
school voor gewoon lager onderwijs te kuniwn 
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worden toegelaten; voor 19 kinderen de ver
klaring werd geteekend door de moeder met 
den naam van den vader; voor 1 kind de verkla
ring niet werd geteekend door één der ouders; 
ten aanz ien van 10 kinderen moet worden aan
genomen, dat op den dag van indiening der 
aanvrage niet meer bij de ouders het voornemen 
bestond deze kinderen op de te stichten school te 
plaatsen, daar deze ouder na het onderteeke
nen der verklaring en voor de indiening der 
aanvrage met de kinderen naar elders (naar 
andere gemeenten en veraf gelegen stadsdeelen) 
zijn vertrokken; dat na aftrek van deze 47 
slechts verklaringen voor 124 kinderen als gel
dig kunnen worden beschouwd; dat dit aantal 
niet vol doet aan den eisch der wet, daar ten 
dezen geen beroep kan worden gedaan op de 
uitwnder ingsbepaling, bedoeld in het tweede 
lid van art. 3 der wet van 4 Aug. 1933, S. 414; 
dat toch weliswaar ten aanzien van het stads
deel, gelegen over den Schinkel, kan worden 
aangenomen, dat de bevolking daarvan in de 
laatste jaren aanzienl ijk is toegenomen en dat 
daarheen eene belangrijke verplaats ing der 
bevolking heeft pl aats gehad, doch dat niet 
gezegd kan worden, dat in dezen aanwas een 
aanleiding is gelegen om tot stichting van een 
nieuwe school over te gaan, daar voor de kinde
ren, die op de te stichten school geplaatst wu
den worden, voldoende plaatsruimte beschik
baar is op Roomsch-Ka tholieke meisjesscholen 
voor gewoon lager onderwijs, gelegen binnen 
een cirkel met een straal van 2½ km, getrokken 
nit het Hoofddorpplein als middelpunt van dit 
stadsdeel; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Noord-Holland in beroep 
\vas gekomen, dit college bij besluit van 4 Maart 
1936, n°. 192 A, met vernietiging van het be
streden raadsbesluit, heeft beslist, dat mede
werking tot oprichting van de door den appel
lant bedoelde meisjesschool voor gewoon lager 
onderwijs moet worden verleend ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het geschil loopt over twee punten, waartoe 
in de eerste plaats behoort de vraag, of de 
zoogenaamde handteekeningenl.\jst kan worden 
gPmist en zoo neen, of het niet medetellen door 
het gemeentebestuur van cle bovenbedoelde 
4 7 kinderen, terecht is ge ch.ied ; dat bij Ons 
beslrnt van 20 l\1aart 1922, n°. 34, is beslist, 
dat de enkele verklaring va n het schoolbe tuur, 
dat de kinderen de op t e richten s~hool zullen 
bezoeken, niet voldoende is, doch <lat deze ver
klaring door de handteekeningen van ouders, 
voogden of verzorgers moet worden bekrach
tigd; dat verder bij Ons besluit van 14 Mei 
1928, n°. 40, is uitgemaakt, dat een afschrift 
van de door verschillende oudrrs onderteekende 
verklaring niet in de plaats kan treden van het 
origineel, dat de voornaamste, zoo niet de 
eenige wa.arborg is voor de j uistheid van de in 
de verklaring vervatte mededeeling ; dat dus 
de zoogenaamde handteekeningenlijst moest 
worden overgelegd, in verband waarmede valt 
te beoordeelen, of het door het gemeentebestuur 
ten aanzien van de ouderverklaringen voor de 
47 kinderen ingenomen standpunt kan worden 
aanvaard ; dat dit het geval is, wijl het als 
ongeldig aanmerken van d;e verklaringen steun 
vindt voor de 17 kinderen, welke op het ver
moedelijk tijdstip van opening der school nog 

niet den leeftijd zullen hebben bereikt om tot 
eene school voor gewoon lager onderwijs t e 
kunnen worden toegelaten, in de bij Ons besluit 
van 13 October 1931, n°. 27, gehandhaafde 
beslissing van hun college van 22 April t. v., 
n°. 197, voor de 19 kinderen, nopens "elke d.e 
verklaringen door de moeder werden geteekend 
met den naam van den vader, in Ons besluit 
van 12 Februari 1930, n°. 68; voor de 10 kinde
ren, welkfl r ouders na de onderteekening van 
de verklaring, doch vóór de indiëning der aan
vrage naar andere gemeenten dan wel naar 
andere ver afgelegen stadsgedeelten zijn ver
huisd, in Ons beslu.it van 25 Januari l!l27, 
n°. 10, en voor 1 kind , voor hetwelk de verkla
rin~ niet door een der ouders " erd geteekend, 
in de artt. 354 en 355 van het Burgerlijk Wet
boek ; rJa t alzoo de verkla,· ingen slechts 
171 - 47 = 124 geldige nawen van kinderen 
nevatten, zood:i.t de aanvrage niet voldoet aan 
den regel, gesteld in art. 3, 1 • lid , der wet van 
4 Augustus 1933, S. 414, gewijzigd bij de wet 
van 29 December 1934, S. 727 ; dat- in verband 
hiermede het tweede geschilpunt, loopende over 
de vraag, of de raad op dien regel de uitzonde
ring, oedoeld in het 2• lid van voormeld artikel 
/i.l dan ni~t terecht buiten toepassing heeft. ge
laten, aan een onderzoek moet worden onder
worpen; dat dParb(j niet behneft te worden 
na.gegaan, of in het staddeel, gele$en over den 
Schinkel, de bPvolking aanzienl\Jk is toege
nomen of daarheen eenf\ belangriJke verplaat 
sing der hevolking he6ft plaats gehad, w(jl het 
bestaan van deze omstandigheden in 's raads 
beslissing uitdrukkelijk ,,ordt erkend, doch 
dat dient te worden onrierzocht, of net gemeen
tebestnur, nu net uit het Hoof<!dorpplein a ls 
middApunt een cirkel m~t een straal van 21/: 
km heeft getrokken en verklaard heeft, dat 
op de binnen dien cirkel gelegen R.-K. meisjes
scholen voor de kinderen, voor welke de aan 
vrage is gedaan, voldoende plaatsruimte be
schikbaar is, daarvoor terecht op Onze be
sluiten van 19 Januari 1934, n°. 85, en van 27 
Octoberdaaraanvolgend, S. 554, een ber_oep heeft 
gedaan; dat bij Ons eerstgenoemd besluit 
inzake de toepassing van art. 2 der boven
bedoelde Noodwet, in hooger beroep werd 
beslist, dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan het besluit van 
den raad der gemeente Rotterdarr, tot stichting 
van vier openbare lagere scholen terecht de 
vereischte goedkeuring bad onthouden, omdat, 
nu gebleken was, dat op niet ~rooten a fstand 
(1200 ml nog voldoende schoolruimte aan
wezig \\ as, nies gezegd kan worden, dat in de 
belangrijke verplaat ing van de bevolking in 
het betrokken stadsgedeelte aanleiding \vas 
gelegen om tot stichting van nieuwe scholen 
over te gaan ; dat bij de andere beslissing van 
de Kroon nopens de toepassing van art. 3 der 
meergemelde Nood" et in de gemeen te Breda 
is uitgemaakt, dat een beroep op de onder
havige nitzonderingsbepaling faalt, als voor 
het meerendeel der betreffende kinderen ge
legenheid bestaat het voor hen gewenschte 
onderwijs te ontvangen op binnen ongeveer 
een kwartier afstands van hunne woningen 
gelegen scholen; dat de raad der gemeente 
Amsterdam den bovenomschreven cirkel waar
binnen naar zijne meening op bestaande gelijk
soortige scholen het door den appellant ge-



285 15 AUGUSTUS 1936 

wenschte onderwijs zou kunnen worden ge
geven, met een straal van 2500 m heeft getrok
ken ; dat deze maatstaf, als gevolg waarvan de 
kinderen - ook de vele jongere - vier malen 
per dag groote afstanden langs drukke en 
meestal gevaarlijke verkeerswegen in de groote 
stad zouden moeten afleggen, niet rede~jk is ; 
dat dit te meer klemt, nu gebleken is, dat de 
afstanden hemelsbreed zijn gemeten, zoodat 
zij in het algemeen in werkelijkheid veel grooter 
zullen zijn; dat, wat de beschikbare school
ruim te betreft, door den appellant is aangevoerd, 
dat er ten tijde van de indiening der aanvrage 
(25 September 1934) onder de 171 kinderen, 
voor welke ouderverklaringen werden over
gelegd, zich 150 kinderen bevonden, welke, 
wijl zij den leeftijd van 7 jaren nog niet hadden 
bereikt, voor de eerste klasse der op te richten 
school bestemd waren ; dat volgens een door het 
gemeentebestuur overgelegden staat, opge
maakt naar den toestand op 16 December 1935, 
in de eerste en tweede klassen van de zeven 
binnen den bovenbedoelden cirkel gelegen 
bestaande R.-K. meisjesscholen voor gewoon 
lager onderwijs in totaal niet meer dan respec
tievelijk 71 en 22 plaatsen beschikbaar waren ; 
dat dus - ook als er rekening mede wordt 
gehouden, dat door het gemeentebestuur 
terecht het getal der op 25 September 1934 
nog niet schoolgaande kinderen tot 112 is 
teruggebracht - niet kan worden voldaan aan 
den eisch, dat voor de kinderen plaatsruimte 
in de voor hen bestemde klassen van de laatst 
genoemde scholen beschikbaar is ; dat derhalve 
niet kan worden gezegd, dat op gelijksoortige 
bijzondere scholen, gelegen binnen redelijken 
afstand van de woningen der toekomstige 
leerlingen van de school, tot welker oprichting 
medewerking is gevraagd, gelegenheid tot het 
ontvangen van het voor die leerlingen gewensch
te onderwijs bestaat, weshalve de raad zich 
voor het door hem terzake ingenomen standpunt 
ten onrechte op de hier boven aangehaalde be
slissingen van de Kroon heeft beroepen ; dat 
voorts in de buurt, waar de appellant de school 
wenscht te vestigen, zich wel vier openbare en 
twee Protestantsch-Christelijke scholen be
vinden, doch nog geen enkele R.-K. school 
bestaat, zoodat, wijl een belangrijk deel van de 
bevolking dier buurt tot de R.-K. Kerk be
hoort, ook hierin eene gewichtige omstandigheid 
kan worden gezien, welke de oprichting van de 
begeerde school rechtvaardigt; dat op grond 
van een en ander moet worden aangenomen, 
dat de uitzonderingsbepaling van art. 3, 2° lid, 
der meergenoemde Noodwet van toepassing 
is en dus de aanvrage voldoet aan de in art. 73 
der Lager-Onderwijswet 1920 gestelde eischen, 
zooals deze van 1 Juli 1933 tot 1 Januari 1937 
gelden ; dat op voorschreven gronden de be
slissing van den raad niet kan worden gehand
haafd; 

dat van dit besluit de raad van Amsterdam 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
Ged. Staten uit het feit, dat in Ons besluit van 
19 Januari 1934, n°. 85, wordt gewaagd van een 
afstand van 1200 m en in Ons besluit van 27 
October 1934, S. 554, van een kwartier af. 
stands, de gevolgtrekking maken, dat een 
afstand van ± 1250 m ongeveer als het maxi
mum is te beschouwen, dat bij eene beoordee
ling van eene aanvraag als maatstaf mag worden 

aangelegd, althans dat dit maximum voor een 
stad zeker beneden de 2500 m ligt; dat deze 
gevolgtrekking uit Onze aangehaalde besluiten 
niet had mogen worden getrokken ; dat in
tegendeel had moeten worden aangenomen, 
dat, indien in de in Onze besluiten bedoelde 
gevallen de afstand grooter ware geweest dan 
respectievelijk 1200 m en een kwartier gaans, 
de beslissing niet anders zou hebben geluid; 
dat i=ers uit art. 2, tweede lid, b en art. 3, 
derde lid, van de wet van 4 Augustus 1933, 
S. 414, moet worden afgeleid, dat het de be
doeling van den wetgever is geweest, dat met 
afstandsbezwaren in het algemeen geen reke
ning wordt gehouden, indien de lengte van den 
af te leggen weg minder dan 5 km bedraagt ; 
dat voor een stad dus zeker niet aan de rede
lijkheid wordt tekort gedaan, indien met het 
oog op de verkeersbezwaren daar het maximum 
op de helft van het in het algemeen geldende 
maximum wordt gesteld ; dat trouwens het 
in acht nemen van een maatstaf van 2½ km 
in het onderhavige geval volstrekt nog niet de 
beteekenis had, dat bij niet-inwilliging van de 
aanvrage tal van kinderen, om een school van 
de gewenschte richting te bereiken, een afstand 
van ongeveer 2½ km zouden hebben af te 
le~gen om die school te bezoeken ; dat toch 
biJ eene rationeele verdeeling van de kinderen 
uit R.-K. gezinnen, wonende in de stadsdeelen, 
g_elegen in de nabijheid van den Schinkel, over 
de daar gevestigde R.-K. meisjesscholen, geen 
dezer kinderen een afstand van meer dan 
l ½ km heeft af te leggen; dat dit laatste 
duidelijk bliJkt uit het bij het beroel'schrift 
gevoegde overzicht van de bevolking der 
R.-K. meisjesscholen, gelegen binnen den hier
voren bedoelden cirkel, op 16 December 1935, 
in welk overzicht door de noodige verwijzingen 
is aangegeven, op welke wijze de bedoelde 
rationeele verdeeling kan worden tot stand 
gebracht; dat Ged. Staten verder ten onrechte 
aannemen, dat voor de 112 op 25 September 
1934 nog niet schoolgaande kinderen, voor 
welke geldige verklaringen zijn overgelegd, op de 
zeven binnen den bovenbedoelden cirkel ge
legen bestaande R.-K. meisjesscholen in de 
voor hen bestemde klassen geen voldoend aan
tal plaatsen beschikbaar is; dat Ged. Staten 
deze meening doen steunen op het feit, dat 
blijkens het hiervoren bedoelde overzicht, aan
gevende den toestand op 16 December 1935, 
1s vermeld, dat in het eerste en tweede leerjaar 
71 + 22 = 93 plaatsen beschikbaar waren. wat 
hun aanleiding geeft aan te nemen, dat voor 
19 kinderen geen plaats beschikbaar zou zijn; 
dat Ged. Staten bij deze redeneering twee 
belangrijke omstandigheden, waarmede bij de 
beoordeeling rekening moet worden gehouden, 
geheel uit het oog hebben verloren en wel deze: 
1°. dat de bedoelde 112 candidaten zooveel 
in leeftijd uiteenloopen, dat niet naar het aantal 
open plaatsen in twee, maar naar dat in drie 
leerjaren moet worden gekeken ; en 2°. dat 
de bedoelde 112 kinderen niet zijn candidaten, 
die normaliter het aantal leerlingen van deze 
scholen komen vermeerderen, maar kinderen, 
wier aantal voor het overgroote deel geacht 
kan worden reeds in de opgegeven aantallen 
leerlingen der verschillende scholen begrepen te 
zijn ; dat hij ter verduidelijking van hot hier
over onder 1°. medegedeelde er op 1'ijst, dat 
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de opgegeven candidaten maximaal ongeveer 
2½ jaar in leeftijd verschillen, waardoor zij 
in drie opeenvolgende leerjaren zullen moeten 
plaats nemen ; dat, indien op het aantal plaatsen 
in drie in plaats van in twee achtereenvolgende 
leerjaren was gelet, de conclusie heel anders zou 
zijn geweest, daar in drie leerjaren het aantal 
open plaatsen de 122 zeer ver overschrijdt; 
dat hij, wat het onder ::! 0 • bedoelde betreft, er 
op moet wijzen, dat de kinderen uit R.-K 
gezinnen, wonende in de Haarlemmermeerbuurt 
en omgeving, thans reeds op enkele uitzonde
ringsgevallen na, worden ge-iilaatst op de R -K 
meisjesschool aan de Cornelis-Krusemanstra.at 
70 ; dat vrijwel het normale aantal kinderen uit 
die buurt dus geacht kan worden begrepen te 
zijn in het aantal, dat in het overzicht bij die 
school vermeld staat en dat het dus geheel 
foutief is ilie kinderen nogmaals te beschouwen 
als candidaten, waarvoor plaats beschikbaar 
moet worden gesteld; dat derhalve de meening 
van Ged. Staten "dat de raad zich niet op de 
hiervoren aangehaalde beslissingen had kunnen 
beroepen, omdat niet gezegd kon worden, dat 
op gelijksoortige bijzondere scholen, gelegen 
binnen redelijken afstand van de woningen der 
kinderen, gelegenheid tot het ontvangen van 
het voor die kinderen gewenschte onderwijs 
bestaat", in strijd moet worden ireacht met de 
feiten; dat voorts moeilijk valt in te zien, om 
welke reden het feit, dat in de buurt, waar het 
bcstmL· de school wenscht te vestigen, zich reeds 
vier openbare en twee Protestantsch Christehjke 
scholen bevinden en daar nog geen enkele R. -K. 
school bestaat, kan worden aangemerkt als een 
gewichtige omstandigheid, welke de oprichting 
van de begeerde school rechtvaardigt ; dat 
het hier toch immers niet gaat om de vraag, of 
het op zichzelf bilhjk of wenschehjk is, dat in 
een bepaald stadsdeel. waar ook een niet on
belangrijk aantal R.-K. gezinnen woont, naast 
scholen van andere richting, ook R.-K. scholen 
bestaan, maar uitsluitend om deze vraag, of 
geacht kan worden, dat in de onderwijsbehoef
ten van de kinderen uit die gezinnen reeds op 
voldoende wijze op niet te groeten afstand is 
gezorgd, een vraag, ilie naar zijn oordeel niet 
anders dan bevestigend kan worden beant
woord; 

0. dat krachtens het 2• lid van art. 3 der 
gewijzigde wet van 4 Augustus 1933, S. 414, 
onder het aantal leerlingen waarop de verkla
ring, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
betrekking heeft, niet worden m,edegerekend 
leerlingen, ilie de door hen bezochte gelijksoorti
ge bijzondere school zouden verlaten, doch 
voor wie in die school, in de voor hen bestemde 
klasse, plaatsruimte beschikbaar zoude blijven, 
tenz~j aanzienlijke toeneming of belan<i;rijke 
verplaatsing van de bevolking in eenig deel der 
gemeente of andere gewichtige omstandig
heden tot de stichting aanleiding geven, in 
welke gevallen ook het bepaalde in het eerste 
lid geen toepassing vindt; 

dat met Ged. Staten moet worden aange
nomen, dat het evenbedoelde uitzonderings
geval hier aanwezig is; 

dat toch uit de ingewonnen ambtsberichten 
b~jkt, dat er in de Schinkelbuurt aanzienlijke 
toeneming mede van de R.-K. bevolking heeft 
plaats gevonden, terwjjl zich in die buurt geen 
enkele R.-K. school bevindt ; 

dat de gemeenteraad weliswaar aanvoert . 
dat voor de kinderen, die op de te stichten 
school geplaatst zouden worden, voldoende 
plaatsruimte beschikbaar zou zijn op de R.-K. 
meisjesscholen voor gewoon lager onderwijs, 
gelegen binnen een cirkel met een straal van 
2½ km, getrokken uit het Hoofddorpplein als 
middelpunt van dit stadsdeel, en dat bij eene 
rationeele verdeeling van de kinderen uit 
R.-K. gezinnen in de tadsdeelen, gelegen in de 
nabijheid van den Schinkel, over de boven
bedoelde R.-K. meisjesscholen voor geen dezer 
kinderen de afstand grooter dan 1 ½ km zou 
bedragen, doch dat, daargelaten of eene der
gelijke verdeeling, waardoor de door de kinderen 
af te leggen afstanden tot redehjke zouden 
worden beperkt, practisch mogelijk is zonder de 
verschillen in milieu, waartoe de kinderen bo
hooren, uit het oog te verliezen, allerminst is 
aangetoond, dat de bovenbedoelde scholen 
voor de meergemelde kinderen plaats zouden 
bieden; . 

dat, ware dit anders, hier toch gewichtige 
omstandigheden tot de stichting van de boven
genoemde school aanleiding geven ; 

dat immers uit de ingewonnen ambtsberich
ten blijkt, dat de door het gemeen tebestuur 
bedoelde R.-.K. scholen ·reeds zoo overbevolk t 
zijn, dat een groot gedeelte harer leerlingen is 
moeten worden ondergebracht in lokalen van 
openbare lagere scholen, welke daartoe door het 
gemeentebestuur ter beschikking van de school
besturen zijn gesteld; 

dat Wij met den Hoofdinspecteur van het 
Lager-Onderwijs in de 2° Hoofdinspectie van 
oordeel zijn, dat een dergehjke toestand, welke 
voor korten tijd door de noodzakelijkheid kan 
zijn geboden, in het belang van het onderwijs 
op den duur onwenschelijk moet worden gP-
acht; 

dat Ged. Staten mitsilien terecht hebben 
beslist, dat de gevraagde medewerking door 
den raad alsnog behoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 en de 
izewijzigde wet van 4 Augustus 1933, S. 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

22 Augustu.~ 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis.) 

De eisch, dat door de gemeente, waar 
de arme is verpleegd, in geen geval meer 
in rekening mag worden gebracht dan de 
kosten, die in eigen gemeente van den 
patiënt zouden zijn veroorzaakt, vindt geen 
steun in de wet. Evenmin is zulks het ge
val met de opvatting, dat de gemeente 
van het meer duurzaam verblijf de kosten 
slechts zou behoeven te dragen tot aan het 
tijdstip, waarop het vervoer van den pa
tiënt zonder gevaar voor diens leven of 
gezondheid naar deze gemeente had kun
nen zijn bewet·kstelligd. 

De vraag of en door wie verhaal zal 
kunnen worden u itgeoefend op de revenuën 
van den patiënt uit een verzekering moet 
door den bevoegden rechter, genoemd in 
art. 64, 2e lid worden beslist. 

1 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de burgerl(jke instelling van 
welda,digheid "Maatschappel\jk Hulpbetoon" 
te Sliedrecht, tegen de beslissing van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 7/23 April 1936, 
B. n°. 1691 (4° afdeeling) G. S. n°. 416, in
houdende, dat de kosten van vervoer naar en 
verpleging in het gemeenteziekenhuis aan den 
Coolsingel te Rotterdam van Sijgje Koppelaar, 
welke laatste kosten door het bestuur van 
genoemd ziekenhuis worden opgegeven als 
bedragende f 6.- per dag, komen ten laste 
van de gemeente Sliedrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1936, n°. 300; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Augustus 1936, 
n°. 7899, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 7 April 1936, B. n°. 1691 (4° afdee
ling) G. S. n°. 416, ten verzoeke van de Commis
sie van Administratie van het Gemeentezieken
huis aan den Coolsingel aldaar, hebben beslist, 
dat de kosten van vervoer van Sijgje Koppelaar 
naar en hare verpleging in het gemelde Ge
meenteziekenhuis, welke laatste door de ver
zoekende partij worden opgegeven als bedra
gende t 6.- per dag, komen ten laste van de 
gemeente Sliedrecht; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat Sijgje Koppelaar, wonende te Sliedrecht, 
op 1 Augustus 1935 ten gevolge van een haar 
op dien datum te Rotterdam overkomen on
geval met spoed in het Gemeenteziekenhuis 

, aan den Coolsingel te Rotterdam is opgenomen ; 
dat het Gemeenteziekenhuis aan den Cool
singel te Rotterdam is eene burgerlijke in
stelling van weldadigheid, die als zoodanig 
vermeld staat op de lij st, bedoeld in art. 3 der 
Armenwet, voor de gemeente Rotterdam ; dat 
mitsdien het bestuur van dat ziekenhuis be
voegd is de procedure van art. 39bis der Armen
wet aanhangig te maken, indien het daar be
doelde geval zich voordoet; dat van de zijde 
van Sliedrecht niet wordt ontkend en mitsdien 
als vaststaande mag worden aangenomen, dat 
men hier te doen beeft met een arme, die ten 
tijde van de opneming in het ziekenhuis hoofd
verblijf had in de gemeente Sliedrecht en dat de 
opneming in het ziekenhuis niet zonder gevaar 
voor het leven of de gezondheid van de arme 
kon worden uitgesteld; dat derhalve art. 39bis 
der Armenwet in deze voor toepassing vatbaar is; 

dat van deze beslissing het bestuur van de 
burgerlijke instelling "Maatschappelijk Hulp
betoon", te Sliedrecht, bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het zich met de uit
spraak van Ged. Staten niet kan vereenigen en 
zekor niet, ·wat het bedrag der kosten à I 6 .
per dag betreft; 

dat hij zich veroorlooft het volgende hier
omtrent aan te voeren; dat op dit geval van 
toepassing is art. 39bis der Armenwet, waar
omtrent Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken bij zjjn in afschrift bijgevoegde circulaire 
van 18 Juli 1935 nadere commentaar voor de 
toepassing daarvan beeft gegeven en welke 
circulaire voor dit geval gelezen moet worden 
als volgt : ,,Het spreekt vanzelf, dat de ge
meente Rotterdam, ook al mag zij verwachten, 

dat de kosten znllen komen ten laste van de 
gemeente Sliedrecht, de verpleging met gepaste 
zuinigheid zal moeten doen geschieden en de 
gemeente Sliedrecht niet op hoogere kosten 
zal mogen brengen, dan wanneer de verpleging 
voor eigen rekening zou geschieden ; de ge
meente Rotterdam zal derhalve met de belangen 
van de gemeente Sliedrecht ten volle rekening 
moeten houden''; dat door hem appellant, 
getracht is de patiënte onmiddellijk na het 
ongeval naar het ziekenhuis te Sliedrecht te 
doen vervoeren; dat dit vervoer door het 
ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam 
per gewone personen-auto mogelijk werd ge
acht; dat daarop een dergelijke auto van 
Sliedrecht naar Rotterdam voor dit doel werd 
gezonden; dat echter bij aankomst bij het 
ziekenhuis aan den Coolsingel het vervoer van 
de patiënte niet werd toegestaan; dat hierdoor 
voor hem reeds een schade is ontstaan van 
f 5.-; dat de kosten van verpleging in het 
ziekenhuis te Sliedrecht bedragen volgens de 
exploitatierekening van deze inrichting over 
1935 een bedrag van f 2.90 per dag, genees
kundige behandeling inbegrepen; dat hieruit 
blijkt, dat met gepaste zuinigheid met deze 
kosten kan worden volstaan en eene uitstekende 
verpleging mogelijk is, onder gelijke omstandig 
heden; dat de patiënte was verzekerd bij de 
plaatselijke vereeniging " Ziekenhuishulp' 'tt:gen 
de kosten van verpleging in een ziekenhuis en 
wel zoodanig, dat voor operatie zou zijn uit
betaald geworden maximaal 50 verpleegdagen 
à f 2.50 en de kosten van chirurgische behande
ling tot een maximum van f 75.-; dat het 
onderwerpelijke geval zeer waarschijnlijk zou 
zijn te rangschikken geweest onder operatie, 
maar, wanneer dit niet het geval was geweest, 
de uitkeering van de verzekering toch in ieder 
geval f 38.- zou hebben bedragen ; dat de 
Commissie van Administratie over de Gemeen
teziekenhuizen te Rott.erdam dus in de eerste 
plaats had moeten aanspreken de vereeniging 
"Ziekenhuishulp" en de uitkeeringen hiervan 
in mindering had moeten brengen van de 
kosten; dat overigens de Commissie, gelet op 
de vorengenoemde ministerieele circulaire, niet 
meer in rekening mag brengen, dan de werke
rtike kosten der verpleging, welke uit eene ex
ploitatierekening zullen behooren te worden 
aangetoond en niet, zooals nu, willekeurig op 
aen bepaald bedrag van f 6.- per dag mogen 
worden vastgesteld, terwijl overigens de in 
rekening gebrachte kosten de verpleegkosten 
van het ziekenhuis te Sliedrecht in geen geval 
zullen mogen overschrijden, omdat met gepaste 
zuinigheid met f 2.90 per dag kan worden vol
staan; weshalve de appellant heeft verzocht 
met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten te bepalen, 1°. dat de onder
,verpelijke kosten van vervoer en verpleging 
komen ten laste van de gemeente Sliedrecht, 
2°. dat deze kosten zullen worden afgeleid uit 
de exploitatierekening over het jaar 1935 van 
het betrokken ziekenhuis te Rotterdam, 3°. dat 
in geen geval meer in rekening mag worden ge
bracht dan de kosten, die in de eigen gemeente 
van de patiënte zouden zijn veroorzaakt, zijnde 
f 2.90 per dag, en 4c, dat de revenuën, uit de 
verzekering bij " Ziekenhuishulp" voort.vloeien
de, komen ten bate van Maatschappelijk Hulp
betoon te Sliedrecht ; 
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dat voorts de appellant zijn beroepschrift nog 
nader heeft aangevuld met het navolgende : 
dat op 13 Mei 1936 door hem is ontvangen de 
rekening op het voormelde geval betrekking 
hebbende; dat hieruit blijkt, dat Sijgje Koppe
laar gedurende niet minder dan 159 dagen te 
Rotterdam werd verpleegd ; dat deze verpleging 
betrof beenbreuk en eenige ontvellingen ; dat 
niet aangenomen kan worden, dat gedurende 
ruim, vjjf maanden het vervoer naar Sliedrecht, 
alwaar een uitstekend ziekenhuis van het 
Groene Kruis bestaat, onmogelijk zou zijn ge
weest, zoodat moet worden aangenomen, dat 
de patiënte te lang in Rotterdam ter verpleging 
in het ziekenhuis aan den Coolsingel is ver
bleven; dat hij, appellant, gedurende al dien 

· tijd niet in de gelegenheid is gesteld eenige 
zeggenschap uit te oefenen; dat hierdoor niet 
is gehandeld overeenkomstig de circulaire van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 
18 Juli 1935, n°. 52261, afdeeling A., gericht 
aan He.eren Ged. Staten der onderscheidene 
provincies, waarin duidelijk tot uiting komt, 
dat de verpleging te Rotterdam niet langer had 
mogen worden voortgezet dan tot het oogen
blik, waarov vervoer naar Sliedrecht mogelijk 
wa ; dat luJ, appellant, mitsdien mede verzoekt 
te bepalen, dat een onpartjjdig onderzoek zal 
worden ingesteld omtrent de vraag, of Sijgje 
Koppelaar eerder uit het ziekenhuis te Rotter
dam had kunnen worden ontslagen en, zoo ja, 
tot hoeveel dagen haar verblijf aldaar had kun
nen en dus moeten worden beperkt ; 

0. dat art. 39bis, 3• lid, der Armenwet be
paalt, dat door Ged. Staten of door Ons bij 
een met redenen omkleed be luit kan worden 
beslist, dat de kosten van vervoer naar en de 
verpleging in eene ziekeninrichting komen ten 
laste van de gemeente, waar de verpleegde 
vóór de opneming in de ziekeninrichting meer 
duurzaam verblijf heeft gehad en dat eene be
sli , ing in dezen zin slechts kan worden ge
nomen, indien de opneming in de ziekeninrich
ting niet zonder gevaar voor het leven of de 
gezondheid van den arme kon worden uitge
steld; 

dat in het onderhavige geval Ged. Staten 
terecht aan de hiervoren bedoelde bepaling 
toepassing hebben gegeven door te beslissen, 
dat 'de onderwerpelijke kosten van vervoer en 
verpleging komen ten laste van de gemeente 
Sliedrecht, nu niet is betwist, ditt ijgje Koppe
laar voornoemd ten tijde van de opneming in 
het Gemeenteziekenhuis aan den Coolsingel 
te Rotterdam hoofdverblijf had in de gemeente 
Sliedrecht en hare opneming in dit ziekenhuis 
niet zonder gevaar voor haar leven o{ hare 
gezondheid kon worden uitgesteld ; 

dat, al behoort bij de toepassing van art. 
39bis der Armenwet ten aanzien van de ver
pleging in het belang van de gemeente, te . 
wier laste deze komt, de noodige soberheid te 
worden betracht, de eisch, dat in geen geval 
meer in rekening mag worden gebracht dan de 
kosten, die in eigen gemeente van de patiënte 
zouden zijn veroorzaakt, geen steun vindt in 
de wet; 

dat de wet evenmin steun levert voor de 
opvatting, dat de gemeente van het meer duur
zaam, verblijf de kosten slechts zou behoeven 
te dragen tot aan het tijdstip, waarop het ver
voer van den patiënt zonder gevaar voor diens 

leven of gezondheid naar deze gemeente had 
kunnen zijn bewerk telligd ; 

dat weliswaar de toepassing van art. 39bi., 
afhankelijk is van de omstandigheid, dat de 
opneming in de ziekeninrichting niet zonder 
gevaar voor het leven of de gezondheid van 
den arme kan worden uitgesteld, doch dat 
hieruit niet volgt, dat de verpleging in de zieken
inrichting ten laste van de gemeente van meer 
duurzaam verblijf slechts zou mogen worden 
voortgezet, zoolang het gevaar voor het leven 
of de gezondheid van den patiënt zich tegen 
diens vervoer naar de bedoelde gemeente zou 
verzetten, al moge in voorkomende gevallen 
onderling overleg tot nadere voorziening om
trent de verdere verpleging kunnen leiden ; 

dat ten slotte de vraag, of en door wie ver
haal zal kunnen worden uitgeoefend op de 
revenuën van de patiënte uit de verzekering bij 
de plaatselijke vereeniging "Ziekenhuishulp" 
niet te Onzer kennisneming staat, doch door 
den bevoegden rechter, genoemd in art. 64, 
2• lid , der Armenwet behoort te worden beslist; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ons onbevoegd te verklaren van het door den 
appellant sub 4° gedane verzoek kennis te 
nemen, en voor het overige het beroep onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

22 Augustus 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Er bestaat aanleiding tot toepassing van 
art. 40 2e lid, waar B. en W. van M. da, 
kosten van verhuizing van het armlastig 
gezin naar R. uit de gemeentekas hebben 
betaald, en zulks is geschied niet op ver
zoek van den armlastige zelf, doch op 
verzoek van den eigenaar van het door 
het gezin bewoonde huis, die er belang 
bij had, dat dit huis door het gezin zou 
worden ontruimd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslisrnnde het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin 
Hendrik Kramer ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescrullen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1936, n°. 306; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Augustus 1936, 
n°. 8299, Afdeeling 4rmwezen; 

0. dat omstreeks 1 Juli 1935 zich in de ge
meente Roden, komende uit de gemeente Ma
rum, het gezin van Hendrik Kramer vestigde. 
bestaande uit de vrouw, 4 minderjarige kinde
ren en de moeder van den man, terwij l deze 
laatste, toen het gezin nog te Marum vertoefde, 
in arrest was gesteld wegens een door hem 
begaan strafbaar feit; 

dat burgemeester en wethouders van Roden 
goede redenen meenen te hebben om te ver
moeden, dat tot de komst van het gezin Kramer 
in hunne gemeente invloed van burgemeester 
en wethouders van Marum heeft medegewerkt, 
aanvoerende, dat zulks blijkt uit de, t en over
staan van den burgemeester van hwme gernoon
te afgelegde verklaringen van de vrouw van 
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Kramer en van haar vader ; dat burgemeester 
en wethouders van Marum wel de juistheid van 
deze verklaringen ontkennen, doch dat, aan
gezien de afzonderlijk afgelegde verklaringen 
van de vrouw van Kramer en haar vader, 
behoudens een enkele kleinigheid van onder
geschikt belang, ten aanzien van de feitelijk
heden met elkander overeenstemmen en deze 
personen niet het minste belang hebben bij den 
afloop van deze aangelegenheid, zij , ondanks 
ontkenning van de feiten door burgemeester en 
wethouders van Marum, in de afgelegde ver
klaringen voldoende redenen meenen te mogen 
vinden voor het vermoeden van art. 40 der 
Armenwet; dat burgemeester en wethouders 
van Marum zich nog hebben beroepen op Ons 
besluit van 15 Januari 1927, waarbij is beslist, 
dat eventueele ondersteuning, nadat het ver
trek uit de gemeente reeds vaststaat, geen 
aanleiding zal kunnen geven tot toepassing 
van art. 40 der Armenwet; dat huns inziens 
het beroep op Ons besluit in casu misplaatst 
is ; dat immers, nadat Kramer in arrest gesteld 
was, zijn vrouw de vóórdien door hem gehuurde 
woning niet wilde betrekken, in verband met 
haar onverwachts ontstane armlastigheid; dat 
zij derhalve niet de door haar man aangegane 
overeenkomst wilde uitvoeren ; dat buiten 
beschouwing kan blijven, welke civielrechte
lijke consequenties dit voor haar of haar man 
had ; dat zeker is, dat het vertrek van het gezin 
ui t Marum, op het oogenblik, dat onderstand 
werd verstrekt, niet vaststond ; dat uit de ge
heele houding van burgemeester en wethouders 
van Marum gedurende de "onderhandelingen" 
over dit vertrek afdoende blijkt, dat dit college 
toen nog niet zijn thans ten aanzien van dit ver
trek ingenomen standpunt was toegedaan; 

dat burgemeester en wethouders van Marum 
daartegen aanvoeren, dat het gezin van Hendrik 
Kramer, waarover de gerezen kwestie loopt, 
tot 1 Juli 1935 in deze gemeente gewoond heeft 
in een afzonderlijk gedeelte van de te Marum 
staande woning van H. van der Velde; dat, 
daar de laatstgenoemde persoon het door het 
gezin Kramer bewoonde gedeelte van zijn huis 
zelf wenschte te bewonen, aan Kramer de huur 
is opgezegd, zoodat deze naar een andere woning 
moest omzien ; dat rlit ook is gebeurd, gezien 
het feit, dat ter gelegenheid van een onderhoud 
met den burgemeester op 11 Juni 1935 Kramer 
verklaarde van Notaris Boswijk te Roden be
richt te hebben ontvangen, dat hem te Roder
wolde een wonin~ gegund was (d. w. z. in huur) 
en hij dus met zijn gezin naar Roden gin~ ver
trekken; dat echter de huurtijd der ,vomng te 
Marum reeds lang was verstreken, waarom de 
verhuurder Van der Velde voortdurend aan
drong op ontruiming dier woning en zelfs met 
uitzetting dreigde, hetgeen huns inziens zeer 
begrijpelijk is te achten; dat, toen Kramer 
daarna d. w. z. na het huren der woning te 
Roderwolde, wegens het plegen van een straf
baar feit werd aangehouden en ingesloten, de 
verhuurder de gelegenheid blijkbaar heeft aan
gegrepen, om de woning ontruimd te krijgen, 
blijkbaar in volkomen overeenstemming en met 
goedvinden van vrouw Kramer ; dat de ver
huurder zich ten minste bij hun college ver
voegde met de mededeeling, dat vrouw Kramer 
naar de te Roderwolde gehuurde woning wensch
te te verstrekken, en dat hij beloofd had voor 
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de overbrenging te willen zorgdragen ; dat 
echter deze overbrenging kosten moest mede
brengen, welke hij dan gaarne van de gemeente 
zou terug ontvangen, aangezien hijzelf daartoe 
niet in staat was; dat, ofschoon hun college 
daartegen moeilijk bezwaar kon maken, gelet. 
ook op de omstandigheid, dat ingeval van uit
zetting uit de woning het gemeentebestuur voor 
een groote. moeilijkheid zou komen te staan, op 
het verzoek van den verhuurder toch niet 
direct werd ingegaan, ten einde eerst het ge
voelen van vrouw Kramer te hooren ; dat de 
laatstgenoemde in de vergadering van hun 
college eenige onverschilligheid aan den dag 
legde; dat uit het onderhoud evenwel bleek, 
dat zij wel van plan was naar Roden te ver
trekken, doch in elk geval iets mee moest 
hebben om de eerste dagen niet met leege han
den te staan; dat in dit verband een bedrag 
van f 25.- is genoemd, waarvan sprake is in 
het rapport, gevoegd bij het schrijven d.d. 
13 December 1935, van het gemeentebestuur 
van Roden ; dat, toen de vrouw blijk gaf er een 
handeltje van te willen maken, waaruit de 
gevolgtrekking werd gemaakt, dat vrouw 
Kramer en de verhuurder wellicht "onder één 
hoedje speelden", niet verder met haar is 
gesproken, doch de verhuurder nog eens is 
gehoord, die zijn -verzoek om tegemoetkoming 
handhaafde ; dat, hoewel hun college, met de 
bepaling van art. 40 der Armenwet voor oogen, 
eenigszins huiverig tegenover inwilliging van 
het verzoek stond, zij bij nadere beschouwing 
daarin toch geen bezwaren zagen, daar de aan 
hun college verzochte medewerking louter be
stond in het formeeren van een normalen toe
stand, zulks na overleg en met goedvinden van 
het betrokken gezin ; dat toch zeer zeker als 
een abnormale toestand kon worden aange
merkt, dat het" ~ezin tegen den wil van den 
eigenaar zou bliJven wonen in een in de ge
meente Marum staande woning, tèrwijl in een 
andere gemeente voor dit gezin een woning 
gereed stond; dat het weigeren van de door den 
verhuurder en door vrouw Kramer eveneens 
gewilde medewerking gelijk zoude staan met 
het medewerken tot handhaving van dien 
abnormalen toestand; dat mitsdien ten slotte, 
nadat de verhuurder tweemaal terug is geweest 
om eenige kleinigheden uit den weg te ruimen, 
aan Van der Velde is toegezegd, dat het ge
meentebestuur hem de te maken kosten zou 
vergoeden, hetgeen huns inziens de eenige 
juiste manier was om aan beider verlangen 
tegemoet te komen, daar, zooals gezegd, de 
verhuurder Van der Velde niet in staat was die 
kosten te dragen ; dat blijkens latere verrekening 
uit de gemeentekas een totaal-bedrag van 
f 52. 70 is betaald, terwijl bovendien 2 dekens 
zijn verstrekt geworden ; dat de vraag mag 
worden gesteld, wat de gevolgen zouden zijn 
geweest, indien hunnerzijds ware geweigerd de 
verzochte maatregelen te nemen en mits<lien 
de huurder tot uitzetting zoude zijn overge
gaan, ongetwijfeld deze, dat dan ook overbren
ging naar de woning te Roderwolde zou hebben 
plaats gehad ; dat immers door te Roderwolde 
een wonin~ te huren, door den betrokkene 
uitdrukkeliJk de wil is te kennen gegeven, dat 
hij naar die gemeente wenschte te vertrekken ; 
dat door de huurovereenkomst met <lie ~emeente 
een band is gelegd, hetgeen huns inziens toch 

19 
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moeilijk valt te ontkennen ; dat, doordat de 
overbrenging in onderling overleg en met onder
ling goedvinden heeft plaats gehad, vele on
aangenaamheden zijn voorkomen kunnen wor
den· o: da t vaststaat, dat burgemeester en wet
houders van Marum de kosten van de verhuizing 
van het gezin Kramer naar de gemeente Roden 
uit de gemeentekas hebben betaald; 

dat, daargelaten de vraag, of vrouw Kramer 
na de arrestatie van haar man nog voornemens 
was het door dezen gehuurde huis in dè ge
meente Roden te betrekken, uit de stukken in 
ieder geval blijkt, dat de evenbedoelde onder
steuning niet is verstrekt op verzoek van vrouw 
Kramer, doch op verzoek van den eigenaar 
van het door het gezin Kramer bewoonde huis, 
die er belang bij had, dat dit huis door het meer
genoemde gezin zou worden ontruimd ; 

dat in dit verband ook aandacht verdient 
het feit, ·dat vrouw Kramer zich niet uit eigen 
beweging tot burgemeester en wethouders van 
Marum heeft gewend, doch door dit college, 
naar aanleiding van het verzoek van den eerder 
genoemden huiseigenaar, op het gemeentehuis 
is ontboden ; 

dat er onder deze omstandigheden moet 
worden geoordeeld, dat de invloed, door burge
meester en wethouders van Marum op de komst 
van het gezin Kramer te Roden uitgeoefend, 
zoodanig is ~eweest, dat er aanleiding bestaat 
voor toepassmg van art. 40, 2• lid, der Armen
wet; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
door of vanwege de gemeente Roden van 1 Juli 
1935 af voor ten hoogste één jaar komen ten 
laste van de gemeente Marum. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A. B.) 

25 Augustus 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet Openbare Vervoermiddelen Art. 2.) 

De ondernemer behoort niet van over
heidswege te worden belemmerd door te 
groote beperking van het aantal ritten. 

Het in de wet neergelegde vergunnings
stelsel behoort niet te worden gebezigd als 
middel om voorschriften betreffend maxi
mum-snelheid te stellen. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de N. V. Damster-Auto-Maatschappij , te Ap
pingedam, tegen de beschikking van Ged. 
Staten van Groningen van 21 November 1935, 
Letter D.D., le afdeeling voor zoover daarbij 
afwijzend is beschikt op het verzoek van de 
N. V. Damster-Auto-Maatschappij, voornoemd, 
om de aan haar verleende vergunning tot het 
in werking houden van een autobusdienst tus
schen Appingedam en Groningen te wijzigen 
in dien zin, dat het aantal ritten, dat per dag 
mag worden gereden, wordt uitgebreid tot 22 
en voorzoover de aan de vergunning verbon
den voorwaarde van een max imum-snelheid 
niet, zooals is verzocht, is vervallen, maar 
deze snelheid tot 50 km per uur is verhoogd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1936, n°. 298; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Augustus 1936, n°. 493, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen ; 

0 . dat, nadat de N. V . Damster-Auto-Maat
schappij, te Appingedam, aan Ged. Staten 
van Groningen had verzocht hun besluit van 
19 Mei 1927, letter J, le afdeeling, zooals dit 
is gewijzigd bij hun, bij Ons besluit van 21 
Januari 1931, n°. 5, gewijzigde besluit van 
26 Juni 1930, letter J . J . le a fdeeling, voor 
zoover haar daarbij tot wederopzeggens toe 
vergunning is verleend tot het in werking 
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
op het traject Appingedam-Delfzijl-Farmsum 
naar Groningen langs den Rijksweg vice versa 
met als begin en eindpunt Appingedam, onder 
bepaling, dat die dienst per dag ten minste 
zes maal en ten hoogste veertien maal vice
versa wordt onderhouden en dat bovendien 
het traject Appingedam-Groningen dagelijks 
tweemaal vice-versa wordt gereden, nader te 
wijzigen in dier voege, dat haar wordt toege
staan den dienst dagel ijks ten minste zes maal 
en ten hoogste een onbepaald aantal malen te 
rijden of dat, mocht daartegen bezwaar be
staan, haar wordt toegestaan het traject Ap
pingedam- Delfzijl-Groningen ten minste zes 
maal en ten hoogste twee en twintig maal per 
dag te rijden, dat in de vergunning wordt be
paald, dat gedeelten van het tra ject, waarover 
de dienst wordt uitgeoefend, mogen worden 
gereden en dat de aan de vergunning verbon
den voorwaarde, dat de snelheid, waarmede 
wordt gereden, niet grooter is dan 40 km per 
uur, vervalt, Ged. Staten bij hun besluit van 
21 November 1935, letter D.D. l e afdeeling 
(Provinciaal Blad n°. 56), le. hun voormeld 
besluit van 19 Mei 1927, letter J, le afdee
ling, zooals dit in voege vermeld is gewijzigd, 
nader hebben gewijzigd in dier voege, dat in 
de daaraan verbonden voorwaarde, luidende: 
,,dat de snelheid, waarmede wordt gereden, 
niet grooter is dan 40 km", het getal "40" 
wordt vervangen door "50" , 2e. het verwek 
voor het overige hebben afgewezen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat van Delfzijl naar Groningen vice versa 
per trein op werkdagen 17 maal - en op 
Zon- en feestdagen 14 maal en per autobus 
dagelijks 14 maal kan worden gereisd en op 
Dinsdagen nog eenmaal extra per trein, dat 
van Appingedam naar Groningen vice versa 
op werkdagen 9 treinritten en 18 autobusri tten 
en op Zon- en feestdagen 7 treinritten en 18 
autobusritten worden gereden, zoomede op 
Dinsdagen nog een treinrit extra en op werk
dagen nog een autobusr it extra naar Gronin
gen, dat de bewoners van de streek gelegen 
tusschen Appingedam en Garrelsweer dage
lijks 16 maal en degenen, wonende in de 
streek gelegen tusschen Garrelsweer en Gro
ningen, op werk- en feestdagen 22 maal en 
op Zondagen 18 maal per autobus Gromngen 
kunnen bereiken en van daar naar hunne 
woonplaatsen kunnen terugkeeren; dat hun 
college van gevoelen is, dat de trein- en auto
busdiensten, welke door de ondernemers, die 
de bedoelde ritten rijden, worden uitgeoefend, 
ruimschoots kunnen voorzien in het verkeer 
van en met degenen, wonende aan en in de 
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nabijheid van het traject Appingedam-Delf
zijl-Farmsum-Groningen, waarover verzoek
ster haar onderhavigen dienst onderhoudt; dat 
derhalve vermeerdering van het aantal ver
bindingen moet worden geacht oneconomisch 
te zijn en in te gaan tegen de algemeene ver
keersbelangen, weshalve het verzoek, voor zoo
veel dit betreft wijziging te brengen in het 
aantal diensten, niet voor inwilliging in aan
merking kan komen; dat hun college voorts 
van gevoelen i , dat, wordt over de wegen, 
waarover de verzoekster haar autobusdien ten 
uitoefent, met autobussen met een grootere 
snelheid dan van 50 km per uur gereden, de 
vei ligheid van de inzi ttenden dier bussen, 
met het oog op de routes, welke met de bus
s n worden gevolgd, namelijk gedeeltelij k 
lang water en langs smalle wegen, in gevaar 
wordt gebracht; dat in het algemeen ver
keersbelang, hetwelk de onderneming dient, 
mitsdien geen grootere snelheid dan 50 km 
per uur kan worden toegelaten; 

dat van dit besluit de N. V. Damster-Auto
Maatschappij bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij, wat de maximum-snel
heid betreft, zich beroept op Ons bes! uit van 
24 Juni 1935, n°. 24, waarbij in overeenstem
ming met het advies van den In pecteur
Generaal der Spoor- en Tramwegen is be
paald, ,,dat de veiligheid van het verkeer in 
deze niet eischt eene bepaling inzake maxi
mum-snelheid voor de autobussen in de voor
waarden der vergunning op te nemen; dat 
het in de wet neergelegd vergunningsstelsel in 
het algemeen niet behoort te worden gebezigd 
als middel om voorschriften als hier gegeven 
te stellen" ; dat zij derhalve de bevestiging 
van deze principiëele uitspraak verwacht, zoo
dat de snelheidsvoorwaarde wordt geschrapt; 
dat, wat de weigering van het maximum aan
tal ritten per dag aangaat, Gedeputeerde Sta
ten over het bezwaar, dat nu steeds meerdere 
malen per dag met volgautobussen moet wor
den gereden, veel te gemakkel ij k zijn heen
gestapt; dat de afwijzing vooral is gebaseerd 
op de vergelijking met de spoorwegdienstrege-
1 ing, welke niet opgaat, wijl de aan den weg 
wonende reizigers van de spoorwegdiensten 
geen gebru ik kunnen maken; dat ook een 
vergelijking met den spoorwegdienst niet op
gaat, omdat zij een zoo genaamde "rotarie" · 
dienstregeling heeft ingevoerd (regelmatige 
uurdienst), waarbij de dienst geheel los staat 
van de spoorwegtijden; dat in elk geval reeds 
door de Kroon in principe de toelaatbaarheid 
van de vergunning is toegegeven en het dan 
niet moet voorkomen dat Ged. Stat n den 
ondernemer verhinderen de vergunning be
hoorlijk te exploiteeren en het reizigersvervoer 
naar behooren te verwerken; dat zulks vooral 
ook in st,·ijd is met de nieuwe opvatting, dat 
de autobusdien tondernemers ook vervoers
plicht hebben; dat op deze zaak van toepas
sing is hetgeen is beslist bij Ons Besluit van 
7 Juni 1935, n°. 49, ten opzichte van de 
Naam!. Venn. GA D 0, te Hoogezand ; wes
halve zij heeft verzocht, met vernietiging van 
de bestreden beslissing van Ged. Staten, het 
maximum aantal ritten per dag alsnog op 22 
te stellen en de snelheidsbepaling alsnog in de 
vergunn ingsvoorwaarden te schrappen; 

0. dat de N . V. Damster Auto-Maatschappij 
aan Ged. Staten in de eerste pi aats heeft ver-

zocht de bepaling van het maximum aantal 
ritten in de vergunning te doen vervallen, 
ubsidiair het maximum aantal ritten, krach

tens de bestaande vergunning op 14 bepaald, 
op 22 vast te stellen; 

dat de appell ante haar primair verzoek in 
beroep niet heeft gehandhaafd, zooclat thans 
slechts omtrent het subsid iai re verzoek een 
bes! issing behoort te worden genomen; 

0. dienaangaande, dat aan een ondernemer, 
aan wien ingevolge de Wet Openbare Vervoer
middelen vergunning is verleend, de noodige 
vrijheid van beweging behoort te worden ge
laten, ten einde zich aan de wis elende be
hoefte van het verkeer aan te passen; 

dat zulks niet van overheidswege behoort te 
worden belemmerd door het aantal ritten, bij 
de vergunning toegestaan, te zeer te beperken; 

dat weliswaar bijzondere omstandigheden 
zich tegen een meer frequenten dienst kunnen 
verzetten, doch dat van zoodanige omstandig
heden hier niet is gebleken; 

dat in het bijzonder het spoorwegbelang eene 
beperkte dienstregeling, als in de bestaande 
vergunning is vastgelegd, niet dringend vor
dert, vermits de hierbedoelde autobusdienst 
aan het locale verkeer tusschen de langs en 
nabij den Rijksweg Delfzijl-Groningen ge
legen plaatsen zijn beteekenis ontleent, in 
welk verkeer de spoonvegdienst niet voorziet; 

dat onder deze omstandigheden geen vol
doende aanleiding bestaat de inwilliging van 
het onderwerpelijke verzoek van de hand te 
wijzen, te minder, nu, blijkens de stukken, 
ten einde het reizigersvervoer naar behooren 
te verwerken, door de appellante van volg
bussen moet worden gebruik gemaakt; 

0. dat de appell ante in de tweede plaats 
in beroep heeft verzocht de bepaling van de 
maximumsnelheid in de vergunning te schrap
pen; 

0. dienaangaande, dat met den Inspecteur
Generaal der Spoor- en T ramwegen moet wor
den aangenomen, dat de veiligheid van het 
verkeer in deze de vastlegging in de vergun
ning van zoodanige maximum nelheid niet 
eischt; 

dat zulks in bijzondere gevallen wellicht 
aanbeveling kan verd ienen, doch dat het in 
de wet neergelegd vergunn ingsstelsel in het 
algemeen niet behoort te worden gebezigd als 
middel om voorschriften als hier gegeven te 
stellen; 

Gezien de Wet Openbare Ve,·voermiddelen; 
Hebben goedgevonden en ver taan; 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Groningen van 21 No
vember 1935, letter D.D., le afdeeling (Pro
vinciaal Blad N°. 56) de bij besluit van Ged . 
Staten van Groningen van 19 Mei 1927, letter 
J., le afdeeling, zooals dit later is gewijzigd, 
aan de N. V. Damster-Auto-Maatschappij, te 
Appingedam, verleende vergunning tot het in 
werking houden van een autobusdienst Ap
pingedam-Delfzijl -Farmsum-Groningen langs 
den Rijksstraatweg vice versa te wijzigen in 
dier voege: 

dat daarin 1 °. het maximum aanta l dien
sten (ritten) wordt bepaald op twee en twin
tig, en 2°. de maximumsnelheid komt te ver
vallen. 

Onze Minister van Waterstaat is hela t enz. 
(A.B.) 
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28 Augustus 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 40, 50; Mijnwet 
1810 art. 44.) 

De grief, dat aan den onteigende ten 
onrechte is onthouden vergoeding voor het 
verloren gaan v,tn een bestaand recht, is 
onjuist, daar art. 44 der Mijnwet den e ige
naar van eenig binnen het concessieveld 
liggend terrein slechts, indien dat terre in 
door de mijn is geoccupeerd - wat ten 
deze niet het geval is - recht op vergoe
ding der dubbele waarde geeft, zonder dat 
hem eenige aanspraak om te worden ge
occupeerd wordt toegekend. Indien a l van 
eenig servituut sprake zou kunnen zijn, 
zou dat zijn' ten bate van de mijn en ten 
laste van den te onteigenen grond, zoodat 
ook reeds hierom van toepass ing van a,·t. 
44 Onteigeningswet geen sprake kan zijn. 

Het recht van de onteigende partij, 
welke zij aan de beweerde vervuiling van 
de beek zou kunnen ontleenen, gaat door 
de onteigening niet te niet, zoodat haar 
uit dien hoofde in het onteigeningsgeding 
geen schadevergoeding toekomt. 

De klacht, dat geen vergoeding voor 
rooischade is toegekend, moet reeds afstui
ten op de feitelijke beslissing der Recht
bank, dat de hoornen, welke op het ont
e igende te1Tein hebben gestaan, kaprijp 
waren, hetgeen medebrengt, dat van rooi
schade geen sprake kan zijn. 

De Rechtbank heeft, uit overweging, dat 
de geheele schadevergoeding f 663.25 be
draagt, terwijl f 550 was aangeboden, een 
deel der koten ten laste van eischers in 
cassatie (onteigende partij) gebracht. Te
gen deze beslissing wordt in cassatie te 
vergeefs opgekomen, daar de Rechtb. aan 
art. 50 Onteigeningswet, zooals dit luidt 
sedert de wet van 5 J ui i 1920, de bevoegd
heid tot gedeeltelijke compensatie ontleent. 

1. M. E. Thewissen, weduwe P. H. Hazen, 
wonende te Heerlerheide, gemeente H eerlen, 
c.s ., eischers tot cassatie van een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Maastricht den 9den Juli 
1936 tusschen pi:rtijen gewezen, advocaat Jkvr. 
Mr. Marie J. E. B. Alting von Geusau, advo
caat bij den H. R., gepleit door Mr. F. Tri
pels; 

tegen: 
1. de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Limb. Steenkolenmijnen, genaamd "Oranje 
N assaumijnen". gevestigd en kantoorhoudende 
te Heerlen, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, gepleit 
door Mr. R. van Oppen; 
2. de echtelieden F. H. Leers en M. E. Ha
zen, samen wonende te Heerlerheide, gemeente 
H eerlen, Kool-Koelenweg 12, de man voor
zooveel noodig in eigen naam en tevens tot 
bijstand en machtiging zijner echtgenoote, 
mede-verweerders in cassatie, advocaat Mr. L . 
J. van Gelein Vitringa. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Tegen het bestreden vonnis, waarbij ten be
hoeve van de N. V. Maatschappij tot Exploi
tatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, ge
naamd Oranje Nassaumijnen, de onteigening 

is uitgesproken van een perceel hooiland, zijn 
de volgende middelen aangevoerd: 

I. S. en v. t. der artt_ 625 en 626 B. W ., 
art. 152 Grondwet, i. v. m. artt. 1, 4, 37, 40, 
41, 44, 47 der wet van 28 Augustus 1851, S. 
125, regelende de onteigening ten algemeenen 
nutte (zooals die wet nader is gewijzigd en 
aangevuld), jis artt. 6, 42, 51, 43, 44 du Loi 
du 21 avril 1810 concernant les mines, les 
minières et les carrières (Bulletin des Lois no 
285) , art. 48 Rv., op grond: 

1. dat onteigening is de overheidsdaad, 
waarbij in het algemeen belang door dwang, 
hetzij de geheele eigendom, hetzij een of meer 
eigendomsbevoegdheden voor den rechthebben
de verloren gaan tegen schadeloosstelling; 

2. dat het individueele eigendomsrecht geen 
aanspraak op meerdere bescherming heeft dan 
zijn rechtsgrond eischt n.l. dengene die de 
voorwaarden voor het ontstaan van nieuwe 
waarden tot stand brengt in het genot dier 
waarden te stell en en hiermede de grens van 
het eigendomsrecht en tevens de rechtsgrond 
der onteigening is gegeven, en dat ook de be
voegdheden ontleend aan de Mijnwet van 1810 
in dit kader passen; 

3. dat de perceelen en perceelsgedeelten 
gelegen zijnde binnen den perimeter van het 
concess ieveld van verweerster in cassatie val
len onder het servituut van occupatie a ls be
doeld in de artt. 43 en 44 Mijnwet van 1810, 
ingevolge waarvan nooit minder mag worden 
toegekend dan de dubbele waarde van de per
ceelen en perceelsgedeelten vóór de exploitatie 
der mijn ; 

4. dat door de concessie de mijn-exploitant 
de verplichting 'bij voorbaat aanvaardt de door 
hem te verkrijgen terreinen te vergoeden tegen 
de dubbele waarde; 

5. dat conform arrest H. R. dd. 19 Nov. 
1906 W. n°. 8459 naar art. 37 Onteigenings
wet bij het eindvonnis in onteigeningszaken 
uitspraak te doen is omtrent de schadeloosstel
ling uit te keeren voor hetgeen art. 152 Grond
wet noemt de ontheffing uit den eigendom en 
daaronder is te verstaan de volledige vergoe
ding van alle schaden die de eigenaar door en 
tengevolge van het verlies van zijn recht lijdt; 

6. dat art. 625 B. W. bepaalt wat eigen
dom is en daarvan geen gebruik in strijd met 
de wetten gemaakt kan worden terwijl art. 
626 B. W. bepaalt, wat eigendom van den 
grond bevat, behoudens de wijzigingen uit de 
wetten en verordeningen van politie op het 
stuk der mijnen; 

7. dat wanneer mocht aan te nemen zijn 
dat in de Onteigeningswet niet nader de vor
dering omtrent de dubbele waarde wordt vast
gesteld, zulks getoetst moet worden aan de 
regelen van het B. W . en de mijnwetgeving 
{in casu mijnwet 1810); 

8. dat duidelijk blijkt uit de Onteigenings
wet 's wetgevers wil dat vergoeding verschul
digd zal zijn enkel en alleen, omdat een be
staand recht verloren gaat; 

9. dat alle terreinen gelegen in het con
cessieterrein vallen onder het servituut van 
occupatie en art. 44 O.W. bepaalt dat eene 
som moet worden gevond~n wegens 't-verEes 
van dit recht; 

10. dat ten onrechte alsnu de Rechtbank 
overweegt dat eene onteigening ten algemee-
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nen nutte niet kan worden gelijkgesteld met 
het occupeeren van gronden door den mijn
concess ionaris en diensvolgens de toepasselijk
heid der bevoegdheden aan de mijnwetgeving 
uitschakelt; 

ll. dat niemand heeft beweerd dat de ont
eigening ten algemeenen nutte zoude zijn ge
lijk te stell en met occupatie, doch in den 
breede is aangetoond dat de onteigening ten 
algemeenen nutte niet uitsluit de bevoegd
heden ontleend aan de mijnwet van 1810 en 
de Rechter de plicht heeft de onteigend wor
dende partij in het genot dier waarde te stel
len· 

12. dat de onteigening als overheidsdaad 
niet bedoeld kan zijn in overleg met de ont
eigenende partij den rechthebbende rechten 
en bevoegdheden te ontnemen; 

dat de beslissing van de Rechtbank geen 
andere interpretatie en gevolgtrekking toe
laat, dan dat de Regeering in samenspanning 
met de onteigenende mijn, de onteigening 
heeft toegestaan om de rechthebbenden hun 
rechten en bevoegdheden gegrond op de mijn
wetgeving te ontnemen, wordende voor dit on
verhoopte geval uitdrukkelijk alle rechten voor
behouden tegen den Staat, terzake van on
rechtmatige overheidsdaad; 

dat de mijnwetbepalingen maatgevend zijn 
en blijven, waar de bepalingen eener speciale 
wet, derogeeren aan algemeene bepalingen; 

II. S. en v. t. der artt. 625, 626, 627, 672, 
1388, 1401, 1402 en 1403 B. W. en 48 Rv., 
jis artt. 6, 42, 51, 43, 44 loi du 21 avr il 1810 
concernant les mines, les minières et les car
rières (Bulletin des Lois) n°. 285 , art. 152 
Grondwet, artt. 37, 39, 40 en 47 Wet van 28 
Augustus 1851, S. 125, regelende de onteige
ning ten algemeenen nutte (zooals die nader 
is gewijzigd en aangevuld), op grond: 

A . dat de Rechtbank de schadevergoeding 
buiten beschouwing laat ter zake dat eischers 
ter onteigening aangewezen perceelen zijn ge
legen aan de Caumerbeek en alle terreinen 
aan die beek door hare aan de schuld van 
verweerster te wijten vervuiling schade heb
ben geleden en ter zake daarvan een recht op 
vergoeding en hun dit recht door de onteige
ning wordt ontnomen, niettegenstaande de des
kundigen een hoogere waarde aan de perceelen 
zouden hebben toegekend, en uit hoofde der 
beekvervuiling noch eene hoogere waarde van 
het terrein toeken pen, noch wegens ver! ies van 
eenig recht een vergoeding aan ei chers toe
komt, vermits eischers tot den dag van den 
eigendomsovergang eene vordering tot schade
vergoeding, waaronder de waardevermindering 
van hun perceel, kunnen geldend maken tegen 
de plegers van de onrechtmatige daad ; 

dat de Rechtbank wel overweegt dat dit 
voor een zeer groot gedeel te mede aan anderen 
is te wijten, doch deze wetenschap berust op 
eene procedure in eene andere gemeente waar
bij ter sprake kwam eene rioleering der ge
meente, wat ten deze niet het geval is, nu in 
casu langs de stortplaats, waarvan een deel in 
de beek terecht kwam, deze met afval ten 
deele vulde, waardoor het water bevuild werd 
en de beek buiten de oevers trad; 

dat in casu feitelijk vaststaat dat verweer
ster zij het zelfs niet voor het geheel dan toch 
hoofdzakelij k veroorzaakster is van de geïm-

puteerde onrechtmatige daad; 
dat conform arrest H. R. dd. 19 November 

1906 W. n°. 8459 naar art. 37 Onteigenings
wet bij het eindvonnis in onteigeningszaken 
uitspraak te doen is omtrent de schadeloos
steil ing uit te keeren voor hetgeen art. 152 
Grondwet noemt de ontheffing uit den eigen
dom en daaronder is te verstaan de volledige 
vergoeding van alle schaden die de eigenaars 
door en tengevolge van het verlies van hun 
recht lijden; 

dat het eigendomsrecht tegenover de toe
kenning van het waarde-object aan de ont
eigenende partij de schadevergoeding aan de 
onteigende partij als absol uten eisch stelt; 

dat wat betreft de mogelijkheid om bij on
rechtmatige daad herstel in den vorigen toe
stand te vorderen, die onrechtmatig is ver
stoord, de H . R . reeds tweemalen heeft beslist, 
dat dit een vorm is, waarin de krachtens art. 
1401 B. W. verschuldigde schadevergoeding 
kan worden gegoten (Zie de arresten van 13 
Maart 1903 W . 7899 en van 24 Mei 1918 
W. 10235 N. J . 1918 blz. 627). 

Om als zoodanig te . dienen moet het herstel 
natuurlijk door den pleger der onrechtmatige 
daad bekostigd worden; 

B. Op grond der voormelde artikelen welke 
hier all e als herhaald en ingelascht moeten 
worden beschouwd; 

doordien de Rechtbank bezwaar maakt tegen 
vergoeding der rooischade voor het omkappen 
van hoornen, in weerwil de onteigenende partij 
door deskundigen, zooals bij conclusie van 
antwoord omschreven en feitelijk is vastge
steld, · met de bodemeigenaren overeenkomsten 
heeft getroffen, waarbij hen was opgelegd de 
hoornen te ruimen onder aanbieding van be
dragen ter zake van rooischade, en ook de 
deskundigen van oordeel waren dat deze rooi
schade door de onteigenende partij in reke
ning moest worden ge leden; en verder de 
gronden als onder A. vermeld; 

III. S. en v. t . van art. 50 Wet van 28 
Augustus 1851, S. 125, regelende de onteige
ning ten algemeenen nutte (zooals die wet 
nader is gewijzigd en aangevuldi jis artt. 48 
en 56 Rv., doordien de Rechtbank ten on
rechte eischers in cassatie veroordeeld heeft 
in 1/5 der kosten van eerste instantie aan 
hunne zijde gerezen, niettegenstaande hen meer 
wordt toegewezen dan bij dagvaarding werd 
aangeboden. 

Omtrent de grief in het eerste middel te 
berde gebracht, n.l. dat gelet had dienen te 
worden op de voorschriften van de wet con
cernant les mines, les minières et les carrières, 
van 1810, is in het vonnis · overwogen: 

dat eene onteigening ten algemeenen nutte 
niet kan worden gelijk gesteld met het occu
peeren van gronden door den Mijnconcessiona
ris ex a rt. 43 en 44 der Mijnwet, dat toch door 
de occupatie in tegenstelling met onteigening 
het eigendomsrecht van den vroegeren eige
naar niet noodzakelijkerwijze verloren gaat, 
doch deze met behoud van dit recht, op grond 
van art. 43 jaarlijks kan blijven vorderen, zoo
lang hij dit verkiest, het dubbele van de " pro
duit net" en enkel in bepaalde gevallen en 
dan nog alleen, indien hij dit verlangt, de 
mijneigenaar tot aankoop tegen de dubbele 
waarde kan worden genoodzaakt; dat occu-
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patie ingevolge art. 11 der Mijnwet enkel kan 
geschieden bij ongebouwde eigendommen en 
de onteigening van elk terrein kan worden 
bevolen; dat occupatie mag plaats hebben in 
het belang der mijn ten dienste der noodza
kelijke werkzaamheden voor de exploitatie, 
terwijl bij onteigening alleen het algemeen 
belang den doorslag geeft en er geen aanlei
ding bestaat · voor toepasselijkverklaring van 
de bijzondere bepaling van art. 44 voormeld 
buiten de door dit artikel gestelde gevallen; 
dat uitsluitend voor terreinen, die reeds daad
werkelijk zijn geoccupeerd, hetgeen met het 
perceel van gedaagden niet het geval is de 
dubbele waarde, mag worden gevorderd , doch 
deze waarde zeker niet aan alle terreinen, lig
gende in het concessieveld, die eventueel voor 
occupatie zouden kunnen in aanmerking ko
men, kan worden toegekend en er geen grond 
bestaat om in dit geding, waarin in het pu
bliek belang de onteigening ten algemeenen 
nutte wordt gevorderd aan gedaagden niet 
geoccupeerd perceel hiervoor eene hoogere 
waarde te bepalen dan de enkele verkoop
waarde, dit is de werkelijke waarde ten dage 
der onteigening. 

Deze zienswijze komt mij juist voor. Nu geen 
occupatie van den grond plaats heeft gehad 
ingevolge de Mijnwet 1810, maar een ontei
gening aan de orde is overeenkomstig de voor
schriften van de Onteigeningswet, was ook de 
schadeloosstelling volgens de voorschriften 
der Onteigeningswet te bepalen. 

Met het onderdeel A van het 2e middel 
wordt erover geklaagd, dat de Rechtbank 
geen vergoeding heeft toegekend voor de 
schade geleden door vervuiling van de Cau
merbeek, waaraan het perceel gelegen is. Hier
over overwoog de Rechtbank: dat de deskun
digen bij hun verhoor voor den Rechter-Com
missaris hebben verklaard, dat zij aan gedaag
des perceel eene hoogere waarde zouden heb
ben toegekend, indien het water der beek 
hel der en niet vervuild ware geweest, dat zij 
het perceel hebben gewaardeerd naar den 
tegenwoordigen toestand der beek en hebben 
gemeend geen afzonderlijke schadevergoeding 
ter zake van dien toestand der beek te kunnen 
vaststellen, naar het oordeel der Rechtbank 
terecht, daar in dit geding uit hoofde dier 
beekvervuiling noch eene hoogere waarde van 
het terrein kan worden toegekend, noch we
gens verl ies van eenig recht eenige vergoeding 
aan gedaagden toekomt; 

dat toch als waarde van het onteigende ter 
bepal ing der schadevergoeding enkel de waar
de ten dage van het vonnis in aanmerking 
komt, derhalve bij den tegenwoordigen toe
stand der beek en gedaagden door de onteige
ning hun recht niet verliezen om ter zake der 
beweerde onrechtmatige beekvervuiling de 
daardoor hun berokkende schade tot den dag 
van den eigendomsovergang, waaronder ook 
valt de waardevermindering van hun perceel, 
tengevolge der vervuiling, eene vordering tot 
schadevergoeding tegen de plegers dier on-
1·echtmatige daad geldend te maken, welke 
beekvervuiling trouwens, zooals aan de Recht
bank uit eigen wetenschap bekend is, niet uit
sluitend aan eischeres, doch voor een zeer 
groot gedeel te mede aan anderen is te wij ten. 

Ik vereenig mij met de opvatting in het 

vonnis aangehangen. Schade door vervuiling 
van de beek ontstaan, is geen schade welke 
het gevolg is van de onteigening. I ndien de 
beek is vervuild door de schuld van verweer
ster en eischer daardoor schade is toegebracht, 
kan hij haar ook na de onteigening in rechte 
aanspreken en aldus vergoeding van deze 
schade trachten te bekomen. Dat hij dan geen 
herstel in den vorigen toestand kan vorderen, 
behoeft voor hem geen nadeel mee te bren
gen, daar de geleden schade geheel in geld 
vergoed kan worden. 

Over de vraag of aan de onteigenden schade 
vergoed behoorde te worden wegens rooischade, 
overwoog de Rechtbank: dat nu zooals is on
betwist op het perceel ten dage van het on
derzoek geen boomen te wassen stonden, doch 
deze voordien door gedaagden reeds gekapt 
waren en deze boomen trouwens, naar het oor
deel der deskundigen, dat de Rechtbank over
neemt, kaprijp waren, deswege in ieder geval 
aan gedaagden geen vergoeding toekomt. 

Waar alzoo door de Rechtbank is vastge
steld, dat bij het onderzoek geen boomen te 
wassen stonden, blijkt niet van rooischade, 
zoodat onderdeel B van middel II feite lijken 
grondslag mi~t. 

En ook al zou de onteigenende partij met 
de bodemeigenaren overeenkomsten hebben ge
troffen omtrent het ru imen der boomen, zoo
als in het middel wordt gesteld (maar uit het 
vonnis niet blijkt) dan zouden partijen na
koming van die overeenkomsten kunnen vor
deren, maar dit betreft dan niet de onteige
n ing, daar die boomen niet zijn onteigend. 

Ook de laatste grief, dat de Rechtbank niet 
alle maar slechts 4/5 der kosten aan zijde der 
eischers tot cassatie gerezen, ten laste van de· 
onteigenende partij heeft gebracht, zal geen 
aanleiding kunnen geven tot cassatie. Inge
volge art. 50 der Onte igeningswet, zooals dit 
artikel luidt na de wijziging bij de Wet van 
5 Juli • 1920, S. 329, kon de Rechtbank aldus 
beslissen. 

Geen der aangevoerde grieven gegrond ach
tend, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep met veroordeel ing van de eischers in 
de kosten op de cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten behoeve 

van de verweerster in cassatie is uitgesproken 
de onteigening van het bij inleidende dagvaar
ding omschreven onroerend goed ; 

0 . dat de Rechtbank bij de bepaling van de 
waarde van dat perceel onder meer heeft af
gewezen het betoog van eischers in cassatie, 
dat bij die waardebepal ing moest worden ge
let op de volgende omstand igheden: 

A. dat het perceel gelegen is in het con
cessieve! d van de onteigenende partij en der
halve valt onder het "servituut van occupa
tie", als bedoeld in de artt. 43 en 44 der 
Mijnwet 1810, zoodat ingevolge laatstgenoemd 
artikel nooit minder mag worden toegekend 
dan de dubbele waarde; 

B. dat het perceel schade heeft geleden 
door de aan de schuld van verweerster in 
ca~satie te wij ten vervuiling der Caumerbeek 
en zij ter zake daarvan recht hebben op ver
goeding, welk recht hun dooi· de onteigening 
wordt ontnomen; 
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0. dat de Rechtbank hieromtrent in hoofd
zaak heeft overwogen: 

wat betreft A: dat de vergoeding der dub
bele waarde, bedoeld in art. 44 der Mijnwet 
1810, a lleen voorgeschreven is voor het geval 
der in dat artikel voorziene occupatie, welke 
niet kan worden gelijk gesteld met onteige
ning ten algemeenen nutte; 

dat het terrein, waar het ten deze om gaat, 
niet daadwerkelijk is geoccupeerd en er geen 
aanlei ding bestaat de bijzondere bepaling van 
art. 44 voornoemd toe te passen buiten de in 
dat artikel gestelde gevallen ; dat er dan ook 
geen grond bestaat om ten deze aan dit niet 
geoccupeerde terrein een hoogere waarde toe 
te kennen dan de enkel e verkoopwaarde, dit is 
de werkelijke waarde ten dage der onteige
ning ; 

wat betreft B :· dat als "waarde van het ont
eigende ter bepaling der schadevergoeding 
enkel de waarde ten dage van het vonnis in 
aanmerking komt, derhalve bij den tegen
woordigen toestand der beek, en gedaagden 
door de onteigening hun recht niet verliezen 
om te r zake der beweerde onrechtmatige beek
vervuiling de daardoor hun berokkende schade 
tot den dag van den eigendomsovergang, waar
onder ook valt de waardevermindering van 
hun perceel, tengevolge der vervuiling, eene 
vordering tot schadevergoeding tegen de ple
gers dier onrechtmatige daad geldend te ma
ken, welke beekvervuiling trouwens, zooals 
aan de R echtbank uit eigen wetenschap be
kend is, niet uitsluitend aan eischers, doch 
voor een zeer groot gedeelte mede aan anderen 
is te wijten"; 

0. dat tegen de bes! issing onder A is ge
richt het eerste middel, hetwelk luidt: zie 
conclusie Adv.-Gen.; 

0. dat dit middel hierop neerkomt, dat aan 
eischers in cassatie ten onrechte is onthouden 
de vergoeding voor het verloren gaan van een 
bestaand recht ; 

0. dat deze grief echter niet juist is, omdat 
art. 44 Mijnwet den eigenaar van eenig bin
nen het concessieveld liggend terrein slechts, 
indien dat terrein door de mijn is geoccupeerd 
- wat ten deze niet het geval is - , recht op 
vergoeding der dubbele waarde geeft, maar 
hem niet eenige aanspraak om te worden ge
occupeerd toekent; 

dat dan ook, indien ten deze al van eenig 
servituut sprake zou kunnen zijn, dit zou zijn 
een ten bate van de mijn en ten l aste van 
den te onteigenen grond, zoodat ook reeds 
hierom van toepassing van art. 44 der Ont
eigeningswet geen sprake kan zijn; 

0. dat de beslissing onder B. wordt aange
tast door het onderdeel A. van het tweede 
middel, luidende: zie conclusie Adv.-Gen.; 

0. dat dit onderdeel niet tot cassatie kan 
leiden ; 

dat toch de R echtbank met juistheid heeft 
overwogen, dat de onteigening niet doet ver
vallen de schadevergoedingsaanspraak, welke 
eischers in cassatie aan de door hen beweerde 
vervuiling wuden kunnen ontleenen, roodat 
dit recht niet door de onteigening te niet gaat 
en deze hun uit dien hoofde geenerlei schade 
toebrengt, waaruit volgt dat voor eenige ver
goeding uit dien hoofde in dit geding geen 
aanleiding bestaat; 

dat voorts hetgeen in het middel wordt be
weerd omtrent de mogelijkheid herstel in den 
vorigen toestand te vorderen, reeds hierom 
buiten beschouwing dient te blijven, omdat 
blijkens het vonnis eischers alleen hebben 
geklaagd over het verloren gaan van hun 
recht op schadevergoeding; 

0. dat het onderdeel B. van het tweede mid
del , luidende: zie conclusie Adv.-Gen., er over 
klaagt, dat geen vergoeding voor rooischade is 
toegekend, doch deze klacht reeds afstu it op 
de feitelijke beslissing der Rechtbank, dat de 
boomen, welke op het onteigende terrein heb
ben gestaan, kaprijp waren, hetgeen mede
brengt, dat van rooischade geen sprake kan 
zijn; 

0 . wat betreft het derde middel, luidende: 
zie conclusie Adv.-Gen.; 

dat de Rechtbank, uit overweging dat de 
geheele schadevergoeding bedraagt f 663.25 , 
terwijl f 550 was aangeboden, een deel der 
kosten ten l aste van eischers in cassatie heeft 
gebracht; 

dat de Rechtbank aan art. 50 der Onteige
ningswet, zooals dit luidt sedert de wet van 
5 Juli 1920, de bevoegdheid tot gedeeltelijke 
compensatie van kosten ontleent, zoodat ook 
dit middel geen doel kan treffen; 

Verwerpt het beroep. (Salaris resp. f 150 en 
f 30 voor sa! aris en verschotten tezamen. R ed. ). 

( . J.) 

28 Augustus 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Onteig.wet artt. 40, 50; Mijnwet 
1810 art. 44.) 

[Onderstaand arrest bevat - behalve 
wat de rooischade en de proceskosten be
treft - geheel dezelfde beslissingen als 
het hieraan voorafgaande arrest]. 

Rooischade. Blijkens het vonnis hebben 
de deskundigen vastgesteld, dat e ischers in 
verband met de onteigening een aantal 
hoornen hebben gekapt en weggevoerd, 
waarvoor deskundigen - voor het geval 
de Rechtb. van oordeel mocht zijn, dat de 
te diei; zake geleden rooischade moet wor
den vergoed - een rooischade hebben be
rekend van f 301. De Rechtb. heeft echter 
deswege geen schadevergoeding toegekend, 
omdat aan e ischers door de onteigening 
geen hoornen worden ontnomen, al thans 
geen grond, waarop hoornen staan. Tegen 
dit betoog kan niet afdoen de in het mid
del beweerde overeenkom t tusschen de 
onteigenende partij en eischers, omdat die 
overeenkomst niet kan wegnemen, dat op 
het terrein, zooals het onteigend wordt, de 
hierbedoelde hoornen niet meer voorkwa
men. 

Kosten der interventie. De in het mid
del aangehaalde a rtikelen behoefden de 
R echtb. niet te beletten de kosten der toe
gestane interventie ten laste van eischers 
te brengen. 

1. Pieter Joseph Verkoelen, koopman, wo
nende te Heerlerheide gemeente H eerlen, c.s., 
eischers tot cassatie van een vonnis der Arr. 
Rechtbank te Maastricht den 9den Juli 1936 
tusschen partijen gewezen, adv. Jkvr. Mr. 
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Marie J. E. B. Alting von Geusau, gepleit 
door Mr. F. Tripels, 

tegen: 
De . V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Limb. Steenkolenmijnen, genaamd "Oranje 
Nassaumijnen", gevestigd en kantoorhoudende 
te Heerlen, verweerster in cassatie, advocaat 
Mr. F. M. Westerouen van Meeteren, gepleit 
door Mr. R. van Oppen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Post alia: (Voor de middelen I en II zie de 
concl. behoorende bij het hieraan voorafgaande 
arrest. Red.). 

III. S. en v. t. van art. 50 Wet van 28 
Augustus 1851 S. 125 regelende de onteigening 
ten algemeenen nutte (zooals die wet nader is 
gewijzigd en aangevuld), artt. 48 en 56 Rv., 
doordien de Rechtbank de interventie toege
staan hebbende en de benoemde derde uitge
schakeld in weerwil daarvan bij eindvonnis 
eischers in cassatie veroordeelt in de kosten 
op de interventie. 

Omtrent de grief in het eerste middel aan
gevoerd, enz. 

Volgens onderdeel B van middel II zou de 
Rechtbank ten onrechte geen vergoeding voor 
rooischade hebben toegekend. In het vonnis is 
evenwel wel toegekend vergoeding van rooi
schade, n.l. voor te wassen staande hoornen 
een bedrag van f 380.50 . .Het bezwaar betreft 
kennelijk al leen 14 niet kaprijpe Canadaboo
men, waarover in het vonnis is overwogen: 
dat de deskundigen bij hun rapport voorts 
aannemende, dat door de gedaagden in ver
band met deze onteigening 14 niet kaprijpe 
Canadaboomen van de perceelen A 836 en 
3150 reeds waren gekapt en weggevoerd, voor 
het geval de Rechtbank van oordeel is, dat aan 
gedaagden te dezer zake geleden rooischade 
moet worden vergoed, deze schade schatten op 
f 105 terwijl zij bij de behandel ing van het 
bezwaarschrift hebben verklaard bij een nader 
bezoek aan de te onteigenen perceel en daar 
nog aanwezig te hebben bevonden een aantal 
stronken van appelboomen, Canadaboomen en 
e iken afkomstig, waarvoor zij onder het1,elfde 
voorbehoud een rooischade berekenen van 
f 196; 

dat de e ischeres ten dage der pleidooien 
bezwaar heeft gemaakt tegen de vergoeding 
wegens rooischade voor reeds gekapte hoornen 
op grond dat ten deze geen hoornen onteigend 
worden, met welk bezwaar de Rechtbank zich 
vereenigt; 

dat toch krachtens het vonnis de eigendom 
ontnomen wordt en voor die ontneming schade
loosstelling, welke is de vergoeding voor het
geen men door de onteigening verliest, moet 
worden gegeven, voor den daarvoor in aan
merking komenden toestand het tijdstip, waar
op de ontneming geschiedt, beslissend moet 
zijn; 

dat nu, indien de bewuste hoornen ook al in 
verband met deze onteigening vroeger door 
gedaagden zijn gekapt en weggevoerd, dan 
toch hun geen hoornen ontnomen worden, 
althans geen grond, waarop hoornen staan en 
een recht op schadeloosstelling ter zake dus 
uiet geldend kan worden gemaakt. 

Er is derhalve feitel ijk aangenomen, dat 
deze hoornen niet werden ontnomen door de 
onteigening, maar reeds vroeger door eischers 
tot cassatie waren gekapt en weggevoerd, 
zoodat ten aanzien van deze hoornen van 
rooischade, welke door de onteigenende partij 
vergoed dienden te worden, niet is gebleken. 

Het laatste bezwaar geldt de uitspraak waar
bij gedaagden ( thans eischers tot cassatie) 
veroordeeld zijn in de kosten op de interventie 
aan zijde der onteigenende partij gevallen. 
Geen der in het middel aangehaalde artikelen 
(art. 50 der Onteigeningswet, en de artt. 48 
en 56 Rv.) zijn door deze uitspraak geschonden 
of verkeerd toegepast. Het blijkt niet uit het 
vonnis, waartoe bedoelde interventie heeft ge
strekt noch waarom de daarop gevallen kosten 
ten laste van eischers tot cassatie zijn gebracht, 
maar over gebrek aan motiveering is niet 
geklaagd en ook artikelen hierop betrekking 
hebbende zijn in het middel niet genoemd. 

Daar geen der opgeworpen bezwaren m.e. tot 
cassatie aanleiding geeft, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep met veroordeel ing 
der eischers in de kosten op de cassatie ge
vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten behoeve 

van verweerster is uitgesproken de onteige
ning van het bij inleidende dagvaarding om
schreven onroerend goed; 

0. dat de Rechtbank bij de bepaling van 
de waarde van dat perceel onder meer heeft 
afgewezen het betoog van eischers in cassatie, 
dat bij die waardebepaling moest worden gelet 
op de volgende omstandigheden: 

A. dat het perceel gelegen is in het conces
sieveld van de onteigenende partij en derhalve 
valt onder het "servituut van occupatie", als 
bedoeld in de artt. 43 en 44 der Mijnwet 1810, 
zoodat ingevolge laatstgenoemd artikel nooit 
minder mag worden toegekend dan de dubbele 
waarde; 

B. dat het perceel sch ade heeft geleden door 
de aan de schuld van verweerster in cassatie 
te wijten vervuiling der Caumerbeek en zij ter 
zake daarvan recht hebben op vergoeding, 
welk recht hun door de 011teigening wordt ont
nomen; 

0. dat de Rechtbank hieromtrent in hoofd
zaak heeft overwogen: zie het hieraan vooraf
gaand arrest. 

0. dat tegen de beslissing onder A is gericht 
het eerste middel, hetwelk luidt: zie a lsvoren; 

0. daf dit middel hierop neerkomt, dat aan 
eischers in cassatie ten onrechte is onthouden 
de vergoeding voor het verloren gaan van een 
bestaand recht; 

0. enz. zie alsvoren; 
0. dat de beslissing onder B. wordt aange

tast door het onderdeel A van het tweede 
middel, luidende: zie a lsvoren ; 

0. dat dit onderdeel niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat toch, enz. (zie alsvoren); 
0. betreffende het onderdeel B. van het 

tweede middel, luidende enz. alsvoren; 
0. dat blijkens het vonnis de deskundigen 

hebben vastgesteld dat eischers in cassatie in 
verband met de onteigening een aantal hoo
rnen hebben gekapt en weggevoerd, waarvoor 
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deskundigen - voor het geval de R echtbank 
van oordeel mocht zijn dat de te dier zake 
geleden rooischade moet worden vergoed -
een rooischade hebben berekend van f 301 ; 
dat echter de Rechtbank van oordeel is ge
weest, dat voor vergoeding dier rooischade 
geen aanleiding bestaat, omdat, ,,waar krach
tens het vonnis de eigendom ontnomen wordt 
en voor die onteigening schadeloosstelling, 
welke is de vergoeding voor hetgeen men door 
de onteigening ver! iest, moet worden gegeven, 
voor den daarvoor in aanmerking komenden 
toestand het tijdstip waarop de ontneming 
geschiedt, beslissend moet zijn; dat nu, indien 
de bewuste hoornen ook al in verband met deze 
onteigening vroeger door gedaagden zijn ge
kapt en weggevoerd, dan toch hun geen hoo
rnen ontnomen worden, althans geen grond, 
waarop hoornen staan, en een recht op schade
loosstelling ter zake dus niet geldend kan 
worden gemaakt" ; 

0. dat tegen dit betoog niet kan afdoen de 
in het middel beweerde overeenkomst tusschen 
de onteigenende partij en de eischers in cas
satie, omdat die overeenkomst - welke rechten 
eischers overigens aan haar zouden kunnen 
ontleenen - niet kan wegnemen, dat op het 
terrein, zooals het onteigend wordt, de hier 
bedoelde hoornen niet meer voorkwamen; 

dat ook dit onderdeel dus niet gegrond is; 
0. dat ook het derde middel (zie concl. 

Adv.-Gen. R ed.) niet tot cassatie kan leiden, 
daar de in het middel genoemde artikelen de 
Rechtbank niet behoefden te beletten de kos
ten der toegestane interventie ten laste van 
eischers in cassatie te brengen; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 150. Red.). 
( . J.) 

2 S epte1n·be1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 28 Mei 1925 S. 216 Artikel 
LXXXVII.) 

Weliswaar heeft de gemeenteraad beslo
ten het instituut der nachtagenten af te 
schaffen, doch nu de grond van appellants 
eervol ontslag niet hierin moet worden 
gezocht, doch in zijn ongeschiktheid voor 
den politiedienst in verband met zijn leef
tijd, is hij niet ontslagen op grond van 
opheffing van zijne betrekking, noch op 
grond van een nieuwe organisatie aan zijn 
dienstvak. Hij kan dus niet aan artikel 
LXXXVII de bevoegdheid ontleenen om 
de beslissing der Kroon in te roepen, tot 
het verkrijgen van wachtgeld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. J . Voogd, gewezen nachtagent van politie 
te Schiedam., betreffende ûjne aanspraken op 
wachtgeld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Augustus 1936, n°. 332 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Augustus 1936, 
n°. 1042 m, Afd. Pensioenen en Wachtgelden; 

0 . dat M. J. Voogd bij het besluit van den 

burgemeester der gemeente Schiedam van 
8 April 1936 eervol is ontslagen uit zijne be
trekking van nachtagent van politie, zonder 
toekenning van wachtgeld ; 

dat M. J . Voogd te dezer zake Onze beslissing 
heeft ingeroepen, aanvoerende, dat hem met 
ingang van 1 Mei 1936 ontslag is verleend uit 
zijne betrek.Icing van nachtagent van politie 
(agent van politie 3• klasse) te Schiedam; dat 
hem dit ontslag is verleend op grond van op
heffing van zijne betrekking in verband met de 
reorganisatie van den politiedienst in de ge
meente Schiedam. ; dat hij gedurende ongeveer 
30 jaren werkzaam is geweest in de boven
genoemde betrekking ; dat hij den leeftijd van 
60 jaren heeft bereikt; dat hij op grond van 
zijn leeftijd wel in de termen valt om pensioen 
- vervi·oegd ouderdomspensioen - te ge
nieten, doch dat hij van meening is, dat hem 
wachtgeld behoort te worden toegekend; dat 
in de gemeente Schiedam voor de ambtenaren 
van politie geen wachtgeldreg Jling is vast
gesteld ; dat ZOO\vel de Rijkswachtgeldregeling 
(artikel 1) als de wachtgeldregelingen van de 
meeste gemeenten de bepaling bevatten, dat 
aan den ambtenaar in vasten dienst, w'ien eervol 
ontsll!'~ wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is, met ingang van den dag van ontslag, 
voorzoover hij dan niet in de termen valt om 
pensioen, uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, te genieten, een wachtgeld wordt 
toegekend; dat de laatstelijk door hem genoten 
bezoldiging bedroeg in de maanden Mei tot 
eptember f 21.- per week en in de maanden 

September tot Mei f 29.40 per week, alzoo jaar
lijks f 1386.-, waarop een tijdelijke korting 
werd toegepast van 3 % ; weshalve hij verzoekt, 
te willen beslissen, dat aan hem een wachtgeld 
moet worden toegekend ; 

0 . dat op grond van de stukken en van het 
medegedeelde in de openbare vergadering van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, moet worden aangeno
men, dat de raad der gemeente Schiedam welis
waar in zijne vergadering van 31 Maart 1936 
besloten heeft het instituut der nachtagenten 
af te schaffen, maar dat de grond van des 
appellants eervol ontslag niet hierin moet 
worden gezocht, doch dat deze is gelegen in 
zijn ongeschiktheid voor den politiedienst in 
verband met den door hem bereikten leeftijd; 

dat aangezien de appellant derhalve niet is 
ontslagen op grond van opheffing v:111 zijne 
betrek.Icing, noch op grond van een nieuwe 
organisatie van zijn dienstvak, h_ij aan artikel 
LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
niet de bevoegdheid kan ontleenen om Onze 
beslissing in te roepen tot het verkrijgen van 
wacht~eld; 

Gezien de evengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

. den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
m z1Jn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. 

(A.B.) 
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3 September 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39bi.s.} 

Onder de gevallen van plotseling opko
mend levensgevaar, bedoeld in de slotzin 
van het derde lid van art. 39bis, moet ook 
worden begrepen bevalling, indien de op
neming in de ziekeninrichting niet zonder 
gevaar voor de arme kan worden uitge
steld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Velsen tegen de bes li ss ing van 
Ged. Staten van oord-Holland van 15 April 
1936, n°. 1, waarbij met toepa sing van art. 
39bis der Armenwet is bepaald, dat de kosten 
van verpleging van J ........ . B ......... en haar 
kind in het St. Elisabeth's Gasthuis te Haar
lem komen ten laste van de gemeente Velsen; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Augustus 1936, n°. 327; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken van 28 Augu tus 1936, 
n° . 8866, afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten bij hun genoemd bes lui t 
hebben overwogen, dat uit de door B . en W. 
van Haarlem overgelegde briefwisseling blij kt, 
dat de bovengenoemde J ......... B ........ . , onge-
huwd en minderjarig, op 14 Augustus 1935 in 
het St. Elisabeth's Gasthuis te Haarlem is op
genomen, aangezien hare opneming blijkens 
advies van de specialiste Dr. van Hasselt, geen 
uitstel kon lijden, hetgeen blijkt uit het feit, 
dat zij reeds tien minuten na hare opneming 
is bevallen; dat de genoemde vrouw zich reeds 
den voorafgaanden avond voor opneming aan 
de meergenoemde ziekeninrichting had aange
meld, doch toen was afgewezen, met de mede
deel ing, dat zij eerst kon terugkomen als zij 
eene machtiging van een of andere inste lling 
van we ldadigheid uit de gemeente van haar 
hoofdverblijf, Velsen, medebracht, of geld voor 
ten minste één week vooruitbetaling van de 
verpleegkosten; dat de vrouw echter den vol
genden morgen zoo vroeg terugkwam, dat zij 
onmogel ijk tijd kon hebben gehad, eene mach
tig ing te 'Velsen te gaan halen; dat de moe
der van de minderjarige, die op den dag van 
opneming des namiddags in het Gasthuis 
kwam, verklaarde, dat noch de jonge moeder, 
noch haar vader, die werkloos was, geld had 
om de verpleging te betalen, doch dat de ver
moedelij ke vader van het kind betaling van 
de ko ten had toegezegd; dat, toen pogingen 
om van den vermoedelijken vader betaling te 
verkrijgen h adden gefaald, het bestuur van 
het St. El isabeth's Gasthuis zich heeft ge
wend tot de burgerlijke instel ling voor M aat
schappelij k Hulpbetoon te Velsen om betaling 
van f 55 voor de kosten gedurende tien dagen, 
aangezien het in casu zou betreffen een a rme, 
wier opneming in de ziekenim·ichting niet zon
der gevaar voor het leven of de gezondheid 
van de arme kon worden uitgesteld , zoodat 
daarop het nieuwe artikel 39bis van de Ar
menwet toepassing zou moeten vinden, doch 
nóch J\ilaatschappelijk hulpbetoon te Velsen, 
noch B. en W. dier gemeente bereid werden 
bevonden de bedoelde kosten voor reken ing 
dier instelling of van de gemeente te nemen; 
dat B. en W. van Velsen in hun bericht van 

21 Januari 1936 hebben betwist, dat artikel 
39bis van de Armenwet in dit geval toepassing 
zou kunnen vinden, aangez ien blijkens de me
morie van toelichting tot het desbetreffende 
wetsontwerp de toevoeging van dit artikel ten 
doel had een einde te maken aan de onbillijk
heid, dat gemeenten, waar verkeersongevall en 
voorkomen, de lasten van den gewijzigden 
aard van het verkeer te dragen hebben; dat 
voorts, blijkens dezelfde toelichting, voorko
men moest worden, dat, wanneer iemand, in 
de gemeente A woonachtig, de door hem ge
wenschte behandeling niet op kosten van het 
burgerlijk armbestuur of de gemeente kunnen
de erlangen, zich naar de gemeente B begeeft, 
waar men toeschietelijker is of over ru imer 
gelclmidclelen beschikt en daar de gewenschte 
behandeling vraagt en verkrijgt, clan later· de 
gemeente A aansprakelijk zou zijn voor de 
kosten; dat juist met het oog daa rop in den 
slotzin van het derde l iel van het artikel de 
toepassing beperkt is tot de gevallen van plot
sel ing opkomend levensgevaar, waaronder eene 
normale zwangerschap moeilijk kan worden 
gerangschikt; dat noch patiente, noch een 
van hare fami lieleden zich tevoren tot M aat
schappelijk Hulpbetoon te Velsen heeft ge
wend om opneming in een ziekenhuis te ver
krijgen; dat, zou zulks wel het geval zijn ge
weest, en bij onderzoek zijn gebleken, dat 
huisverpleging niet mogelijk was, garantie zou 
zijn gegeven voor opneming in het St. Antho
nius Ziekenhuis te Velsen, omdat dit voor de 
gemeente goeclkooper is; dat, nu. door de be
langhebbenden verzu imd is vooraf het nooclige 
te verrichten tot het verschaffen van de ver
eischte hulp, de gemeente Velsen niet aan
sprakel ijk kan worden gesteld voor de kosten 
der opneming in een andere gemeente, vermits 
zulks blijkens de bovenbedoelde memorie van 
toel ichting bepaaldelijk uitgesloten is; dat, 
wat het verzoek van B. en W. van Haarl em 
betreft, voor de beantwoording van de vraag, 
of art. 39bis van de Annenwet in het onder
havige geval toepassing behoort te vinden, in 
de eerste plaats te rade behoort te worden 
gegaan met de bewoordingen van de wetsbe
paling en een beroep op de geschiedenis der 
totstandkoming van de bepaling alleen dan in 
aanmerking kan komen, indien de woorden 
van het artikel ruimte tot twij fel overlaten; 
dat de tweede zinsnede van het derde lid van 
meergenoemd artikel de toepa sing beperkt 
tot het geval, dat de opneming in de zieken
inrichting niet zonder gevaar voor het leven 
of de gezondheid va.n den arme kan worden 
uitgesteld; dat dit geval zich bij de opneming 
van J ......... B ......... in den vroegen morgen 
van 14 Augustus 1935 ongetwijfe ld voordeed, 
waarvoor terecht een beroep is gedaan zoowel 
op het adv ies van de specia liste Dr. van Has- · 
selt a ls op het feit, dat de vrouw reeds t ien 
minuten na hare opnem ing is bevallen; dat 
ten overvloede een beroep op de geschiedenis 
per totstandkoming van het artikel geenszins 
grond geeft voor de opvatting, dat bedoeld 
zou zijn de bepaling te beperken tot verkeers
ongevallen; vermits uit de Memorie van Toe
lichting blijkt, dat het artikel in de eerste 
plaats bestemd is een einde te maken aan de 
bij dergelij ke ongevallen bestaande onbi\l ijk
heid, waaru it n iet op goede gronden kan wor-
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den geconcludeerd, dat de bepaling uit.sluitend 
bij verkeersongevallen toepassing zou kunnen 
erlangen; dat op grond van een en ander be
hoort te worden bes] ist, dat de kosten der ver
pleging in het St. Elisabeth's Gasthuis van 
de hierbedoelde armlastige en haar kind ko
men ten laste van de gemeente Vel sen, in 
welke gemeente zij, ten tijde van ham op
neming, hoofdverblijf had; 

dat B. en W. van Velsen in beroep aan
voeren, dat zij hun bij Ged. Staten ingediende 
bezwaren handhaven; dat eene normale zwan
gerschap niet kan worden gerangsch ikt onder 
de gevall en met plotseling opkomend levens
gevaar; dat de door Gedeputeerde Staten ge
nomen beslissing in de toekomst de deur opent 
voor misbruik in gevallen van zwangerschap, 
omdat men zich, door tot het uiterste te 
wachten, de verpleging kan verschaffen, die 
men zelf wenscht; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het be
streden besluit vermelde gronden hebben be
slist, dat de onderhavige verplegingskosten ten 
laste van de gemeente Velsen moeten komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is bel ast enz. ; 
(B.) 

8 September 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103 j 0

• 

art. 101, 9e ].id.) 
Bij de berekening van het voor<ichot in

gevolge art. 103 3e lid is terecht in aan
merking genomen het gemiddelde van het 
aantal uren, dat door de aan alle open
bare scholen tezamen in het vorig jaar 
verbonden leerkrachten is les gegeven, 
zulks onafhankelijk van de omstandigheid, 
dat in den loop van dat jaar aan verschil
lende openbare scholen de betrekking van 
handwerkonderwijzeres is opgeheven; de 
wet maakt geen onderscheid tusschen scho
l en, waaraan gedurende het geheele ka
lenderjaar en waaraan slechts gedurende 
een gedeelte van het jaar een vakonderwij
zeres verbonden was. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging voor bijzonder 
lager onderwijs "Arnsterdamsche Veld", te 
Amsterdamsche Veld , gemeente Emmen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
13 Mei 1936, n°. 111, tot ongegrondverklaring 
van zijn beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Emmen van 2 Maart 1936, hou
dende vaststelling van het voorschot, bedoeld 
in art. 103, derde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, waarop de appellant ten behoeve van de 
onder zijn bestuur staande bijzondere lagere 
school over het jaar 1936 aanspraak kan maken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
Augustus 1936, n°. 331; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 September 1936, n°. 9633, afd . L. 0 . ; 

0 . dat de raad der gemeente Emmen bij 

besluit van 2 Maart 1936 het vorenbedoeld 
voorschot heeft vastgesteld op f 53.04, uit over
weging, dat het aantal lesuren te geven door 
vakonderwijzers(essen) over 1936 vermoedelijk 
88 zal bedragen ; dat het hoogste gemiddeld 
aantal lesuren aan d~ overeenkomstige open
bare lagere scholen voor gewoon lager onderwijs, 
waarvoor vergoeding kan worden verleend, 
over 1935 65 bedraagt ; dat de vergoeding voor 
vakonderwijzers(essen), berekend naar 65 uur, 
zijnde het hoogste gemiddeld aantal lesuren 
aan de openbare lagere scholen, in verband met 
het ten laste der gemeente gebleven bedrag ad 
f 1.02 per lesuur over het laatste dienstjaar 
- 1933 -, waarover de gemeenterekening 
is gesloten, voor vakcnderwijzers(essen) 
65 X f 1.02 = f 66.30 zou bedragen ; dat 80 % 
van het bovengenoemde bedrag f 53.04 be
draagt, zoodat in verband met het bepaalde in 
art. 103, 3° lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
het verzoek kan worden ingewilligd ; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Ged. Staten van Drenthe iu beroep 
was gekomen, deze bij hun besluit van 13 Mei 
1936, n°. 111, het beroep ongegrond hebben 
verklaard, daarbij o. a. overwegende, dat het 
schoolbestuur tegen het voormelde raads
besluit aanvoert, dat de vergoeding volgens het 
negende lid van art. 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 ten onrechte was gebaseerd op een 
gemiddeld aantal uren van 65 voor het hand
werkonderwijs aan de openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente Emmen 
over het geheele jaar 1935; dat toch door op
heffing in den loop van 1935 van de betrekking 
van handwerkonderwijzeres aan. meerdere open
bare scholen in dat jaar verschillende toe
standen hebben bestaan ; en dat door het 
aanvaarden als basis voor de vergoeding van het 
geheele jaar 1935 het aantal te vergoeden uren 
kunstmatig is gedrukt en niet in overeenstem
ming met de bedoeling van art. 101, negende 
lid is bepaald, welk lid naar de meening van het 
schoolbestuur geredigeerd is in de veronder
stelling, dat voor elk jaar een bepaalde toe
stand geldt zoowel voor de openbare als voor 
de bijzondere lagere scholen ; dat de eerste 
alinea van het negende lid van art. 101 be
paalt, dat, indien een gemeente ten behoeve van 
een of meer openbare scholen vakonderwijzers 
heeft aangesteld, zij boven de vergoeding van 
de kosten van instandhouding hunner scholen 
jaarlijks aan de bijzondere schoolbesturen, die 
ook vakonderwijzers hebben aangesteld, een 
zelfde bedrag per lesuur vergoedt als de gemeen
te voor haar vakonderwijzers heeft uitgegeven, 
terwijl naar de tweede alinea van het genoemde 
negende lid die vergoeding niet voor een grooter 
aantal lesuren wordt toegekend dan waarvoor 
aan de overeenkomstige openbare school in het 
onmiddellijk voora.fga.ande kalenderjaar vak
onderwijzers werkzaam zijn geweest en indien 
aan meer dan één overeenkomstige openbare 
school vakonderwijzers werkzaam zijn, d ie 
vergoeding wordt toegekend voor ten hoogste 
het gemiddeld aantal lesuren, die in het on
middellijk voorafgaande kalenderjaar aan die 
scholen door vakonderwijzers werd Jes gegeven ; 
dat mitsdien de raad van Emmen de vergoeding, 
waarop het voorschot is toegekend, overeen
komstig het negende lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 heeft berekend; 
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dat ~an dit besluit van Ged. Staten het , 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de ongegrondverklaring van 
zijn beroep door Ged. Staten alleen rekening 
houdt met het feit, dat de vergoeding volgens 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 is toege
past volgens de letterlijke interpretatie van 
dit artikel, terwijl in het beroep melding werd 
gemaakt van de mogelijkheid, dat deze letter
lijke toepassing den gemeentebesturen de ge
legenheid geeft om ten allen tijde deze vergoeding 
aan bijzondere scholen te drukken, wat toch 
nimmer in de bedoeling vao den wetgever kan 
hebben gelegen ; dat, daar zijn vereeniging met 
het aantal uren voor de handwerkonderwiJzeres 
steeds onder het gemiddelde der gemeente is 
gebleven, het bestuur nu recht meent te hebben 
op een billijke toepa.ssing van het negende lid 
van art. 101 der Lager-Onder wijswet 1920; 

0. dat de gemeenteraad en Ged. Staten bij de 
berekening van het voorschot op de vergoeding 
terecht in aanmerking hebben genomen het 
gemiddelde van het aantal uren, dat door de 
aan de 10 openbare scholen in het jaar 1935 
verbonden vakleerkrachten is les gegeven; 

dat weliswaar in den loop van 1935 aan ver
schillende openbare scholen de betrekking van 
handwerkonderwijzeres is opgeheven, doch dat 
de wet geen onderscheid maakt tusschen scho
len, waaraan gedurende het geheele kalender
jaar en waaraan slechts gedurende een gedeelte 
van het jaar een vakonderwijzeres verbonden 
was; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

10 Septernbm· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36 .) 

Terecht is de gemeenteraad bij de vast
stelling van het uitbreidingsplan er van 
uitgegaan, dat het uitzicht op de wallen 
van de voormalige vesting zooveel moge
lij k behoort te worden behouden, welk doel 
niet zou worden bereikt, wanneer op de 
terreinen van appellant een meer i nten
sieve bebouwing dan thans door het plan 
mogelijk is gemaakt, zou worden toegela
ten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. Vogelaar, te 's-Gravenhage, tegen het be
sluit van Geel. Staten van Zeeland van 31 
Januari 1936, 0

• 25 c, 3e afdeeling, waarbij 
zijne bezwaren tegen het, door Geel. Staten 
voornoemd bij besluit van gelijke dagteeke
ning, 0

• 25, goedgekeurde, plan van uit
breiding en de daarbij behoo1·ende bebou
wingsvoorschriften van de gemeente Hulst on
gegrond zijn verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies vau 
15 Augustus 1936, N °. 315 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 4 September 1936, N °. 
7192 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat Geel . Staten van Zeel and bij hun be-

sluit van 31 J anuari 1936, 0
• 25, hebben 

goedgekeurd het plan van uitbreiding en de 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften 
van de gemeente Hulst en voorts bij afzon
derlijk be luit van dienzelfden datum, N°. 25c, 
de door C. Vogelaar, te 's-Gravenhage, tegen 
dit plan en die bebouwingsvoorschriften bij 
hun college ingebrachte bezwaren ongegrond 
hebben verklaard; 

dat Geel . Staten bij dit laatste besluit. heb
ben overwogen, dat de bezwaren van den ap
pellant in hoofdzaak gegrond zijn op de vrees, 
dat zijne eigendommen, voor zoover die ge
legen zijn in het gebied, waarover het uitbrei
dingsplan zich uitstrekt, in waarde zull en da
len en hij daardoor benadeeld zal worden; dat 
integendeel die eigendommen door de omstan
digheid, dat zij, thans in gebruik als tuin
grond, door de door het uitbreidingsplan ge
schapen mogelijkheid tot omzetting van dien 
tuingrond in bouwterrein, in waarde zullen 
stijgen en benadeeling dus niet gevreesd be
hoeft te worden, terwijl voor vermindering 
van de verhuurmogelijkheid geen vrees be
hoeft te bestaan; dat de appellant bovendien 
over het hoofd ziet, dat de op het uitbreidings
plan aangegeven verkaveling slechts strekt om 
aan te geven het maximum-aantal gebouwen, 
hetwelk ter plaatse mag worden gesticht, doch 
dat niets hem belet om, met inachtneming 
overigens van het uitbreidingsplan, op zijn 
terrein een geringer aantal huizen te bouwen 
en daaraan een grootere strook grond aJs tuin
grond toe te voegen, bijaldien hem mocht blij
ken, dat de na de bebouwing overblijvende 
grond bezwaarlijk afzonderl ijk als tuingrond 
kan worden verhuurd; dat zoowel de appel
lant als het gemeentebestuur, bij het vaststel
len van het uitbreidingsplan, in wezen het
zelfde beoogen, namelijk het behoud van het 
cachet der vestingstad Hulst; dat kan worden 
erkend, dat door het vaststell en van het uit
breidingsplan het eigendomsrecht van den 
appellant in zekere mate wordt beperkt, doch 
dat eene dergelijke beperking van het recht 
van de11 enkeling ten bate der gemeenschap 
inhaerent is aan het vaststellen van een uit
breidingsplan, terwijl bovendien op dit oogen
bl ik en voor het totstandkomen van het uit
breidingsplan de appell ant in de uitoefening 
van zijn eigendomsrecht zeker in niet mindere 
mate beperkt wordt door de omstandigheid, 
dat zijne bezittingen gelegen zijn aan een n iet 
verharden, hem niet in eigendom toebehooren
den weg, waardoor de mogelijkhe id om zijne 
terreinen als bouwterrein te exploi teeren wordt 
uitgesloten, althans van de medewerking van 
derden wordt afhankelij k gemaakt; 

dat G. Vogelaar voornoemd in beroep aan
voert, dat de gronden, gelegen tusschen de 
straatwegen naar Wal oorden (Dubbel e Poort) 
en naar Graauw (Bagijne Poort) zandgronden 
zijn, gelegen hoog boven het grondwaterpei l 
en hooger dan de peilen dier straatwegen, 
onmid<iellijk gelegen buiten de kom der ge
meente, en uit dien hoofde ui termate geschikt 
zijn als bouwterre in; dat van deze gronden 
door het uitbreidingsplan meer dan de helft 
wordt uitgesloten als bouwterrein; dat het 
feit, dat deze gronden tot nu toe uitsluitend 
worden gebruikt als tuingrond, geen bewijs 
moge zijn, dat zij niet als bouwterrein dien-
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den te worden aangemerkt, zij het voor de 
toekomst; dat h ij immers reeds zeer vele aan
vragen tot koop van terre inen voor bouwdoel
einden heeft gehad, d ie niet tot verkoop heb
ben geleid, deels doordat geen overeenstem
ming kon worrlen verkregen over den koop
prij s (Roomsch-Katholiek Liefdeh uis te H ulst), 
deels omdat hij zich met de bestemming dier 
aangevraagde perceelen (boerderij t je, koff ie
huis, winkel , steenhouwerij , wagenmakerij ) 
niet kon vereen igen, om het cachet der toe
gangen tot de stad niet ongunstig te wijzigen; 
dat de waarde der gronden in het u itbreid ings
plan voor bouwterrein aangewezen ontegen
zeggel ijk zal stij gen, doch deze voor de groot
ste helft tu ingronden moeten blij ven, aange
zien daarvoor moe ilij k eene andere bestem
ming aan te geven is; dat dit ten gevolge 
heeft, dat de prijzen van de bouwterreinen te 
hoog voor H ulst zouden moeten worden be
rekend, om gretig afnemers te vinden (voora l 
voor de aan de straatwegen gelegen gronden), 
terwijl voor de onregelmatige, overblijvende 
stukken, waarvan de zich het meest nabij de 
vestinggrach t bevindende gedeelten van m in
dere . kwal iteit zijn, moei lij k huurders zullen 
worden gevonden; dat thans reeds ± 1/5 ge
deelte onverhuurd is; dat gaarne wordt aan
genomen, dat bebouwing langs den Zandweg, 
genaamd Contr'E scarpeweg, toebehoorende aan 
de gemeente, · voorloopig niet zal kunnen ge
schieden, zoolang deze weg niet verhard is, 
doch dat het voor de toekomstige tijden voor 
zijne erven of rechtverkrijgenden van belang 
zou zijn, dat langs d ien weg een meer vrij
gevig uitbreidingsplan werd ontworpen·; dat 
thans hierop drie groepen van 4 woningen 
worden toegelaten; dat het hem wil voor
komen, dat op d it gedeelte, dat 550 m lang 
is, gevoeglijk het dubbele aantal, zijnde 24 
huizen, zoude kunnen worden gebouwd, di e 
ieder zouden kunnen ·beschikken over 23 m 
front (bij 2 huizen onder één dak het dub
bele), zoodat zeer zeker meer dan voldoende 
open ruimten langs dien weg zouden overbl ij
ven om een onbelemmerd uitzicht te hebben 
op de vestingwallen; dat de vermeerdering 
van het aantal woningen eene verlaging van 
den kostprijs van den bouwgrond zou mee
brengen; dat de vaststelling der rooi lij nen, 
zijnde bij de Dubbele P oort 12½ m , langs den 
Contr'Escarpeweg 15 m, en bij de Bagij ne 
Poort 10 m van den weg af, wel veel van den 
grond afneemt, te meer, als men bedenkt, dat 
behoudens well icht een of twee grootere vil
la's nabij de Dubbele Poort, de bouwterreinen 
hoofdzakelij k wel zull en worden benut voor 
middenstandswon ingen van de soort en groot
te als verderop langs de straatwegen zijn ge
bouwd; dat voortu inen van zulke grootte door 
d e koopers niet zull en worden gewenscht, on 
t rouwens bij de hu izen verderop n iet aanwe
zig zijn; dat naa r bouwgrond nabij de 
Bagijne Poort het meest vraag is geweest; 
dat in het u itbreidingsplan aldaar slechts voor 
2 woningen toestemming wordt gegeven en 
dat wel op een front van 110 m ; dat de aan 
de overzijde van den straatweg naar Graauw 
staande huizen nabij de Bagijne Poort zeer 
eenvoudige meest arbeiderswon ingen zij n, even
als d ie Noordelij k van den Contr'EscaTpeweg; 
dat d it terrein niet gewenscht zal worden voor 

v ill a-terrein, doch ook weer voor m idden
standers, die woningen behoeven van soort en 
grootte als verderop, r ich t ing Graauw, zijn 
gebouwd, en die dezen toegangsweg niet zull en 
ontsieren; 

0 . dat de gemeenteraad van H ulst bij de 
vaststelling van het onderwerpelij ke plan van 
u itbreiding er terecht van is u itgegaan, dat 
het u itz icht op de wallen van de voormal ige 
vesting Hulst zooveel mogelij k behoort te wor
den behouden; 

dat bl ijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten dit doel niet zou worden bere ikt, 
wanneer op de terreinen van den appell ant een 
meer intensieve bebouwing, dan thans door 
het p lan mogel ij k is gemaakt, zou worden 
toegelaten; 

dat in verband hiermede aan de door den 
appellant aangevoerde bezwaren de grond 
komt te ontvall en; 

dat, aangezien ook overigens van gegronde 
bezwaren tegen het onderhavige u itbreidings
plan niet is gebleken, Ged. Staten van Zee
land terecht daaraan hunne goedkeuring heb
ben gehecht; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

10 Septem ber 1936. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Terecht hebben Ged . Staten goedgekeurd 
een plan tot herziening van een uitbre i
d ingsplan, daar de bewering van appel
lant, dat zij n terrein op de voordee ligste 
wijze kan worden geëxploiteerd na weg
ruiming van twee daarop staande huizen , 
niet juist moet worden geacht, bij behoud 
der huizen geen voor appellant gunstiger 
verkaveling mogelij k is dan hem door het 
nieuwe plan wordt geboden en handhaving 
van het oorspronkelijke plan uit stedebouw
kundig oogpunt niet te verantwoorden zou 
zij n. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. Wi lton, te Voorburg, tegen het besluit van 
Ged. S taten van Zuid-Holl and van 29 Mei 
1935, B . N° . 4944/21 (2e afdeel ing) G.S. N°. 
27/1, waarbij een uitbreidingsplan c.a. van 
Voorburg is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
29 Juli 1936, N°. 196; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Social e Z aken van 4 S e ptember 1936, N°. 
6822 M/P.B.R., afdeeling Volkshu isvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holl and bij 
hun evenvermeld besluit hebben goedgekeurd 
een plan tot herziening van het uitbreid ings
plan der gemeente Voorburg met de bij dit 
herzieningsplan behoorende voorschriften, a ls 
bedoeld in art. 3 der Woningwet; 

dat Ged. Staten daarbij o . m. hebben óver
wogen, dat de bezwaren van den reclamant 
B. Wil ton hierop neerkomen, dat de reclamant 
door het p lan, éh op zichzelf beschouwd, én 
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vergeleken met het geldende uitbreidingsplan, 
in ernstige mate wordt benadeeld, omdat, zoo 
exploitatie a ls bouwterrein van zijn grond, be
hoorende bij de hem in e igendom toebehoo
rende buitenpl aatsen "Eemwijk" en " Vlieten
burgh", 1'1 mogelijk is, in ieder geval de op
brengst van een overeenkomstig het plan uit 
te voeren exploitatie zeer aanmerkelijk wordt 
gedrukt, hetgeen door den reclamant wordt 
toegeschreven aan : 

1 °. de omstandigheid, dat over de gronden 
van den reclamant slechts één weg is gepro
jecteerd, voor het grootste gedeelte loopende 
langs den Vliet, derhalve langs de grens vau 
zijn terrein en slechts op het Oostelijk gedeelte 
dit terrein in de breedte doorsnijdend, waar
door, met uitzondering van een klein gedee lte 
aan de Oostzijde, op dit terrein slechts aan 
één zijde langs den ontworpen weg huizen 
zouden kunnen worden gebouwd en op het 
geheele terrein slechts twee rijen huizen, te 
weten één rij langs den ontworpen weg en 
één r ij langs het Ooste inde; 

2°. de voor het geheele terrein van den 
reclamant, met uitzondering van een kleinen 
hoek in het Noordoosten, voorgeschreven open 
bebouwing D , zijnde een bebouwing met enkele 
of dubbele eengezinswoonhuizen, waarbij de 
afstanden van de zij gevels tot de erfscheidin
gen ten minste 10 m moeten bedragen; dat de 
reclamant zijne bezwaren heeft gestaafd met 
eene vergelijkende berekening of schatting 
van de netto-opbrengst van zijn grond bij eene 
exploi tatie volgens het plan (f 218,546), vol
gens de door hem gewenschte wijze van be
bouwing (f 391,716) en volgens het nog gel
dende uitbreidingsplan (f 389.570), waaruit 
dus blijkt, dat de onderhavige herziening hem 
zijns inziens een nadeel van ru im f 170,000 
zou berokkenen; dat, wat deze bezwaren be
treft, hun coll ege geenszins overtuigd is van 
de door den reclamant beweerde oeconomische 
onuitvoerbaarhe id van de in het plan aan zijn 
grond gegeven bestemmingen; dat bij de be
oordeeling van de oeconomische uitvoerbaar
heid van een uitbreidingsplan reken ing moet 
worden gehouden met de tegenwoordige waar
de van den grond, doch n iet met den wellicht 
aanmerkelijk hoogeren koopprijs, welken de 
e igenaar daarvoor heeft betaald ; dat de 
waarde van bouwrijpen grond wordt bepaald 
door dien van den zoogenaamden ruwen grond, 
vermeerderd met de kosten van het bouwrijp 
maken; dat het plan slechts ongeveer 16 pro
cent van des reclamants gronden voor open
bare doeleinden (straten en plantsoen ) be
stemt, zood at verreweg het grootste gedeelte, 
de zoogenaamde productieve grond, met be
trekkelijk geringe kosten bouwrijp kan wor
den gemaakt; dat daartoe geensz ins nood ig is 
de verwijdering der aanwezige opstallen Vlie
tenburgh en Eemwijk, aangezien het plan, wel 
verre van tot die verwijdering te nopen, veel
eer op de veronderstelling berust, dat die be
staande gebouwen behouden zull en bl ij ven, en 
in elk geval aan de instandhouding daarvan 
geenerlei belemmering in den weg legt; dat 
het pl an recl amants niet voor openbare doel
einden bestemde gronden weliswaar voor ruime 
open bebouwing bestemt, doch daaraan geen 
eischen stelt, welke oeconomisch onuitvoerbaar 
en daarom ontoelaatbaar zijn ; da t des recla-

mants gronden gelegen zijn tusschen het Oost
einde en den Vliet en in het plan zijn be
stemd voor open bebouwing C aan de zijde 
van het Oosteinde, en tot open bebouwing D 
aan de zijde van den Vliet, met voortuinen 
ter diepte van ten hoogste 15 en ten minste 
8 meter; dat de diepte van het terrein tus
schen het Oosteinde en den langs den Vliet 
ontworpen weg 100 à 110 meter bedraagt, zoo
dat een perceel bouwgrond aldaar ten hoog
ste 50 à 55 meter diep zal zijn, terwijl de 
diepte der perceelen ten Noordoosten van den 
loodrecht op den Vliet ontworpen weg wisselt 
van ongeveer 30 tot 45 meter ; dat het plan 
onder open bebouwing C en D verstaat vrij
staande hu izen of blokken van ten hoogste 
twee aaneengebouwde huizen met zijtuinen 
van onderscheidenlijk ten minste 5 en 10 me
ter en frontbreedten van onderscheidenlijk 
6.5 0 en 7 meter; da t uit de kaart van het 
plan en de bebouwingsvoorschriften kan wor
den a fgeleid, dat per huis ten hoogste noodig 
is in de open bebouwing C en D onderschei
denlijk ± 632.50 en ± 935 m2 grond, en dat 
in het Noordoosten van des reclamants eigen
dom met minder dan 500 m2 grond per huis 
kan worden volstaan; dat hun college de 
vraag, of bebouwing van des reclamants gron
den met inachtneming van deze eischen oeco
nomisch mogel ijk is, gelet ook op de ligging 
dier gronden en het fraa ie uitzicht van de 
meeste der daarop te bouwen huizen naar den 
Vliet, bevestigend beantwoordt en in die over
tuiging gesterkt wordt door het feit, dat reeds 
vóór de vaststelling van het plan bouwver
gunning gevraagd en met toestemming van 
hun colh,ge, ingevolge het toenmali ge art. 6, 
vijfde lid, der Woningwet verleend bij hun 
besluit dd. 17 J anuari 1934, G.S. N °. 12, 
verkregen is voor de uitvoering van een 
bouwplan op een gedeel te van des reclamants 
gronden aan den Vliet, overeenkomstig de 
daaraan in h et plan gegeven bestemming tot 
open bebouwing D ; dat derhalve, terwijl het 
nog bestaande, reeds bij hun besluit dd." 3 Juni 
1918 , G.S. N °. 61, goedgekeurde uitbreidings
pl an op des reclàmants gronden tot dusverre 
nimmer, geheel noch gedeeltelijk, tot u itvoe
ring gekomen is, met toepass ing van art. 6, 
vijfde lid, der Woningwet op de totstandko
ming van het onderhavige herzieningsplan is 
vooruitgeloopen, een feit, dat uiteraard aller
minst steun geeft aan des reclamants stelling, 
dat het plan uit een oogpunt van oeconomische 
uitvoerbaarheid zou achterstaan bij het nog 
bestaande plan; dat hun college dan ook even
min overtuigd is, dat de onderhav ige herzie
ning den reclamant schade, laat staan eene 
schade van ongeveer f 170,000 zal berokkenen, 
terwijl voor het geval deze herziening voor 
den reclamant wel min of meer nadeelig zou 
zijn, di ent te worden opgemerkt, dat aan een 
uitbreidingsplan, hetwelk periodiek pleegt te 
worden herzien, geen blijvende rechten kunnen 
worden ontleend (cf. Ons beslui t va n 19 Dec. 
1934, N°. 34 ; Bijvoegsel van het Provinciaal 
bla d van Zuid-Holland 1935, N °. 2); dat in 
het nog bestaande uitbreidingsplan weliswaar 
drie {in plaats van volgens het plan twee) 
rijen huizen tusschen het Oosteinde en den 
Vliet zijn ontworpen, doch dat de daarin voor
komende straat zoodanig vóór de bestaande 
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huizen Eemwijk en Vlietenburgh langs is ort
worpen, dat de tus chen die straat en den 
VI iet gelegen bouwperceel en een diepte zou
den verkrijgen van 70 tot 90 meter (in ver
band waarmede aan hun verkoopbaarheid 
tegen redelijken prijs en daarmede aan de oe
conomische uitvoerbaarheid van het gedeelte 
van het nog bestaande plan langs den Vliet 
meer gegronde twijfel mogel ijk is dan aan die 
van het onderhavige herzieningsplan) , terwijl 
het terrein tusschen die straat en het Oost
einde een diepte zou verkrijgen van slechts 
ongeveer 50 meter (op sommigé plaatsen zelfs 
nog minder), derhalve in perceelen ter diepte 
van 25 meter en minder zou moeten worden 
verkaveld; dat van die geringe diepte een tot 
voortuin bestemde strook van 8 meter diepte 
onbebouwd zou dienen te blijven volgens art. 
5 der bij het nog bestaande plan behoorende 
verordening dd. 24 April 1918, goedgekeurd 
3 Juni daaraanvolgend, regelende het bebou
wen van gronden, bestemd voor open bebou
wing, waaronder bl ijkens art. 3 dier verorde
ning is te verstaan: ,,hetzij alleenstaande hui 
zen of villa's, hetzij blokken, welke uit niet 
meer dan vier aan elkaar gebouwde huizen 
mogen bestaan"; dat derhalve bij een bouw
diepte (diepte der huizen) van 12 tot 15 meter 
de afstand tusschen de achtergevels dier in 
,,open bebouwing" te bouwen huizen onder
scheidenlijk 10 tot 4 meter, en de bij elk huis 
behoorende achtertuin slechts ten hoogste 5 
meter diep zou worden; dat de vraag naar 
en de waarde van dergelijke huizen uiteraard 
zoo gering zou zijn, dat de oeconomische uit
voerbaarheid ook van dit gedeelte van het 
nog bestaande plan hun college twijfelachtiger 
voorkomt dan die van het onderhavige her
zieningsplan · dat het laatstbedoelde gedeelte 
van het nog bestaande plan bovendien, ook 
afgezien van de onderhavige herziening van 
het uitbreidingsplan, eerlang rechtens onuit
voerbaar geworden zou zijn als gevolg van de 
invoering eener nieuwe gemeentelijke bouw
verordening, welke (evenals art. 29 der op 
11 April 1934 door den raad vastge telde 
bouwverordening reeds doet) aan de achter
zijde der huizen open erven zou voorschrijven 
van ongetwijfeld meer dan 5 meter diepte; 
dat hun college deze bezwaren mitsdien on
gegrond acht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
raad en Ged. taten hem de steil ing toe
dichten, dat de opbrengst van het te exploi 
teeren bouwterrein de kosten van amoveer ing 
van de kostbare huizen Eemwijk en Vlieten
burgh zou moeten kunnen dekken, waa,·tegen
over wordt gesteld, dat, gezien de aankoop
waarde dezer huizen, exploitatie bij amotie 
niet loonend en deze amotie ook geenszins 
noodig of bedoeld zou zijn, met het oog waar
op dan ook het plan juist op de veronderstel
ling berust, dat de bestaande gebouwen in 
stand zullen blijven; dat hij inderdaad naar 
zijne meening zijn terrein op de voordeeligste 
wijze kan exploiteeren door wegruiming van 
de buitenplaat en; dat deze immers volstrekt 
onverkoopbaar en onverhuurbaar zijn; dat 
Vlietenburgh dientengevolge reeds sedert ja
ren leeg staat; dat Eemwijk nog door hem
zelf bewoond wordt, doch zeker nimmer een 
anderen bewoner zal kunnen vinden ; dat toch • 

in den huidigen tijd huizen van den omvang 
als de hierbedoelde, gelegen in Voorburg, 
totaal geen aftrek meer vinden; dat in ieder 
geval de grond, waarop deze huizen staan, 
met instandhouding der huizen en met inbe
grip der huizen, minder op zal brengen dan 
indien hij na afbraak der huizen verkocht 
wordt als bouwgrond, geschikt voor het type 
huizen, dat tegenwoordig in Voorburg in trek 
is en waartoe zijn ligging in de gemeente den 
grond van nature bestemt ; dat hij intusschen 
nimmer betoogd heeft, dat een exploitatie als 
bouwgrond de ko ten van aankoop van het 
geheel zou moeten goedmaken, doch in zijne 
berekeningen enkel de waarde van den grond 
volgens het oude en die volgens het nieuwe 
uitbreidingsplan met elkander heeft vergele
ken, _geheel afgescheiden van de aankoopwaar
de: dat het nieuwe plan niet zoozeer op de 
veronderstelling rust, gelijk Ged. Staten aan
nemen, dat de beide buitenplaatsen behouden 
blijven, a ls wel zich dit behoud ten doel stelt 
en dit tracht te bereiken door iedere andere 
exploitatie van den grond onmogelijk te ma
ken, aldus ten koste uitsluitend van hem, ap
pell ant, het voor Voorburg noodig geachte 
natuurschoon bewarend; dat Ged. Staten in 
hunne overwegingen voorts berekenen, dat in
gevolge het nieuwe uitbreidingsplan het groot
ste gedeelte van zijn grond, te weten de strook 
aan den langs den Vliet gepro jecteerden weg 
en de strook langs het Oosteinde, met inacht
neming van de bebouwingsvoorschriften, zoo
danig bebouwd kunnen worden, dat per huis 
± 632.50 m2, respectievelijk ± 935 m2 grond 
noodig zal zijn; dat Ged. Staten onbegrijpe
lijkerwijze eene exploitatie op den grondslag 
van deze cijfers mogelijk achten; dat burge
meester en wethouders naar aanleiding van 
de door den eigenaar van de buitenplaats 
Leeuwenstein ingebrachte bezwaren opmerken, 
dat de verkoopprijs van den grond dezer bui
tenplaats kan worden begrnot op f 12 per m2 ; 
dat, indien men op dit bedrag ook den prijs 
van den grond van zijne buitenplaatsen be
groot, de op dezen grond te bouwen huizen 
op perceelen grond van f 7590 en aan den 
Vliet zelfs van f 11,220 zouden komen te 
staan; dat het buitengesloten is te achten, dat 
wie een bij dergelijken grond pa send huis 
wil bewonen, zich te Voorburg zou vestigen; 
dat, gel ijk trouwens namens de gemeente bij 
de behandeling voor Ged. Staten met nadruk 
is betoogd, Voor burg zijn bijzonder karab.-ter 
ontleent aan de wijze van bebouwing, bestaan
de uit kleine min of meer landelijke wonin
gen , met niet te groote tuinen, alsmede aan 
het daarmee samenhangende genre van be
woners; dat de huizen, die op zijn grond zou
den kunnen worden gebouwd, in verband met 
den pdjs van den grond van vol komen au
deren aard zouden moeten zijn; dat het be
roep van Ged. Staten op het ter pi aatse reeds 
gebouwd zijn van een huis overeenkomstig het 
nieuwe uitbreidingsplan weinig waardeering 
verdient; dat immers hijzelf dit huis voor 
eigen bewoning heeft doen bouwen, waarbij 
de bedoeling voorzat, dat het thans door hem 
bewoonde Eemwijk zou worden afgebroken; 
dat het bouwen van dit huis niet als een in 
exploitatie nemen van den grnnd is te be
schouwen en dit eene huis, door hemzelven 
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met het oog op bijzondere persoonlijke om
standigheden gebouwd, zeker geen maatstaf 
ter beoordeeling van de mogelijkheid van ex
ploitatie vormt; dat door B. en W. van Voor
burg was aangevoerd, dat de door hem ge
maakte projectie op geen enkel goedgekeurd 
plan berustte; dat B. en W. , hadden zij zijne 
cijfers volledig bestudeerd, hadden moeten 
constateeren, dat hij wel degelijk heeft ver
geleken de exploitatie-opbrengst met inacht
neming van het bestaande en die met inacht
neming van het nieuwe plan, al h eeft hij 
bovendien nog eene berekening !l:emaakt van 
de opbrengst, indien het plan te zijnen behoeve 
zou worden gewijzigd; dat Ged. Staten nu 
opmerken, dat hij aan het bestaande uitbrei
dingsplan geen blijvende rechten kan ontlee
nen; dat hij dit niet zoude willen betwisten, 
doch meent er wel recht op te hebben, dat 
met zijne belangen zooveel mogelijk wordt 
rekening gehouden, wat naar zijne meening 
thans niet is geschied; dat ten slotte Ged. 
Staten betoogen, dat hij ook volgens het be
staande uitbreidingsplan niet dri e rijen huizen 
op zijn grond zou kunnen bouwen; dat voor
opgesteld worde, dat dit bestaande uitbre i
dingsplan zelf het bouwen van dri e r ijen voor
ziet· dat overigens Ged. Staten, overwegende, 
dat ' de vraag naar huizen als ter plaatse zou
den kunnen worden gebouwd, zoo ger ing zou 
zijn, dat exploitatie niet mogelijk zou zijn, 
ook op dit punt naar zijn bescheiden meening 
niet voldoende rekening houden met de soort 
van huizen, waaraan in Voorburg behoefte 
bestaat; dat overigens in het bestaande ui t
breidingsplan de dwars over het terrein loo
pende weg niet door het midden van het ter
rein is geprojecteerd, omdat de weg voor beide 
gebouwen langs moest komen te loopen, doch 
dat er, als men eenmaal met het verdwijnen 
van deze gebouwen rekening houdt, geen 
enkele reden is om niet dezen weg dwars over 
het terrein, doch op grooteren afstand van 
het Oosteinde, te projecteeren; 

0. dat de appellant aanvoert, dat het hem 
toebehoorende terrein op de voordeel igste wijze 
kan worden geëxploiteerd, na wegruiming van 
de huizen "Vlietenburgh" en "Eemwijk", 
doch dat de gemeente, zich juist het behouden 
blijven dezer gebouwen ten doel stell ende, dit 
tracht te bereiken door middel van het on
derwerpelijke uitbreidingsplan, aldus te zijnen 
koste het natuurschoon te Voorburg bewaren
de · 

dat deze redeneering echter niet opgaat; 
dat het immers, blijkens een nader, op ver

zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, door 
den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) uitgebracht ambtsbericht, 
moet worden betwijfeld, of inderdaad bij weg
ruiming van de evengenoemde huizen, welke, 
ook al aanvaardt men niet de schatting van 
de gemeente, toch een kostbaar bezit vormen, 
een veel voordeel iger exploitatie-mogelijkheid 
voor den appellant zou worden geschapen ; 

dat de gemeente bij het vaststell en van het 
onderhavige plan er mitsdien terecht van is 
uitgegaan, dat de huizen "Vlietenburgh" en 
,,Eemwijk" in stand blijven; 

dat er in dit geval geen voor den appellant 
gunstiger verkaveling mogelijk is dan hem 1 

thans door het onderwerpelijke plan wordt 
geboden; 

dat weliswaar het uitbreidingsplan-1917 de 
gelegenheid schiep voor een voordeeliger ex
ploitatie van des appellants gronden, doch dat 
handhaving van dit plan, zooals de appellant 
subsidiair heeft verzocht, uit stedebouwkundig 
oogpunt niet te verantwoorden ware; 

dat toch dit plan een voor de hierbedoelde 
omgeving ontoelaatbaar dichte bebouwing mo
gelijk maakte; 

dat met het oog op het bovenstaande moet 
worden geoordeeld, dat Ged. Staten terecht 
het onderwerpelijke plan met de daarbij be
hoorende bebouwingsvoorschriften hebben goed
gekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Za ken is belast 

enz. 
(A.B.) 

22 September 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 97.) 

Terecht heeft de Minister over een be
paald tijdvak geen vergoeding voor h et 
hoofd der school toegekend, aangezien over 
dat tijdvak in de waarneming van de 
functie van hoofd niet doo r de aanstelling 
van een speciaal daartoe in tijdelijk dienst
verband aangenomen leerkracht is voor
zien. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de bijzondere lagere school te 
Soest, Steenhoffstraat 48, tegen de besliss ing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 15 Februari 1936, 11°. 
G. 369 II, Afd. L. 0 ., tot vaststelling van de 
Rijksvergoeding bedoeld in art. 97 der Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1934 ten be
hoeve van die bijzondere I age re school ; 

Gezien het adv ies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het a lgemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
2 April 1936, n°. 14494; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 27 Mei 1936, n°. 207 en 1 September 
1936, n°. 207/72; 

Op de voordracht van Onzen Minister vau 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
September 1936, n°. 10239, Afd. L. 0.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evengenoem
de beschikking het bedrag der Rijksvergoe
ding over 1934 voor deze school heeft bepaald 
op f 8707.80 , daarbij overwegende, dat uit het 
afschrift van den op 9 Maart 1933 door den 
Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Amersfoort voor "gezien" geteeken
den rooster van lesuren blijkt, dat het op 31 
December 1933 loopend schooljaar op 31 
Maart 1934 is geë indigd; dat in verband 
hiermede en gelet op het gemiddeld aantal 
leerlingen over 1933, namelijk 233, voor deze 
school voor gewoon lager onderwijs, krachtens 
art. XIV van de wet van 30 December 1932, 
S. 689, zooals dat artikel is gewijzigd bij de 
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wet van 29 December 1933, S. 779, over het 
tijdvak van 1 Januari tot 1 April 1934 de 
Rijksvergoeding kan worden verleend voor het 
sala6s van ten hoogste vijf voor vast aange
stelde onderwijzers van bijstand; dat inge
volge art. 28, juncto art. 97 der Lager On
derwijswet 1920, voor zooveel betreft het tijd
vak van 1 April tot en met 31 December 1934 
deze vergoeding in verband met dat gemid
deld leerlingental kan worden toegekend voor 
het salaris van niet meer dan vier voor vast 
aangestelde onderwijzers van bijstand; dat 
dientengevolge die vergoeding niet kan wor
den verleend voor. het salaris van de onder
wijzeres J . M. Th. Wilderbeek over het t ijd
vak van 1 April tot 1 September 1934, die 
blijkens de opgave model B. op 1 Januari 
1934 niet tot de wettelijk verp1ichte leerkracli
ten behoorde· dat daarentegen in verband 
met het vore~staande over het tijdvak van 1 
Januari tot 1 September 1934 de Rijksvergoe
ding kan worden verleend voor het salaris 
van de als verplicht aangewezen onderwijzeres 
A . van Hattum en dat haar salaris als tijdelijk 
onderwijzeres over het tijdvak van 1 tot 20 
September 1934 voor Rijksrèkening kan wor
den vergoed, wegens vacature van hoofd der 
school; dat de Rijksvergóeding voor het sa
laris van de na te noemen leerkrachten moet 
worden bepaald als volgt: J. 

0

M. Th. Wilder
beek f 977.76 (3 maanden van f 1687 min 
1 ½ % crisiskorting en 4 maanden· van f 1687 
's jaars} , berekend over de tijdvakken van 1 
Januari tot 1 April 1934 en 1 September tot 
en met 31 December 1934 ; A. van Hattum 
f 997 .63 ( 4 maanden van f 1406 min 11h % 
crisiskorting, 2 maanden van f 1447 min 1½ % 
crisiskorting, 2 maanden van f 1447 en 19 da
gen van f 1085 's jaars}, berekend over het 
tijdvak van 1 J anuari tot 20 September 1934 
en met inachtneming van artikel 11 van 
hoofdstuk V van bijlage C van het Bezoldi
g ingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934; 
G. M. Oosterwijk f 671 (4 maanden van f 2013 
's jaars} berekend over het tijdvak van 1 Sep
tember tot en met 31 December 1934 en met 
inachtneming van het tweede lid van art. 10 
van evengenoemd besluit; dat overigens de in 
de aanvrage voorkomende berekeningen juist 
zijn; 

dat van deze bes! issi ng het school bestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
ingevolge de destijds ingevoerde wijziging der 
Lager Onderwijswet 1920 aan Mej. J. M. Th . 
Wilderbeek met ingang van 1 April 1934 eer
vol ontslag werd verleend als onderwijzeres 
aan de genoemde school, wegens opheffing 
harer betrekking · dat van zijn desbetreffend 
besluit de belanghebbende in beroep ging bij 
de Commissie van Beroep voor het Bijzonder 
Onderwijs, die het genomen besluit vernietig
de, zoodat de genoemde onderwijzeres aan de 
school verbonden bleef; dat evenwel de staat 
Model B op dit tijdstip reeds ingezonden was, 
waarin voorkwam, dat Mej . Wilderbeek tot 
1 April aan de school verbonden bleef ; dat 
ten gevolge van de hiervoor aangehaalde be
slissing van de Commissie van Beroep a lstoen 
aan Mej. A. van Hattum eervol ontslag werd 
verleend als onderwijzeres aan de bovenge
noemde school, doch niet met ingang van 1 
April 1934, doch met ingang van 1 Septembe1· 

L. 1936. 

daaraanvolgend, aangezien aan Mej. M. M. 
Ros eervol ontslag als hoofd dier school ver
leend was met ingang van 1 April 1934 en 
Mej. G. Th. ter Heerdt, onderwijzeres met 
hoofdakte en verbonden aan de school, met 
ingang van den genoemden datum belast werd 
met de waarneming van de betrekking van 
hoofd der school ; dat tot hoofd der school 
met ingang van 20 September 1934 benoemd 
werd Mej . M. A. J. van Thienen; dat dien
tengevolge Mej. A. van Hattum tijdelijk, tot 
en met 19 September 1934, in dienst werd 
gehouden; dat de in de vijfde alinea van de 
bestreden ministerieele beschikking vermelde 
overweging, dat de onderwijzeres Mej . J. M. 
Th. Wilderbeek blijkens de opgave Model B 
op 1 J anuari 1934 niet tot de wettelijk ver
plichte leerkrachten behoorde, op een misver
stand berust; dat dit laatste wèl op 1 April 
1934 het geval geworden zou zij n, indien het 
aan haar verleende ontslag door de voornoem
de Commissie niet vernietigd geworden ware 
en de overige leerkrachten aan de school 
verbonden zouden gebleven zijn, doch dat, 
doordat aan Mej . M. M. Ros met ingang van 
1 April 1934 ontslag verleend was a ls hoofd 
der school en Mej. G. Th. ter Heerdt als 
waarnemend hoofd aangewezen werd, Mej. 
Wilderbeek a ls verplichte leerkracht in func
tie bleef, hetgeen ook moge blijken uit de 
gegevéns, opgenomen in Model E over het 
tweede kwartaal 1934; dat derhalve naar zijn 
bescheide11 meening aan Mej . Wilderbeek het 
volle salaris over het geheele jaar, alzoo ook 
over den niet voor ve1·goeding in aanmerking 
genomen termijn van 1 April tot 1 September 
berekend behoorde te zijn ; dat het bestuur 
tot het resultaat komt, dat van 1 J anuari tot 
1 April 1934 Mej. M. M . Ros hoofd de~ 
school was en zij over het genoemde tijdvak 
kon worden bijgestaan door 5 onderwijzeressen 
van bijstand; dat van 1 April 1934 af een 
dier aan de school verbonden onderwijzeressen, 
in casu Mej. G. Th. ter Heerdt, belast werd 
met de waarneming van het hoofdschap der 
school , zulks tot en met 19 September 1934 
en deze bijgestaan kon worden door vier ver
plichte onderwijzeressen van bijstand; dat de 
Rijksvergoeding dus in totaal behoort te be
dragen f 9404. 35; 

0. dat het schoolbestuur aanspraak meent te 
kunnen maken mede op vergoeding van de 
jaarwedde van de onderwijzeres van bijstand 
Mej. J . M. Th. Wilderbeek over het tijdvak 
van 1 April 1934 tot 1 September 1934 ; 

0. dienaangaande, dat, zooals het school
bestuur niet betwist, over het tijdvak van 1 
April 1934 tot en met 31 December 1934 in
gevolge art. 97 in verband met .art. 28 der 
Lager Onderwijswet 1920 voor deze school 
aanspraak kan worden gemaakt op vergoediug 
van de bezoldiging van een hoofd en van vier 
onderwijzeressen van bijstand; 

dat Onze Minister over dit tijdvak vergoe
ding heeft toegekend voor vier onderwijzeres
sen van bijstand (te weten: le Mej. A. Karel , 
van 1 April tot 1 September en Mej. G. M . 
Oosterwijk van 1 September tot en met 31 
December; 2e. Mejuffrouw J. M. van Doorn 
van 1 April tot en met 31 December; 3e. Mej. 
A. van Hattum van 1 April tot 1 September 
en Mej. J. M. Th. Wilderbeek van 1 Septem-

20 
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her tot en met 31 December; 4e. Mej. G. Th. 
ter H eerdt van 1 April tot en met 31 Decem
ber) en voor het hoofd van 1 September tot 
20 September (Mej. A. van Hattum als tijde
lijk waarneemster) en van 20 September tot 
en met 31 December (Mej. M. A. J . van 
Thienen als nieuw aangesteld hoofd in de op 
1 April 1934 ontstane vacature ten gevolge 
van het ontslag van Mej. M. M. Ros); 

dat Onze Minister over het tijdvak van 1 
April tot en met 31 Augustus 1934 derhalve 
geen vergoeding voor het hoofd heeft toege
kend ; 

dat zulks terecht niet is ge chied, aangezien 
over dit tijdvak in de waarneming van de 
functie van hoofd der school niet door de 
aanstelling van een speciaal daartoe in tijde
lijk dienstverband aangenomen leerkracht is 
voorzien; 

dat het schoolbestuur weliswaar in de op
gave (model E) dd. 3 Juli 1934 als waar
nemend hoofd van 1 April 1934 af vermeldt 
Mej . G. Th. ter Heerdt, doch dat deze was 
eene aan de school voor vast aangestelde 
onderwijzeres van bijstand, voor wier zooge
naamde waarneming krachtens de wet geen 
vergoeding kan worden verleend ; 

dat toch art. 56, le lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat over elk dienstjaar het 
Rijk aan de gemeenten de jaa1·wedden der 
hoofden en der volgens de artt. 27 en 28 ver
plichte onderwijzers vergoedt, alsmede de wed
den van hen, die overeenkomstig art. 41 zijn 
aangewezen voor tijdelijke waarneming eener 
betrekking van onderwijzer of van hoofd der 
school; 

dat bij art. 97, le lid, der wet is voorge
schreven, dat het Rijk over elk dienstjaar aan 
de besturen der bijwndere scholen, die aan de 
in de artt. 88 tot en met 96 gestelde voor
waarden hebben voldaan, de jaarwedden en 
wedden der hoofden en onderwijzers volgens 
denzelfden maatstaf vergoedt als volgens de 
artt. 56 en 57 ten aanzien van de gemeenten 
wordt gevolgd; 

dat de wet ten aanzien van het bijzonder 
onderwijs de bij art. 41 der wet geregelde tij
delijke waarneming, waarvan in art. 56, le 
1 id , sprake is, niet kent, zoodat in dit opzicht 
de vergoeding aan de schoolbesturen niet -
zooals art. 97, l e lid, voorschrijft - volgens 
denzelfde.n maatstaf kan gesch ieden, doch vol
gens overeenkomstigen maatstaf dient plaats 
te hebben; 

dat, bij analoge toepassing van het bepaalde 
bij art. 56, l e lid, op de bijzondere scholen, 
met de wedden van hen, die overeenkomstig 
art. 41 voor tijdelijke waarneming van eene 
betrekking van onderwijzer of van hoofd eener 
openbare school zijn aangewezen, uitsluitend 
gelijk te stellen zijn de bezoldigingen van 
tijdelijk aangestelde leerkrachten, door het 
schoolbestuur aangewezen voor de tijdelijke 
waarnem ing van zoodanige betrekking aan 
eene bijzondere school ; 

dat derhalve voor Mej. G. Th. ter H eerdt 
slechts vergoeding kon worden toegekend (wat 
dan ook is geschied) als ver pi ichte onder
wijzeres van bijstand en Mej. J. M. Th. Wil 
derbeek over het meergemelde tijdvak niet 
(in hare plaats) als verplichte leerkracht kan 
worden aangemerkt; 

dat de bestreden beschikking van Onzen 
Minister, waarbij ook overigens het bedrag 
der Rijksvergoeding ,met juistheid is berekend, 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 15 Februari 1936, n°. 
G. 369 II, afd. L. 0., het bedrag der Rijks
vergoeding over 1934 voor de bovengemelde 
school vast te stellen op f 8707.80. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

23 S eptember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39 bis.) 

Op grond van de verklaringen van den 
geraadpleegden geneeskundigen hoofdin
specteur van de volksgezondheid moet wor
den aangenomen, dat de opneming van den 
patiënt in de ziekeninrichting niet zonder 
gevaar voor het leven of de gezondheid 
van den patiënt had kunnen zijn uitge
steld. 

De omstandigheid, dat de patiënt zonder 
overwegend bezwaar naar een andere zie
keninrichting had kunnen worden ver
voerd, waar de verpleging voor minder 
kosten had kunnen geschieden, kan van 
geen invloed zijn, nu aan de voor ,J.J toe
passing van art. 39 bis gestelde vereischten 
is voldaan. Waar de wet voorts spreekt 
van de kosten van vervoer en verpleging, 
moeten deze kosten in haar geheel en niet 
slechts voor een deel door de gemeente 
van meer duurzaam verblijf worden ge
dragen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Waddinxveen · 
tegen de beschikking van Ged. Staten van Zuid
holland van 18/26 Maart Hl36, N°. 65, waarbij 
met toepassing van art. 39bis der Armenwet 
is besliRt, dat de kosten van vervoer van D. 
Sonneveld naar, en van wens verple!(ing in het 
Van-Iterson-Ziekenhuis te Gouda, komen ten 
laste van de gemeent,e Waddinxveen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschlllen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 September 1936, n°. 276; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 ep tember 1936, 
n°. 9336, Afdeeling Armwezen; 

O. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
evenvermeld besluit op verzoek van burge
meester en wethouders van Gouda hebben 
beslist, dat de kosten van vervoer van D. Sonne
veld naar, en van diens ver,r.Ie~ing van 20 
Augustus t/m 19 October 1935 m het Van
Iterson-Ziekenhuis te Gouda komen ten laste 
van de gemeente Waddinxveen, daarbij over
wegende, dat het Van-Iterson-Ziekenhuis te 
Gouda is een gemeentelijk ziekenhuis ; dat 
tusschen partijen vaststaat, dat men hier te 
doen heeft met een arme, die ten tijde van de 
opneming in het ziekenhuis hoofdverblijf had 
in de gemeente Waddinxveen; dat voorts 
burgemeester en wethouders van Gouda af-
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doende hebben aangetoond, dat de opneming 
in het ziekenhuis niet zonder gevaar voor het 
leven of de gezondheid van den arme kon 
worden uitgesteld; dat mitsdien hleraanwezig 
is een geval, als bedoeld in art. 39bis der Armen
wet ; dat burgemeester en wethouders van 
Waddinxveen geweigerd hebben rle in geschil 
zijnde kosten vrijwillig aan de gemeente Gouda 
te vergoeden ; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Waddinxveen bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat in de tweede 
helft van Augustus 1935 op advies van den 
geneesheer J. G. W. F. Bik te Gouda ter obser
vatie in het Van-Iterson-Ziekenhuis t e Gouda 
werd opgenomen Daan Sonneveld, geboren 
23 Augustus 1930, wonende te Waddinxveen, 
Bodegraverstraatweg 107 ; dat hiervan op den 
23sten dier maand bericht is ontvangen van 
den administrateur van dit ziekenhuis, onder 
mededeeling, dat nader gebleken is, dat het 
hier betrof een geval van besmettelijke z'ekte 
en wel van poliomyelitis anterior acuta; dat de 
genoemde geneesheer op 6 September daaraan
volgend heeft medegedeeld, dat in verband met 
de overbren~ing van den patiënt naar eene 
ziekeninrichtmg reiniging en ontsmetting nood
zakelijk was van eene kamer, een ledikant en 
een bed met toebehooren; dat de opneming in 
het ziekenhuis heeft plaats gehad zonder het 
minste overleg met een of meer leden van hun 
college ; dat toch de behandelende geneesheer 
kon weten, dat Sonneveld financieel niet in 
staat was om de rekening te voldoen, zoodat 
in geval van belangrijke kosten, welke als regel 
het gevolg zijn van ziekenhuisverpleging, de 
openbare kassen hulp zouden moeten verleenen; 
dat tegen eene dergelijke handeling ernstige 
bedenkingen zijn gerezen en derhalve geweigerd 
is de rekening te voldoen, uit overweging, dat 
het toch maar niet aangaat voor eiken vreemden 
arts om naar willekeur te beschikken over de 
financiën hunner gemeente ; 

dat aan den meergenoemden geneesheer is 
gevraagd de hangende quaestie met het ge
meentebestuur van Gouda te beëindigen, omdat 
hunnerzijds tegen zijne handeling bezwaar 
bestaat, te meer, omdat vooraf had kunnen 
worden onderzocht of plaatsing in het acade
misch ziekenhuis te Leiden mogelijk was, 
waardoor de kosten - alles inbegrepen -
zouden kunnen worden teruggebracht tot 
f 2.50 per verpleegdag ; dat die geneesheer bij 
schrijver1 van 29 November 1935 heeft geant
woord, dat hij als huismedicus heeft rekening 
te houden met de wenschen van den patiënt, 
respectievelijk zijne ouders; dat hij niet wist, 
waaraan door het gemeentebestuur de voor
keur wordt gegeven en dat hij het nu weet en 
er ook rekening mede houden kan ; dat welis
waar door dien geneesheer la ter eene nieuwe 
verklaring ten behoeve van het klaagschrift 
van het gemeentebestuur van Gouda is af
gegeven, waarin met meer beslistheid wordt 
beweerd, dat dit een spoedgeval betrof, doch 
dat zij, appellanten, zich niet kunnen losmaken 
van de gedachte, dat betere bekendheid met de 
situatie, waarin dit geval gekomen is, den ge
neesheer de noodzakelijkheid van eene andere 
- meer pertinente - verklaring, waaruit blijkt, 
dat onmiddellijk optreden onvermijdelijk was, 
heeft bijgebracht; dat het echter niet aangaat 

om een geneesheer - en dan nog wel uit eene 
andere gemeente - een vrijbrief te geven om 
naar willekeur te beschikken over de gemeente
financiën ; dat niet de minste poging is gedaan 
om in het onderhavige geval contact te krijgen 
met het gemeentebestuur, terwijl dit per tele
foon van Gouda uit bijna even vlug kan als ee'n 
locaal gesprek, zoodat uitstel van de opneming 
als gevolg dáárvan niet behoeft te worden ge
vreesd ; dat er op die gronden bezwaar was ge
maakt tegen betaling van de kosten; dat tegen 
de beslissing van Ged. Staten ernstige beden
kingen bestaan ; dat er naar de meening van het 
gemeentebestuur in dit geval zeker niet kan 
worden gesproken van een uitstel, waardoor 
het leven of de gezondheid van den arme in 
gevaar wordt gebracht, vermits door het plegen 
van een overleg, als door hem bedoeld, practisch 
geen tijd verloren zou zijn gegaan ; dat hier 
dus een verzuim is begaan door den behande
lenden geneesheer en deze dus feitelijk tot be
taling van de kosten zou moeten worden ge
noodzaakt ; dat er dus geen sprake van kan 
zijn, dat het leven of de gezondheid van den 
arme in gevaar zou zijn gebracht, indien overleg 
werd gepleegd; dat zij meenen te hebben aan
getoond, dat in dit geval het derde lid van art. 
39bis der Armenwet niet van toepassing was, 
doch dat de geneesheer geheel op eigen gezag 
en dus voor eigen rekening zal hebben gehan
deld; 

0. dat D. Sonneveld, duurzaam verblijf 
hebbende gehad in de gemeente Waddinxveen, 
van 20 Augustus tot en met 19 October 1935 
is verpleegd geworden in aene gemeentelijke 
ziekeninrichting (Van-Iterson-Ziekenhuis) te 
Gouda; 

dat met den van Onzentwege, naar aanleiding 
van een schrijven van den Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschlllen van Bestuur 
geraadpleegden geneeskundigen Hoofdinspec
teur van de Volksgezondheid moet worden 
aangenomen, dat de opneming van den patiënt 
in de ziekeninrichting niet_zonder gevaar voor 
het leven of de gezondheid van den patiënt 
had kunnen zijn uitgesteld; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hier aan 
art. 39bis der Armenwet toepassing hebben 
gegeven; 

du.t nu weliswaar, mede blijkens het ambts
bericht van den genoemden Hoofdinspecteur, 
de patiënt zonder overwegend bezwaar naar het 
Academisch Ziekenhuis te Leiden had kunnen 
worden vervoerd, alwaar de verpleging voor 
minder kosten bad kunnen geschieden, doch 
dat dit op de onderwerpelijke beslissing van 
geen invloed kan zijn, nu aan de voor de toe
passing van de voormelde wetsbepaling gestelde 
vereischten is voldaan en het met de bedoeling 
en den geest der wet in strijd zou zijn, met het 
oog op de voormelde omstandigheid de door de 
gemeente Gouda voor het vervoer en de ver
pleging van den patiënt gemaakte kosten te 
haren laste te laten ; 

dat de wet voorts spreekt van de kosten van 
vervoer en de verpleging, welke ten laste van 
de gemeente van meer duurzaam verblijf komen, 
zoodat deze kosten in haar geheel en niet slechts 
voor een gedeelte door de gemeente Waddinx
veen behooren te worden gedragen ; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort te 
worden gehandhaafd ; 
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Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A.B.) 

25 September 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37 j 0

• art. 38.) 
Terecht hebben Ged. Staten appellant 

niet-ontvankelijk verklaard op grond dat 
de in art. 37 3e lid gestelde termijn is 
overschreden. Daaraan doet niet af, dat 

, zulks het gevolg is geweest van eene on
juiste mededeeling van het hoofd van het 
gemeentebestuur in de desbetreffende be
kendmaking in een dagblad, daar appel
lant desniettemin in de gelegenheid is ge
steld zijn bezwaat bij Ged. Staten toe te 
1 ichten en dit college het bezwaar onder het 
oog heeft gezien. Bovendien levert de niet
ontvankelijkverklaring geen beletsel op 
tegen het instellen van hooger beroep bij 
de Kroon, nu appellant tevoren zijn be

.zwaar tijdig bij den Raad heeft ingediend. 
Al bestaat tegen de bestemming van 

appell ants terrein voor vrijstaande gebou
wen geen bezwaar, zoo is er toch geen 
voldoend motief deze gebouwen te beper
ken tot die, uitsluitend ten dienste van of 
in verband staande met de uitoefening van 
land- en tuinbouwbedrijf en de veeteelt ter 
plaatse. 

Wij WILHELM! A" enz. ; 
Be ch ikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche 
Ballast Maatschappij , te Amsterdam, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 17 December 1935, B. 0

• 11520/21 (2e 
afdeel ing) G.S. N°. 384/1, waarbij uitbrei
dingsplannen van de voormalige gemeente 
Zegwaart zijn goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
29 Juli 1936, N°. 309; 
, Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 September 1936, N°. 
6821 M/P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van de voormalige gemeente 
Zegwaart in zijne vergadering van 25 Maart 
1935 heeft be loten 1. in te trekken: a. de bij 
raadsbesluit dd . 10 December 1930, goedge
keurd bij besluit van Ged. Staten dd. 29 De
cember 1930, N° . 110, vastgestelde bebouwings
verordening voor de Molenstraat; b. het raads
besluit dd. 10 December 1930, goedgekeurd bij 
besluit van Ged. Staten dd. 29 December 1930, 
N°. 110/1, betreffende het bouwverbod voor 
de Molenstraat; c. het raadsbesluit dd. 5 No
vember 1930, goedgekeurd bij . besluit van 
Ged . Staten dd. 29 December 1930, 0

• 110/1, 
betreffende de vaststelling van de rooilijn voor 
de bebouwing aan de Molenstraat; d. het 
raadsbesluit dd. 5 November 1930 betreffende 
de bestemming van den grond in de Molen
straat; 2. vast te stellen het bij dit besluit 
gewaarmerkte plan van uitbreiding in hoofd
zaak, voor ,zoover gelegen in deze gemeente en 
het aang(lvulde plan van uitbreiding in onder
deelen; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat het 
bij raadsbesluit dd . 3 Apr il 1934 vastgestelde 
uitbreidingsplan (plan in onderdeelen), goed
gekeurd bij besluit van Ged. Staten dd. 28 
Aug. 1934, N°. 104, voor het gedeelte der 
gemeente begrensd: ten Zuid-Oosten door den 
Rokkeveenscheweg, ten Zuid-Westen door den 
spoorweg den Haag-Gouda en ten Noord-Wes
ten door de Delftschewall enwatering, met uit
wndering van de bouwterreinen aan de Mo
lenstraat, aanvulling en wijziging behoeft; dat 
tevens de vaststelling van een uitbreidingsplan 
in hoofdzaak noodzakelijk is ; dat de ontwer
pen van het uitbreidingsplan met kaarten en 
grondteekeningen ter secretarie der gemeente 
voor een ieder ter inzage hebben gelegen van 
19 Februari 1935 tot en met 19 Maart daar
aanvolgend; dat tegen de bedoelde ontwerpen 
binnen den daarvoor gestelden termijn be
zwaren zijn ingebracht door: a. de Naamlooze 
Vennootschap Maatschappij "Nutricia" te Zeg
waart ; b. R . Visser, landbouwer te Zegwaart; 
c. de Naamlooze Vennootschap Amsterdam
sche Ballast Maatschappij , te Amsterdam; 
d. J . P. Knoppers, tuinder te Zegwaart ; dat 
de ingebrachte bezwaren van de appellanten, 
sub a, b en c vermeld, geen aanle iding hebben 
gegeven het uitbreidingsplan te wijzigen, ter
wijl het bezwaar van den appellant sub d bil
lijk wordt geacht; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 17 December 1935, B. N°. 11520/21 
(2e afdeeling) G.S. N°. 384/1 o.m. met niet
ontvankelijkverklaring van de aamlooze Ven
nootschap Amsterdamsche B allast Maàt chap
pij , te Amsterdam, in haar tegen het plan in 
hoofdzaak bij hun college aangevoerde be
zwaar, de bovenvermelde plannen c. a. hebben 
goedgekeurd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Naamlooze Vennootschap Amsterdam
sche Ballast Maatschappij in haar bezwaar 
niet kan worden ontvangen, aangezien haai 
bezwaarschrift niet binnen den daarvoor in 
art. 37, derde lid, der Woningwet gestelden 
termijn, welke in dit geval liep tot en met 
31 Mei 1935, is ingediend; en post alia: ten 
aanzien van de vraag, of en in hoeverre de 
plannen, afgezien van de daartegen door be
langhebbenden ingebrachte bezwaren, voor 
goedkeuring vatbaar zijn: dat hun col lege deze 
vraag bevestigend meent te kunnen beantwoor
den; dat het weliswaar van oordeel is, dat het 
plan tekortkomingen vertoont, welke eene her
ziening wenschelijk maken, doch deze niet van 
zoodanigen aard acht, dat op grond daarvan 
aan de plannen goedkeur ing zou moeten wor
den onthouden; 

dat' van dit besluit de Naamlooze Vennoot
schap Amsterdamsche Ballast Maatschappij bij 
Ons in bernep is gekomen, aanvoerende, dat 
zij hare bezwaren tegen de voormelde uitbrei
dingsplannen heeft ingediend op 1 Juni 1935; 
dat het hoofd der voormalige gemeente Zeg
waart overeenkomstig het bepaalde in art. 37, 
vierde lid, der Woningwet de volgende adver
tentie héeft doen plaatsen in "De Leidsche 
Courant" van Donderdag 4 April 1935: ,,Plan 
van uitbreiding. De Burgemeester van Zeg
waartl maakt bekend, dat de door den Ge
meenteraad vastgestelde aanvulling van het 
plan van uitbreiding met de daarbij , behoo, 
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rende bebouwingsvoorschriften, benevens het 
plan in hoofdzaak, in uitvoerige kaarten uit
gewerkt ter secretarie dezer gemeente voor 
een ieder ter inzage ligt van 6 April tot en 
met 19 April 1935. Belanghebbenden, die zich 
met bezwaren tot den Raad hebben gewend, 
kunnen vóór 2 Juni hun bezwaren tegen het 
plan en die voorschriften indienen bij Ged. 
Staten. Zegwaart, 4 Apr il 1935. De Burge
meester voornoemd, Middel berg."; dat zij, 
gelijk boven reeds gerelateerd, op 1 Juni 1935, 
dus vóór het verstrijken van den door het 
hoofd der voormalige gemeente Zegwaart ge
publiceerden termijn van 2 Juni , hare bezwa
ren tegen de meergemelde uitbreidingspl annen 
bij Ged. Staten van Zuid-Holland heeft inge
bracht; dat het dan ook alleszins verklaar
baar zal voorkomen, dat zij zich door de bes! is
sing van Ged. Staten, waarbij zij in haar be
zwaar niet-ontvankelijk werd verklaard, ern
stig gegriefd acht; dat zij zich door deze be
s! issi ng des te ernstiger gegriefd acht, daar in 
de Woningwet door het voorgeschreven pu
blicatiesysteem ("Publicatie in de dagbladen 
ook van de allerkleinste gemeente is voldoen
de) de belangen der grondeigenaars niet vol
doende zijn gewaarborgd; dat voorts de publi
catie moet geschieden door het hoofd der ge
meente en dat het niet aangaat belanghebben
den de dupe te laten worden van eene vergis
sing, welke door het hoofd der gemeente wordt 
gemaakt; dat, wat de zaak zei ve betreft, de 
aankoop van hare perceelen in de gemelde 
gemeente door haar heeft plaats gevonden 
geruimen t ijd voordat het bedoelde plan van 
uitbreiding door den gemeenteraad der voor
malige gemeente Zegwaart was aangenomen: 
van de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Zegwaart, sectie E nummers 208, 209, 214, 
354, 355, 377 en 207 (gedeeltelijk) op 21 Jan. 
1935 en van de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Zegwaart, sectie E nummers 197, 
198 en 199 (gedeeltelijk) op 12 Maart 1935; 
dat zij de bovengenoemde kadastrale perceelen 
heeft aangekocht voor den prijs van f 61 ,828, 
ongeacht de kosten van overdracht, wodat zij 
voor deze kadastrale perceelen heeft betaald 
een bedrag van ± f 5000 per ha; dat de door 
haar aangekochte kadastral e perceelen alle 
gelegen zijn aan den Bleiswijkschenweg en on
middellijk grenzen aan de bestaande bebou
wing aan dezen weg; dat zij , die geen exploi
tante is van bouwterreinen, doch eene aan
nem ingsmaatschappij, de bovengenoemde ka
dastral e perceelen heeft aangekocht om daar
aan te ontleenen (uit te graven) een gedeelte 
van het door haar benoodigde zand voor het 
weglichaam van den aan te leggen weg 's-Gra
venhage-Utrecht-Driebergen, gedeelte Zoeter
meer-Zegwaart Zuidelijken dwarsweg in den 
Zuidpl aspolder, deel uitmakende van het Be
stek N°. 201 van den Rijkswaterstaa t, hetwelk 
haar ter uitvoering werd opgedragen voor den 
prijs van 951000 gulden; dat zij tot aankoop 
van de gemelde kadastral e perceelen aan den 
Bleiswijkschenweg is overgegaan. in de stel ! ige 
overtuiging, dat zij , na a floop der werkzaam
heden, de perceelen, grenzende aan den Bleis
wijkschenweg wederom als bouwgrond zou kun
nen verkoopen; dat nu de prijs van bouwgrond 
aan den Bleiswijkschenweg bedraagt ± f 6006 
per há, en die grond voor veeteelt, land- of 

tuinbouw ± f 1500 per ha, waardoor zij in 
ieder geval een belangrijk bedrag van den 
door haar gespendeerden koopprijs had kunnen 
terugkrijgen; dat zij, gelijk hierboven gerela
teerd, het door haar aangekochte terrein van 
ruim 12 ha in hoofdzaak heeft gebruikt om 
daaraan zand te ontleenen; dat zij daar dan 
ook een put heeft gegraven met een lengte 
van ± 750 m en eene breedte van ± 170 m 
en eene diepte van ± 9 m; dat deze put, na 
geheel te zijn uitgegraven, zich over eene 
lengte van ± 700 m bevindt op een afstand 
van ± 40 m van den Bleiswijkschenweg; dat 
derhalve deze strook van 40 m wel geschikt 
is voor bouwgrond, doch all erminst voor eene 
landelijke bebouwing, als bedoeld in de ge
melde uitbreidingsplannen der voormalige ge
meente Zegwaart, zijnde deze strook immers 
veel te ondiep; dat zij derhalve door de voor
melde uitbreidingsplannen dubbel gedupeerd 
zal worden en wel in de eerste plaats, omdat 
de verkoop van deze strook als bouwgrond is 
uitgesloten en bovendien verkoop voor lande
lijke bebouwing practisch onmogelijk zal zijn ; 
dat zij , gezien den grooten bouwlust aan den 
Bleiswijkschenweg, met eene opbrengst van 
f 5000 per ha redelijkerwijze had mogen reke
ning houden ; dat, naar haar oordeel. het ver
bod van lintbebouwing aan den Bleiswijk
schenweg geen rede! ijk motief heeft, ten eerste 
omdat de Bleiswijkscheweg op het oogenblik 
niet als verkeersweg van eenige beteekenis is 
aan te merken, doch bovendien elke beteekenis 
in dit opzicht zal verliezen, wanneer dl;) 
,,groote weg" , welke thans in uitvoering is, 
zal zijn gereed gekomen; dat de Blei wijk
scheweg dan ook als verkeersader in de toe
komst in geen enkel opzicht in aanmerking 
,.al komen; dat als verkeersaders voor de 
gemeenten Zegwaart en Zoetermeer slechts 
in aanmerking komen de nieuwe "groote weg", 
de Broekweg, de Zegwaartscheweg (de Voor
weg); dat echter juist aan deze wegen tot op 
zekere hoogte wel , al thans in meerdere mate 
dan de op het oogenblik bestaande bebouwing, 
lintbebouwing is toegelaten; dat speciaal het 
bouwen aan den Broekweg noch uit een stede
bouwkundig oogpunt, noch in verband met 
den trek der bevolking te verdedigen is; dat 
over de geheele lengte van den Bleiswijkschen
weg electriciteit en waterleiding is aangelegd, 
wat niet het geval is met de gedeelten van 
Zoetermeer, welke thans als bouwterrein zijn 
aangewezen; dat er derhalve naar haar oor
deel geen enkele reden is aan te geven, welke 
het verbod van lintbebouwing aan den Bleis
wijkschenweg wettigt en de gemeente Zeg• 
waart dan ook in gebreke blijft eenige reden 
daarvoor aan te geven; dat dan ook de groote 
benadeeling, welke door dit verbod van lint
bebouwing aan de appell ante wordt berokkend, 
op geen enkel e wijze wordt gerechtvaardigd; 

0. dat Ged. Staten in hun bestreden besluit 
terecht h ebben vastgesteld, dat het door de 
Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Bal
last Maatschappij bij hun college ingebrachte 
bezwaar na het verstrijken van den in art. 37, 
3de lid, der Woningwet gestelden termijn is 
ingediend; 

dat zulks nu wel het gevolg moge zijn ge
weest van eene onjuiste mededeel ing van het 
hoofd van het gemeentebestuur in de desbe-
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treffende bekendmaking in de Leidsche Cou
rant, doch dat de appellante daardoor n iet in 
hare belangen is geschaad, aangezien zij, blij
ken de stukken, in de gelegenheid is gesteld 
haar bezwaar bij Ged. Staten toe te lichten en 
dit college dit bezwaar onder het oog heeft 
gezien, zij het, dat het daarin geen aanleid ing 
heeft gevonden aan het plan de goedkeuring 
te onthouden; 

dat bovendien, nu de appellante tevoren 
haar bezwaar tijdig bij den gemeenteraad 
heeft ingediend, de door Ged. Staten uitge
sproken niet-ontvankelijkverklaring voor haar 
geen beletsel oplevert, ingevolge art. 38, le 
lid, der Woningwet tegen het verleenen van 
de goedkeur ing bij Ons beroep in te ste ll en; 

0. wat de zaak zei ve betreft, dat met den 
geraadpleegden Hoofdinspecteur van de Volks
gewndheid (Volkshuisvesting) moet worden 
aangenomen, dat eene bestemming van de door 
de appellante bedoelde strook voor gesloten 
bebouwing ongewenscht is; 

dat de appellante zich er nu wel over be
klaagt, dat door de gesteldheid van hare per
ceelen van de daaraan door den raad gegeven 
bestemming voor landelij ke bebouwing, waar
onder is te verstaan bebouwing met vrijstaande 
gebouwen, uitslu itend ten dienste van of in 
verband met de uitoefening van land- en tuin
bouwbedrijf en de veeteelt ter plaatse, geen 
gebru ik kan worden gemaakt, doch dat de 
appellante dit aan zichzelf te wijten heeft, 
aangezien zij hare terreinen, door haar aange
kocht om daaraan zand te ontleenen, deswege 
in den huidigen toestand heeft gebracht; 

dat daarin in geen geval aanleiding kan 
worden gevonden om de na de uitgraving 
overgebleven strook eene bestemming (voor 
gesloten bebouwing) te geven, welke, a ls ge
zegd, ter plaatse niet wenschelijk moet worden 
geacht; 

dat intusschen, afgezien van het voorafgaan
de, eene bestemming van de gronden tot la n
delijke bebouwing in den hierboven aangedui
den, daaraan door den gemeenteraad gegeven 
zin, te ver gaat en mitsdien ondoelmatig is te 
achten; 

dat tegen de bestemming voor vrijstaande 
gebouwen geen bezwaar bestaat, noch tegen 
de voorgeschreven zijdelingsche afstanden, 
doch dat er geen vol doend motief bestaat de 
bedoelde gebouwen te beperken tot die, uit
slui tend ten dienste van of in verband staande 
met de uitoefening van land- en tuinbouw
bedrijf en de veeteelt ter plaatse; 

dat op dezen grond het plan in hoofdzaak 
niet voor goedkeul'Îng vatbaar is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes] uit 
van Ged. Staten van Zuid-Holl and van 17 De
cember 1935, B. N°. 11520/21 (2e afdee l ing) 
G.S. N°. 384/1, aan de bij het bes] uit van de 
voormalige gemeente Zegwaart van 25 Maart 
1935 vastgestelde uitbreidingsplannen c. a. als
nog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

28 Septe1nber 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. artt. 352, 375-384; 
Armenwet art. 63.) 

De verplichting van den schoonzoon om 
zijne schoonouders te onderhouden eindigt 
niet, wanneer de dochter, nadat haar kin
derloos gebleven huwelijk met dien schoon
zoon door echt cheiding is ontbonden, een 
nieuw huwelijk heeft aangegaan. 

Anders Adv.-Gen. van Lier met betoog, 
dat thans de verplichting tot onderhoud 
op den nieuwen schoonzoon is komen te 
rusten. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, gevestigd te Rotterdam, 
(adv. Mr. H. N. J. C. van Meerten); 

1. dat de requirant is een instelling als be
doeld in art. 1 sub 1 van de Armenwet en als 
zoodanig ondersteuning heeft verleend en nog 
verleent aan A. v. T., gehuwd, ronder beroep 
en wonende te Rotterdam; 

2. dat deze ondersteuning f 9.25 per week 
bedraagt en deswege van 5 Januari 1936 tot 
18 April 1936 een bedrag van f 138. 75 voor 
rekening van den requirant is gebleven, woals 
de terzake opgemaakte nota van kosten uit
wijst; 

3. dat een dochter van den ondersteunde, 
n.l. Hillegonda v. T., gehuwd met W. W. en 
wonende te Amsterdam, eerder gehuwd is ge
weest met en thans wettelijk is gescheiden van 
A. J. R., wonende te Rotterdam; 

4. dat de requirant op 4 April 1936 tot den 
E.A. Heer Kantonrechter te Rotterdam een 
request heeft gericht, waarbij hij in de ter 
zake van de bovenomschreven ondersteuning 
door hem gemaakte resp. nog te maken kosten 
van A. J. R. voornoemd heeft teruggevorderd: 

a... een bedrag van f 22.50, te betalen met 
f 0.25 per week, 

b. zoolang als de meergemelde ondersteu
ning duren zal, een bedrag van f 1.50 per 
week, 

en waarbij hij den E.A. Heer Kantonrechter 
heeft verzocht om de bedragen vast te stellen, 
die krachtens art. 66 lid 1, wowel sub 1 ° als 
sub 2° der Armenwet, door hen, die loon of 
andere periodieke inkomsten verschuldigd zijn 
of worden, zullen worden ingehouden en aan 
den requestrant zullen worden uitgekeerd; 

5. dat de voornoemde Kantonrechter bij be
schikking van 2 Mei 1936 het bovenomschre
ven door den requirant gedane verzoek van 
de hand heeft gewezen; 

6. dat de requirant bij request van den 25en 
Mei 1936 bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van deze beschikking in honger beroep is ge
komen; 

7. dat deze Rechtbank bij beschikking van 
den achtsten Juni 1936 heeft overwogen: 

"dat na echtscheid ing de al imentatieplicht 
van een man, ten opzichte van de ouders van 
zijn gewezen echtgenoote, indien uit dat hu
welijk geen kinderen meer in leven zijn, bij 
een volgend huwelijk van de vrouw komt te 
vervallen, daar deze pi icht alsdan op den nieu
wen schoonwon komt te rusten", en 

,,dat mitsdien de beschikking van den Kan
tonrechter behoort te worden bevestigd, zij 
het op andere gronden" 
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en derhalve de voormelde beschikking van 
den Kantonrechter d.d . 2 Mei 1936 heeft be
vestigd; 

8. dat de requirant van de voormelde be
schikking der Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
bij dezen kom t in cassatie en als middel· van 
cassatie doet aanvoeren: 

S., althans v. t. van artt. 350, 352, 376, 371, 
378 en 1902 B. W. , 48 Rv. en 1, 28, 29, 30, 
38, 63, 64, 65 en 66 Armenwet, doordat de 
R echtbank, - hoewel als vaststaand aanne
mende, dat de gerequireerde tot cassatie ge
huwd is geweest met de thans, immers ten 
t ijde van de aangeval len beschikking nog in 
leven zijnde Hill egonda v. T. (dochter van 
den ondersteunde en van diens echtgenoote), 
en dat dit huwelijk door echtscheiding is ont
bonden, - desniettemin, op overweging, dat 
na echtscheiding de a limentatieplicht van den 
gerequireerde ten opzichte van de ouders van 
zijn gewezen echtgenoote, indien uit dat hu
welijk geen kinderen meer in leven zij n, bij 
een volgend huwelijk van de vrouw komt te 
vervallen, daar deze plicht a lsdan op den nieu
wen schoonwon komt te rusten, d~ beroepen 
beschikking des K antonrechters heeft beves
tigd en dus des requirants boven nader om
schreven verzoek heeft a fgewezen; 

9. dat de requirant tot cassatie ter toe] ich
ting van het bovenstaande nog doet opmerken, 
dat door de ontbinding des huwelijks zwager
schap niet wordt opgeheven en de R echtbank 
de op dezen regel in art. 377, 2° B. W. neer
gelegde uitzonder ing bui ten hare grenzen heeft 
uitgebreid, door aan te nemen . dat de in den 
aanvang van gemeld wetsartikel opgenomen 
verplichting tot onderhoud van schoonouders 
óók ophoudt, indien het huwelijk, waardoor de 
zwagerschap ontstond , door echtscheid ing was 
ontbonden en de dochter, door daarna een 
nieuw huwelijk te sluiten, h aar ouders een 
nieuwen schoonwon had gegeven, terwijl uit 
het eerste huwelijk geen kinderen meer in 
leven zijn; 

10. dat de requirant dan ook niet vermag in 
te zien waarom ouders ten aanz ien van één 
en dezeifde dochter niet twee (of meer)alimen
tatieplichtige schoonwons zouden kunnen heb
ben en de R echtbank door anders te beslissen 
het duidelijk in de wet neergelegde systeem 
heeft miskend; 

11. dat de requirant hierbij de dossiers van 
eersten aanleg en hooger beroep overlegt; 

R edenen waarom de requirant tot cassatie 
zich wendt tot den H . R . der Nederlanden, 
met het eerbiedig verwek om de beschikking 
van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam d .d. 8 
Juni 1936 te vernietigen en voorts te beslissen 
als de H. R. di enstig zal oordeelen , met be
pali ng, dat de behandeling van dit request 
cum sequelis kosteloos geschiede, kosten rech
tens. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Van Lier. 

0. dat Hillegonda v. T., dochter van den 
ondersteunde, eerder gehuwd is geweest met 
gerequestreerde A . J . R ., van wien zij wette
lijk gescheiden is, en uit dit huwelijk geen 
kinderen geboren ziin, terwijl zij thans gehuwd 
is met W. W. ; 

dat de banden, die bestaan hebben tusschen 
genoemden R. en de bloedverwanten van zijn 
gewezen echtgenoot kennelijk verbroken zijn, 
terwijl voor de ouders van Hillegonda v. T . 
een a ndere schoonzoon in de plaats van R . is 
getreden, dat wanneer zich deze omstandig
heden voordoen wegens overlijden van den
gene der echtgenooten, door wien de zwager
schap bestond, volgens art. 377 ten 2e B. W. 
de wederkeerige verplichting tot het verschaf
fen van onderhoud ophoudt, en ditzelfde zal 
hebben te gelden in een geval a ls het onder
havige, waarin de banden onderling geheel 
verbroken zijn en op een ander a ls schoonwon 
de verplichting tot onderhoud is komen te 
rusten. (cf. Asser-Schol ten: F amilierecht- bi. 
386). 

Concludeer t tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . dat ten deze vaststaat: 
1°. dat gerequestreerde A . J . R . gehuwd is 

geweest met Hill egonda v. T ., dochter van A. 
V. T. ; 

2°. dat dit huwelijk, hetwelk kinderloos is 
gebleven, door echtscheiding is ontbonden, 
waarna Hillegonda v. T . is hertrouwd; 

3°. dat requestrant aan A. v. T . onderstand 
heeft verleend; 

0 . dat requestrant den Kantonrechter te 
Rotterdam heeft verwcht de bedragen vast te 
stell en, die krachtens artikel 66 lid 1 onder 
1 ° en 2° der Armenwet door hen , die loon of 
andere periodieke uitkeeringen aan genoem
den R. verschuldigd zijn of worden, zullen 
worden ingehouden en aan requestrant uitge
keerd; dat de Kantonrechter dit verzoek heeft 
a fgewezen, welke afwijzing bij de bestreden 
beschikking op de in het middel van cassatie 
weergegeven gronden is bevestigd ; 

0. da t het hiertegen aangevoerde middel 
gegrond is ; 

dat toch de aanhef van art. 377 B. W. 
schoonw ons in het a lgemeen verplicht hun 
schoonouders onderhoud te verschaffen, terwijl 
krachtens art. 352 B. W. de ontbinding van 
het huwelijk de zwagerschap tusschen den 
eenen echtgenoot en de bloedverwanten van 
den anderen niet opheft, zoodat tusschen A. 
J. R. en A. v. T . de verhouding van schoon
won en schoonvader is blijven bestaan : 

dat hiertegenover noch art. 377 B . W. noch 
eenige andere wetsbepaling de verplichting 
van gerequestreerde tot onderhoud van dien 
schoonvader in de hierboven onder 2 genoemde 
om tandigheden doet eind igen ; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-R echtbank 

te Rotterdam ten einde met inachtnem ing van 
deze beschikking verder te worden behandeld 
en beslist . 

(N. J.) 

28 S eptember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten ver
nietigd het aan een onderwijzer wegens op
heffing zijner betrekking verleend eervol 
ontslag op grond, dat dit ontsl ag wel een 



1936 28 SEPTEMBER 312 

onmiddellijk gevolg is van de daling van 
het leerlingental der school, doch dat het 
middellijk voortvloeit uit en daardoor een 
noodzakelijk gevolg is van een niet op 
deugdelijke gronden berustend bes] uit tot 
overplaatsing naar die school. Nu deze 
overplaatsing een reëel karakter droeg en 
niet bloot gefingeerd was, kan zij geen 
grond opleveren het verleend ontslag te 
niet te doen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van trecht ter uitvoering van het 
daartoe strekkend besluit van den raad dier 
gemeente van 28 Mei 1936, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 28 April 
1936, 3e a fd. , n°. 1334/1183, waarbij met ver
nietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 28 November 1935, n°. 
82/408 0 , voor zoover daarbij met ingang van 
1 J anuari 1936 wegens opheffing van zijn 
betrekking eervol ontslag is verleend aan den 
onderwijzer aan de school voor openbaar ge
woon l ager onderwijs aan de Vlijtstraat, K . 
L acet, het daartegen door hem bij Ged. Staten 
ingesteld beroep gegrond is verklaard; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 Augustus 1936, n°. 342 en van 16 Septem
ber 1936, n°. 342/81 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
September 1936, n°. 10724, afd . L. 0.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Utrecht 
bij zijn beslui t van 28 November 1935, n°. 
82/408 0 , aan K. Lacet wegens opheffing van 
zijne betrekking met ingang van 1 J anuari 
1936 eervol ontslag had verleend als onderwij 
zer aan de school voor openbaar gewoon Jager 
onderwijs aan de Vlij tstraat a ldaar, deze van 
di t besluit in beroep is gegaan bij Ged. Sta
ten van Utrecht; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 28 April 
1936, 3e a fd ., n°. 1334/1183, met vernietiging 
van het bestreden raadsbesluit, voorzoove r dit 
betreft het eervol ontslag van den onderwijzer 
K. Laoet, het door dezen daartegen ingestelde 
beroep gegrond hebben verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeenteraad bevoegd is leerkrachten 
van de eene school naar de andere over te 
plaatsen, ook zonder dat zij er om vragen en 
zelfs tegen hun ui tdrukkelij ken wensch in; 
dat echter een overplaatsing, evenal een be
noeming tot een vaste betrekking ten doel 
heeft, althaps behoort te hebben om hem, die 
is overgeplaatst of benoemd, inderdaad in 
di enst te houden, onderscheidenlijk te nemen; 
dat uit de stukken blijkt, dat ten tijde van 
de overplaatsing van den appell ant van de 
school aan den Abstederdijk 32 bis naar die 
aan de Vlijtstraat (welke overplaatsing alleen 
mogelijk was door tegelijkertijd van deze 
school naar de school aan den A bstederdijk 32 
over te plaatsen den onderwijzer H. R. Schol
ten) redelijkerwijze was te verwachten, dat 
de betrekking, welke de appellant aan deze 
l aatste school - welke een zoogenaamde ster
vende school is - zou moeten vervullen, eer
lang voor opheffing in aanmerking zou komen 

en mitsdien bij de overplaatsing niet de be
doeling heeft kunnen voorzitten om den ap
pell ant in dienst te houden; dat, daar nu het 
ontslag van den appell ant weliswaar een on
middellijk gevolg is van de dal ing van het 
leerlingental der school aan de Vlij tstraat , 
doch middellijk voortvloeit uit - en daardoor 
een noodzakelijk gevolg is van - een niet op 
deugdelijke gronden berustend besl uit tot over
plaatsing naar die school , dat ontslag niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat van dit beslu it B. en W . van Utrecht 
ter uitvoering van een desbetreffend besluit 
van den raad dier gemeente, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat naar de mee
ning van den gemeenteraad het college van 
Ged. Staten ten onrechte het vorengenoemd 
raadsbeslui t heeft vern ietigd ; dat zij voor de 
gronden, waarop die meening steunt, verwij 
zen naar het door hun college aan den ge
meenteraad gedaan voorstel; 

0. dat de onderwijzer K. L acet, toen in ver
band met de daling van het aantal leerlingen 
aan de openbare lagere school aan de Vlijt
straat te Utrecht het aantal lee rkrachten dier 
school moest worden verm inderd en derhalve 
een der betrekkingen van onderwijzer moest 
worden opgeheven, overeenkomstig de door 
den gemeenteraad in zijn vergadering van 24 
J anuari 1935 aanvaarde regeling van a f
vloeiing van onderwijzend personeel a ls de 
laatstaangestelde aan deze school is ontslagen; 

dat, aangezien de evenbedoelde afvloeiings
regeling noch met de wet, noch met de billijk
heid .in strijd is, dit ontslag moet worden ge
handhaafd; 

dat Ged. Staten van Utrecht wel van een 
tegenovergesteld gevoelen zijn, op dezen 
grond, dat het evenbedoelde ontslag weliswaar 
een onmiddellijk gevolg is van de daling van 
het leer] ingental der school aan de Vlijtstraat, 
doch dat het middell ijk voortvloe it uit - en 
daardoor een noodzakelijk gevolg is van een 
niet op deugdelijke gronden berustend besluit 
tot overplaatsing naar die school , maar dat 
dit standpunt niet juist is; 

dat immers, daargelaten welke motieven 
aan de bedoelde overplaatsing ten grondslag 
hebben gelegen, deze overplaatsing zelve, nu 
zij een reëel karakter droeg en niet bloot ge
fingeerd was, geen grond kan opleveren het 
aan den hiervoor genoemden onderwijzer ver
leende ontslag te niet te doen; 

dat het bestreden beslui t van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden geh andhaafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van 28 April 1936, 3e afd. 
n°. 1334/1183, het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 28 November 1935, n°. 
82/408, 0, voorzoover dit betreft het eervol 
ontslag va n den onderwijzer K. Laoet te hand
haven met dien verstande evenwel , dat dit 
ontslag nader zal ingaan op 16 October 1936. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 
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29 Septembe1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 75.) 

N aar de strekking van art. 75 l e lid in 
verband met art. 39 kan bij een geschi l 
over de woonplaats van een armlastigen 
krankzinnige de vraag, of de machtiging 
door den president der rechtbank al dan 
niet overeenkomstig de wet is verleend, 
geen punt van beoordeeling uitmaken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Willem D. 
Labree; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuui· gehoord, advies van 
16 September 1936, n°. 373; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 September 1936, 
n°. 9704, Afd. Armwezen; 

0. dat Willem D. Labree, geboren in 1891, 
met zijne moeder te Groningen woonde, a l
waar hij a ls klerk werkzaam was ter gemeente
secretarie, welke betrekking hij tengevolge 
van zijn ziekelijken geestestoestand in 1928 
moest verlaten; dat hij op 18 April 1934 met 
zijne moeder naar Apeldoorn verhui de, hopen
de bij het wonen in een rustiger omgeving 
baat te vinden; dat zijn toestand echter in het 
begin van 1935 van zoodanigen aard was, dat 
de Officier van Justitie te Zutphen op 8 Ja
nuari 1935 machtiging tot opneming van den 
patiënt in het Geneeskundig Gesticht voor 
Krankzinnigen te Zutphen requireerde; dat, 
in afwachting van den uitslag van pogingen, 
den patiënt te bewegen, zich vrijwillig onder 
geneeskundi ge behandeling en controle te stel
len, de beslissing door den Pres ident der 
rechtbank werd aangehouden; dat, toen echter 
die pogingen bleken te falen en de patiënt 
met zijne moeder inmiddels op 22 F ebruari 
1935 was verhuisd naar de gemeente H aren, 
de President op 4 Maart 1935 de machtiging 
heeft verleend, waarna de patiënt op 8 Maart 
daaraanvolgende naai· het gesticht is over
gebracht; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van den patiënt in het genoemde 
gesticht geschil is ontstaan; 

dat B. en W. van Groningen niet bereid 
zijn deze kosten voor rekening van hunue 
gemeente te nemen, daar de patiënt in 1934 
zijn hoofdverblijf van Groningen naar Apel 
doorn heeft overgebracht, waartoe hij toen 
geestelijk in staat was te achten, zoodat tus
schen hem en de gemeente Groningen geen 
band meer bestaat; 

dat B. en W. van Apeldoorn evenmin be
reid zijn, de verpleegkosten door hunne ge
meente te doen dragen, waartoe zij aanvoeren, 
dat de patiënt alreeds bij zijn komst in Apel
doorn niet meer in staat was, een hoofdver
blijf te vestigen, zoodat hij daar op het ten 
deze beslissende tijdstip ook geen woonplaats 
heeft gehad; dat bovendien huns inziens de 
machtiging tot het plaatsen van den patiënt 
in het gesticht ten onrechte nog bij beschik
king van 4 Maart 1935 is verl eend op een re
quisitoir van 8 Januari tevoren; dat daardoor 
in strijd met den geest van de Krankzinnigen
wet is gehandeld; 

dat ook B. en W . van Haren van oordeel 

zijn, dat hunne gemeente niet voor de ver
plegingskosten aansprakel ijk kan worden ge
steld, aangezien de patiënt, toen hij op 22 
Februari 1935 zijn verblijf in hunne gemeente 
vestigde, wegens krankzinnigheid niet in staat 
was, een woonplaats te kiezen; 

0. dat mede op grond van de verklaring 
van den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten 
moet worden aangenomen, dat de patiënt, toen 
hij op 18 April 1934 van Groningen naar 
Apeldoorn verhuisde, geestelijk in staat was 
tot het vestigen van hoofdverblijf, zoodat hij 
moet geacht worden toenmaals zijn hoofdver
blijf te Apeldoorn te hebben gevestigd ; 

dat hij zijn hoofdverblijf aldaar niet had 
verloren, toen op 8 J anuari 1935 de Officier 
van Justit ie bij requisitoir de machtiging, om 
den patiënt in het krankzinnigengesticht te 
plaatsen, verzocht; 

dat dus op dat tijdstip de patiënt te Apel
doorn woonplaats in den zin van het Burger
lijk Wetboek had; 

dat door B. en W . van Apeldoorn nog wol 
twijfel is uitgesproken over de wettigheid van 
de door den President der R echtbank ver
leende machtiging, aangezien deze eerst op 4 
Maart 1935 volgde, doch dat naar de strek
king van art. 75, le lid , in verband met art. 
39 der Armenwet bij een geschil over de 
woonplaats als het onderhavige de vraag, of 
de machtiging door den President al dan niet 
overeenkomstig de wet is verleend, geen punt 
van beoordeeling kan uitmaken; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Apeldoorn aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
Willem D. Labree, voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

29 Septembe1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet Art. 10.) 

De in art. 10 omschreven bevoegdheid 
van Ged. Staten kan niet worden verkort 
door een, in een door de gemeente met een 
derde aangegane overeenkomst voorkomen
de regeling tot het beslechten van geschil
len over de uitvoering dier overeenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Weert tegen het besluit 
vau Ged. Staten van Limburg van 22 Mei 
1936, 4de Afdeeling, La. 6713 N, waarbij 
wordt voorgeschreven, dat de raad van W eert 
vóór 1 Augustus 1936 zal overgaan tot aan
vulling van de verordening op den keurings
dienst van vee en vleesch der gemeente Weert ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 September 1936, N° . 364; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 23 September 1936, N°. 
1101 E , Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij hun 
evenvermeld besluit met gebruikmaking van 
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de bevoegdheid, aan hun college toegekend 
bij art. 10 van de Vleeschkeuringswet, S. 1919 
n°. 524, hebben voorgeschreven: 

l e. dat de raad der gemeente Weert voor 
1 Augustus 1936 zal overgaan tot de navol
gende aanvulling van de verordening op den 
keuringsdienst van vee en vleesch dier ge
meente: 

A. Na art. 10 wordt ingelascht een nieuw 
art. l0uis, 1 ui den de: 

,,De eigenaar, houde1· of hoeder van afge
keurde slachtdieren, van afgekeurde dealen 
van si achtdieren of van doodgeboren of ge
storven dieren, a ls bedoeld in art. 4, derde lid , 
van de Vleeschkeuringswet 1919 S. 524, is 
verplicht deze, met inachtnem ing van de be
palingen van de veewet, binnen den door den 
keuringsveearts, hoofd van dienst, bepaalden 
termijn te vervoeren of te doen vervoeren 
naar een door burgemeester en wethouders 
aangewezen plaats binnen de gemeente om van 
daar te worden afgehaald voor het vervoer 
naar den destructor" · 

B . In art. 32 wordt tusschen " 10" en "13" 
ingel ascht "10bis"; 

2e. da t het onder l e bedoelde raadsbesluit na 
zijne vaststelling onverwijld door burgemees
ter en wethouders der voornoemde gemeente 
in tweevoud aan hun college ter goedkeur ing 
zal worden ingezonden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de gemeente Weert aangesloten is bij den 
destructordienst van den )<°oord-Brabantschen 
Christelijken Boerenbond te Son ; dat deze 
aansluiting verband houdt met het voorschrift 
van art. 61 van Ons bes! uit van 5 Juni 1920, 
S. 285, tot uitvoering van de artt. 18 en 25 
der Vleeschkeuringswet, S. 1919, n°. 524, zoo
als dit besluit .s gewijzigd; dat het in verband 
met deze aansluiting gewenscht is, dat de ver
ordening op den keuringsdienst van vee en 
vleesch der genoemde gemeente wordt aange
vuld met een voorschrift betreffende de door 
de eigenaars, houders of hoeders van afgekeur
de slachtdieren en afgekeurd vleesch te ver
leenen medewerk ing ten behoeve van het af
halen der dieren of van dat vleesch ter 
destructie; dat burgemeester en wethouders 
der gemeente Weert blijkens hunne brieven 
van 17 Maart 1936 en 18 April 1936, beide 
dossiernummer 2301, echter niet voornemens 
zijn aan den raad dier gemeente een voorstel 
te doen tot aanvulling van de genoemde ver
ordening met een voorschrift als evenbedoeld ; 
dat de vétérinair Inspecteur van de Volks
gezondheid te Sittard in zijn ter zake uitge
brach t advies van 14 Mei 1936, N°. 232, af
deel ing IV, mededeelt, dat in de practijk 
reeds thans gebleken is, dat in de gemeente 
Weert tengevolge van het ontbreken van het 
evenbedoelde voorschrift de voorschriften be
treffende de destructie onvoldoende worden 
nageleefd; 

dat de raad der gemeente Weert in beroep 
aanvoert, dat deze gemeente, ter uitvoering 
van het raadsbeslu it van 27 Juli 1933, op 31 
J ul i 1933 met den Noord-Brabantschen Chris
telijken Boerenbond, gevestigd te Tilburg, eene 
overeenkomst heeft aangegaan, waarin onder 
meer de navolgende bepalingen voorkomen: 

in art. 6: De Noord-Brabantsche Christelij ke 

Boerenbond is verplicht het cadaver te doen 
afhalen van de plaats, waar het zich bevindt; 

De gemeente neemt zoodanige maatregelen, 
dat, indien het cadaver zich bevindt op een 
plaats, welke met het vervoermiddel , waar
mede het vervoer moet p laats hebben, niet 
behoorlijk te bereiken is, het cadaver naar een 
plaats vervoerd wordt, waar het vervoermiddel 
kan komen; 

in art. 15: Alle geschillen, welke tusschen 
partijen mochten ontstaan naar aanle iding van 
deze overeenkomst of van nadere overeenkom
sten, welke daarvan het gevolg mochten zijn, 
zullen door arbitrage worden uitgemaakt; dat 
de Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond, 
in afwijking van de voornoemde bepaling van 
art. 6, éénzijdig heeft bepaa ld, dat door hem 
alleen cadavers worden afgehaald op plaatsen, 
gelegen aan verharde wegen, waartegenover 
burgemeester en wethouders steil en, dat op 
een enkele uitzondering na en behalve in het 
na tte soiwen, alle wegen met een vrachtauto 
te be rij den zijn ; 

dat de Inspecteur der Volksgezondheid te 
Sittard zich met deze zienswijze van burge
meester en wethouders niet ka n vereenigen 
en aan Ged. Staten onder meer heeft mede
gedeeld, dat burgemeester en wethouders als 
maatstaf voor het berijden der wegen wuden 
genomen hebben, dat, waar "een kar brikken" 
kan komen, de wagens van den Noord-Bra
bantschen Christelijken Boerenbond ook de 
cadavers kunnen weghalen; dat deze mede
deeling niet juist is en bij eene bespreking met 
dien Inspecteur in het college van burgemees
ter en wethouders niet gesproken is van "een 
kar brikken", doch wel van "zwaar geladen 
vrachtauto's met brikken en andere bouw
materialen"; dat de voornoemde Inspecteur 
in zijn aan Ged. Staten gericht rapport klach
ten aanhaalt, welke niet nader omschreven en 
den raad, na dit college daarop gewezen te 
hebben , niet medegedeel d zijn, wo dat burge
meester en wethouders zij ns inziens met volle 
recht hunne medewerking, om te komen tot 
aanvulling der verordening, regelende den 
keuringsdienst van vee en vleesch, hebben ge
weigerd; dat, alvorens deze gemeente te dwin
gen tot aanwijzing eener plaats of, gezien de 
groote uitgestrektheid dezer gemeente, van 
plaatsen, waar de cadavers kunnen worden 
afgehaald, c. q. het bouwen van een of meer 
cadaverhuisjes en het maken daardoor van z. i. 
onnoodige onkosten, het tusschen deze ge
meente en den Noord-Brabantschen Christe
lijken Boerenbond ontstane geschil, met toe
passing van art. 15 der in den aanhef bedoelde 
overeenkomst, door arbitrage had moeten wor
den uitgemaakt; dat Ged. Staten z.i. ten 
onrechte gebruik hebben gemaakt van art. 10 
der Vleeschkeuringswet, S. 1919, N °. 524; 

0. dat Ged. Staten terecht en op juiste 
gronden de aanvull ing van de verordening op 
den keuringsdienst van vee en vleesch der ge
meente Weert hebben bevolen; 

dat de raad dezer gemeente weliswaar in 
beroep aanvoert, dat Ged . Staten ten onrechte 
van de hun krach tens art. 10 der Vleesch
keuringswet S. 1919, N°. 524, toekomende 
bevoegdheid hebben gebruik gemaakt, aange
zien het tusschen de gemeente en den Noord-
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Brabantschen Christelijken Boerenbond ont
stane geschil over het a fhal en van cadavers 
met toepassing van art. 15 der tusschen de 
gemeente en dezen bond gesloten overeen
komst, door arbitrage had moeten worden be
slecht, doch dat dit niet opgaat; 

dat immers de evenbedoelde bevoegdheid 
van Ged. Staten om, indien in eene gemeente 
de voorschriften van de Vleeschkeuringswet, 
S. 1919, N°. 524, of te harer uitvoering ge
geven onvoldoende worden nageleefd, een of 
meer bepaal de voorzieningen voor te schrij
ven, daaronder begrepen wijziging of aanvul
ling van verordeningen of instructies, door 
een, in een door de gemeente met een derde 
aangegane overeenkomst voorkomende rege
ling tot het beslechten van gesch ill en, daarge
laten nog, dat blijkens de stukken in het 
onderwerpelijke geval deze regeling tot nu toe 
nog niet is toegepast, nimmer kan· worden ver
kort; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, S. 1919, n° . 
524; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren, met be

paling, da t de beslissing van Ged. Staten moet 
worden uitgevoerd binnen twee maanden na 
de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

30 Septe1nbe1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Waar de bewoordingen van den laatsten 
volzin van het eerste lid van art. 13 dui 
delijk zijn, kan daarvan niet worden af
geweken, ook al zou het daardoor aan 
ouders onmogelijk worden gemaakt, bij 
verandering in hun denkbeelden in vrij
heid de school te kiezen, die zij voor de 
ople iding en opvoeding hunner kinderen 
wenschelijk achten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. M. van L ent, te Herveld, gemeente Val
burg, tegen het beslui t van Ged. Staten van 
Gelderland van 3 Juni 1936, n°. 198, L. 0., 
waarbij is ongegrond verklaard het door hem 
bij dit college ingesteld beroep tegen het be
slu it van den raad der gemeente Valburg van 
15 Apri l 1936, n°. 262, tot afwijzing van zijn 
adres, waarbij door hem ingevolge art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 wordt verw cht de 
vervoer kosten te vergoeden voor twee zijner 
leerplichtige kinderen, die de openbare lagere 
school te Elst bezoeken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
9 September 1936, n°. 356; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 25 
September 1936 , n°. 10549, afd. L. 0.; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Valburg 
in zijn openbare vergadering van 15 April 
19 36 besloten had afwijzend te beschikken op 
het verwek van H. M. van L ent, te Herveld 
om hem ingevolge art. 13 der Lager-Onderwijs-

wet 1920 de vervoerkosten te vergoeden voor 
twee zijner leerplichtige k inderen, die de open
bare lagere school te Elst bezoeken, Van Lent 
voornoemd van dit besluit in beroep is gegaan 
bij Ged. Staten van Gelderland; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 3 Juni 
1936 , n°. 198, dit beroep ongegrond hebben 
verklaard, overwegende, dat uit de stukken 
is gebleken, dat adressants kinderen waren 
toegelaten als leerlingen tot de binnen de ge
meente Valburg gevestigde Roomsch-Katho
lieke bijzondere school te H erveld, welk, 
school niet meer dan 5 km van zijne woning 
is verwijderd; dat de openbare lagere school 
te Elst bij de vorenbedoelde toelating reeds 
was opgericht; dat derhalve ingevolge het be
paalde in den slotzin van het eerste lid van 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 geen ver
goed ing, noch tegemoetkoming, als door den 
adressant gevraagd, kan worden toegekend en 
de raad terecht op zijn verzoek afwijzend heeft 
beschikt ; 

dat van dit besluit H. M. van Lent bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende , dat vol
gens zijn meening een wo straffe toepassing 
van de laatste zinsnede van het eerste I id van 
art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 het aan 
ouders onmogelijk wu maken, bij verandering 
in hun denkbeelden, in vrijheid de school te 
kiezen, die zij voor de opleiding en opvoeding 
hunner kinderen wenschelijk achten; dat deze 
wijze van toepassen toch wel niet in de bedoe-
1 ing van den wetgever gelegen kan hebben, 
in gevallen, waarin blijkt, dat ouders ten aan
zien van het voor hun kinderen gewenschte 
onderwijs van school veranderd zijn, op grond 
van veranderde beginselen; dat deze eerlijke 
verandering in zijn overtu iging blijkt uit het 
feit, dat hij - zij het, met het oog op zijn 
financieele positie met moeite - sedert Augus
tus 19 35 zelf de vervoer kosten betaalt; 

0. dat Ged. Staten terecht en op juiste 
gronden het beroep van den appellant tegen 
het besluit van den raad der gemeente Val
burg van 15 April 1936 ongegrond hebben 
verklaard· • 

dat de ~ppellant wel van meening is, dat 
een toepassing van den laatsten volzin van het 
eerste lid van art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 a ls hier plaats vindt, het aan ouders 
onmogelijk wu maken, bij verandering in hun 
denkbeelden, in vrijheid de school te kiezen, 
die zij voor de opleiding en opvoeding hunner 
k inderen wenschelijk achten en dat deze wijze 
van toepassen niet in de bedoeling van den 
wetgever gelegen kan hebben in gevall en , 
waarin blijkt, dat ouders ten aanzien van het 
voor hun kinderen gewenschte onderwijs van 
school veranderd zijn, op grond van veran
derde beginselen, doch dat, nu de bewoordin
gen van de hierbedoelde wetsbepal ing duide
lijk zijn, daarvan niet kan worden a fgeweken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 
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30 Septen,ber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 5.) 

Nu blijkens het ingediend verzoek en de 
daarbij overgelegde stukken slechts ver
gunning is gevraagd tot het oprichten van 
een benzine-installatie, moet de platte
grondteekening, waarop behalve de samen
stelling der benzine-installatie ook die van 
een garagebedrijf is aangeduid, voorzoover 
de samenstelling van het garagebedrijf be
treft bui ten rekening worden gel aten. 
B. en W. hebben derhalve ten onrechte, 
behalve vergunning voor de benzine-instal
l atie, ook vergunning ver leend voor het 
oprichten van een garagebedrij f. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Ir. H. J. Scholte, te 's-Gravenhage, tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders dier 
gemeente van 2 Maart 1936, n°. 27225 '35, 
afdeeling S. en B., waarbij aan E. J. H . Sle
bos aldaar en zijn rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot het op
richten van een garagebedrij f met door elec
tromotoren gedreven werktuigen en van een 
inrichting, bestemd tot bewaring van benzine 
met een door een electromotor gedreven aftap
inrichting, in het perceel Bachmanstraat n°. 
42, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven
hage, sectie X, nos. 604 en 603 en op een vóór 
dat perceel gelegen gedeelte der openbare 
straat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gra
venhage, sectie X, n °. 421; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
9 September 1936, n°. 366; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 24 September 1936, n°. 
547H, Afd. Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders de even
bedoelde vergunning hebben verleend onder 
een 37tal voorwaarden; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
toegang tot het door hem bewoonde bovenhu is 
:Bachmanstraat 40 te 's-Gravenhage zich be
vindt achter in een ongeveer 2 m diep portiek, 
dat aan eene zijde begrensd wordt door de 
oude, in hoofdzaak uit ongewapend glas be
staande pui van den voormaligen, onder zijn 
woning zich bevindenden winkel, in het najaar 
van 1934 met de in het aangrenzende pand 
gelegen ruimte verbouwd tot garage; dat voor 
deze garage in November 1935 krachtens de 
Hinderwet een verwek is gedaan "om ver
g unning tot het oprichten van een garage
bedrijf met door electromotoren gedreven 
werktuigen en van een inr ichting, bestemd tot 
bewaring van benzine enz."; dat hij bij die 
gelegenheid de aandacht van het gemeente
bestuur heeft gevest igd op de omstandigheid, 
dat de weg, waarlangs de uitgang van zijn 
woning le idt, in geval van brand in de garage, 
waartoe elke automobiel aanleiding kan ge
ven, door rook en vlammen versperd kan wor
den , hetgeen te meer bedenkelijk is, nu de 
gelegenheid, om aan de ach terzijde van het 
pand te ontkomen, door de verbouwing is ver
vallen; dat hij , door zijn werkzaamheden min 
of meer tot oordeelen in staat, bovendien in 
de gelukkige omstandigheid was, er op te kun
nen wijzen , dat langs eenvoudigen en weinig 

kostbaren weg in deze aangelegenheid voor
ziening kan worden getroffen, namelijk door 
achter de bestaande, in hoofdzaak glazen, pui 
aan te brengen eenige ijzeren ramen, waarin 
zich gewapend glas - draadglas - bevindt en 
het houtwerk brandkeerend te bekleeden; dat 
de desbetreffende a utor iteiten echter doof ble
ven voor zijn argumentatie en het gemeente
bestuur bij het verleenen van de vergunning 
geen rekening heeft gehouden met de door 
hem aangevoerde bezwaren enz., welke in zijn 
bezwaarschrift werden uiteengezet en waarvan 
hij zich veroorlooft een afschrift over te leg
gen; dat hij dus in beroep komt tegen de ge
nomen beslissing en verwekt, alsnog een voor
waarde te willen opleggen, welke den boven
woningen een vei li ger uitgang waarborgt dan 
een in hoofdzaak u it ongewapend g las be
staande afschutting, waarvan bekend is, dat 
het bij brand a l heel spoedig in stukken 
spr ingt en vrijen doortocht aan rook en vlam
men biedt, aldus de voorwaarden aanvullend, 
waaronder burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage bij hun besluit van 2 Maart 
1936, n°. 27225 '35, afd. S. en B., aan E. J. 
H. Slebos wonende Bachmanstraat 46 te 
's-Gravenhage, de vergunning hebben verleend, 
een voorwaarde, welke waarborgt, dat de be
woners der boven de garage gelegen woningen 
bij brand hun woning kunnen verlaten ronder 
genoodzaakt te zijn zich door rook en vlammen 
een weg te moeten-banen; 

0. dat, terwijl in het garagebedrij f een twee
tal werktuigen zal worden aangewend, gedre
ven door electromotoren onderscheidenlijk van 
1½ en ¼ pk, de aftap inrichting van de op 
te richten benzine-installatie zal worden gedre
ven door een electromotor van 1/3 pk; 

dat, aangezien derhalve het gezamenlijk ver
mogen dezer electromotoren meer bedraagt 
dan 2 pk, ingevolge art. 2, onder Ib is, der 
Hinderwet in verband met art. I van Ons 
besluit van 25 November 1907, S. 302, voor 
de geheele inrichting, bestaande uit het even
bedoelde garagebedrijf en de benzine-instal
latie vergunning volgens de evengenoemde wet 
is vereischt; 

dat de N. V. Bataafsche Import Maatschap
pij, Verkoopkantoor van " Koninklijke Shell" 
Producten, gevestigd te 's-Gravenhage als ge
machtigde van E. J. H. Slebos blijkens het 
door haar tot burgemeester en wethouders ge
richt verzoek en de daarbij overgelegde be
schrijving en andere stukken, slechts vergun
ning heeft aangevraagd tot het oprichten van 
de electrisch gedreven benzine-install atie; 

dat weliswaar op de overgelegde platte
grondteekening behalve de uit- en inwendige 
samenstelling der benzine-installatie ook die 
van het garage-bedrijf is aangeduid, doch dat, 
nu blijkens het vorenstaande slechts vergun
ning voor de evenbedoelde benz ine- installatie 
is aangevraagd, de plattegrondteekening, voor 
wover de samenstelling van het garagebedrijf 
betreft, buiten rekening moet worden gelaten ; 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra• 
venhage dan ook ten onrechte bij hun bestre
den besluit mede vergunning hebben verleend 
tot het oprichten van een garage-bedrijf met 
door electromotoren gedreven werktu igen; 

dat derhalve het bestreden besluit, wat dit 
gedeelte betreft, niet kan worden gehand
haafd; 
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0. wat betreft de bij het bestreden besluit 
verleende vergunning tot het oprichten van 
de electrisch gedreven benzine-installatie dat 
Wij op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten van oordeel zijn, dat de appel
lant terecht bezwaar maakt tegen het ontbre
ken van eenige voorziening om in geval van 
brand de boven de garage gelegen woning 
veilig te kunnen verlaten; 

dat er derhalve aanleiding bestaat, de aan 
de vergunning verbonden voorwaarden alsnog 
aan te vu1len met een voorwaarde, a ls hier
onder is aangegeven; 

dat Wij voorts met den Directeur-Generaal. 
van den Arbeid van oordeel zijn, dat voor
waarde C 2, ten einde duidelijker aan te ge
ven, welke plaatdikte is bedoeld, eenige wijzi
ging behoeft; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1 °. het bestreden besluit van burgemeester 
en wethouders van 's-Gravenhage te vernie
tigen, voorzoover daarbij vergunning is ver
leend tot het oprichten van een garagebedrijf 
met door electromotoren gedreven werktuigen; 

2°. het bestreden besluit voor het overige te 
handhaven, behoudens dat de eerste volzin 
van de voorwaarde C 2 worde gelezen: ,,De 
ketel moet een cylindrischen vorm hebben en 
moet zijn vervaardigd van plaatstaal, waarvan 
de dikte ten minste 5 mm bedraagt", en dat 
aan de vergunning alsnog een voorwaarde 
worde verbonden, luidende: 

"In de wanden, waarmede de garage grenst 
aan de portieken van de bovenhuizen, moeten 

hetzij de deuren en ramen aan de zijde van 
de garage geheel zijn afgedekt door een asbest
plaat, dik ten minste 1 cm, waarover is aan
gebracht een ijzeren plaat, dik ten minste 
1 mm , 

hetzij deze wanden gehee zijn dichtgemet-
seld, . 

hetzij de ruiten in de deuren en in de ramen 
na verwijdering van de raamroeden zijn ver
vangen door ruiten van gewapend glas en de 
deuren steeds gesloten worden gehouden". 

Met bepaling wijders, dat de inrichting vol 
tooid en in werking gebracht moet zijn binnen 
drie maanden na de dagteekening van dit 
besluit. 

Onze Minister van Sociale · Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

30 S eptember 1.936. KONINKLIJK BESLUIT. 
·(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Waar niet is gebleken, dat het gemeen
tebestuur opzettelijk appellante naar een 
bepaalde school zou hebben overgeplaatst 
met de wetenschap, dat aldaar binnen kor
ten tijd een der onderwijskrachten over
compleet zou worden en met de vooropge
zette bedoeling haar alsdan voor ontslag 
in aanmerking te doen komen , en appel
lant;e zoo noodig tegen de overplaatsing 
zich bij den bij de Ambtenarenwet 1929 , 
aangewezen rechter in beroep had kunnen 
voorzien, is de overplaatsing, die op zich
zelf een reëel karakter droeg en niet bloot 
gefingeerd was, geen aanleiding, het aan 
appell ant verleend ontslag met afwijking 

van de door den Raad vastgestelde af
vloeiingsregeling, die noch met de wet, 
noch met de billijkheid in strijd is, te niet 
te doen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mej. C. P. A. J. Stout, te Utrecht, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 31 
Maart 1936, 3e afdeeling, N° . 874/942, waar
bij met handhaving van het besluit van den 
raad der gemeente Utrecht van 28 November 
1935, N°. 82/408, 0., voor zoover daarbij, 
onder d, aan haar met ingang van 1 Januari 
1936 wegens opheffing van haar betrekking 
eervol ontslag is verleend als onderwijzeres 
aan de Van den Endeschool voor openbaar 
gewoon lager onderwijs aan de Waterstaat 52, 
in die gemeente, het daarvan door haar bij 
Ged. Staten ingesteld beroep ongegrond is 
verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 13 Augustus 1936, N°. 316, en 9 Septem
ber 1936, N° . 316/78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten · en Wetenschappen, van 
25 September 193'6, N°. 10601, afdeeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in 
zijne vergadering van 28 November 1935 on
der N°. 82/408, 0., onder meer heeft besloten 
met ingang van 1 Januari 1936 wegens ophef
fing van hare betrekking eervol ontslag te 
verleenen aan Mej. C. P. A. J. Stout als 
onderwijzeres aan de Van den Endeschool voor 
openbaar gewoon lager onderwijs aan de 
Waterstraat 52 aldaar; 

dat, nadat Mej. C. P. A. J. Stout van dit 
besluit bij Ged. Staten van Utrecht in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 3.1 
Maart 1936, met handhaving van het bestre
den besluit, het daarvan ingestelde beroep 
ongegrond heeft verklaard; 

dat Ged. Staten daarbij, na te hebben ge
memoreerd, dat in de voordracht van 22 No
vember 1935, N°. 82/404, 0., van burgemees
ter en wethouders, welke tot het ontslagbesluit 
heeft geleid en waarmede de raad zich blijk
baar heeft vereenigd, ten aanzien van het ont
slag van de appellante werd aangevoerd, dat 
het op grond van het gemiddeld aantal leer
lingen volgens de in art. 28, zesde lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 bedoelde eerste drie 
teldata van het jaar 1935 te verwachten was, 
dat in het volgende jaar aan de school aan 
de Waterstraat één leerkracht meer zou zijn 
verbonden dan het aantal , van hetwelk de 
wedden voor Rijksvergoeding in aanmerking 
zouden komen; dat de raad zulks niet wensch
t.e e n er daarom e e n afvloeiing van personeel 
moest plaats hebben; dat volgens de daar
voor geldende regeling de appellante, als de 
laatst aan de school aangestelde leerkracht, 
voor ontslag in aanmerking kwam; dat de 
appellante tegenover dit standpunt stelt, dat 
zij gedurende 19 jaren en 8 maanden werk
zaam is geweest aan de Ellen-Key-schöol voor 
openbaar gewoon lager onderwijs aan den 
Draaiweg, te Utrecht, dat zij met ingang van 
1 September 1932 ongevraagd en tegen hàar 
zin van éleze school werd overgeplaatst naa& 
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de J . P. Heijeschool voor openbaar gewoon 
lager onderwijs aan den Abstederdijk in die 
gemeente; dat zij wegens voortdurende on
eenigheid met het hoofd dier school, den heer 
J umelet, zich genoodzaakt heeft gevoeld over
plaatsing naar een andere school te verzoeken 
onder voorwaarde, dat zij niet zou worden 
geplaatst aan een school , aan welke zij als 
laatst aangestelde leerkracht binnen zeer kor
ten tijd voor afvloeiing in aanmerking zou 
komen; dat zij naar aanleiding van dit ver
zoek met ingang van 1 September 1935 werd 
overgeplaatst naar de Van den Endeschool, 
met het gevolg, dat zij thans toch wegens op
heffing van haar betrekking aan deze school 
voor afvloeiing werd aangewezen, hetgeen zij 
als onbillijk en onrechtvaardig beschouwt; 
hebben overwogen, dat de appellante - naar 
aanleiding van haar verzoek om overplaat
sing - van de J. P. Heijeschool voor open
baar gewoon lager onderwijs aan den Ab
stederdijk 32bis met ingang van 1 September 
1935 werd overgeplaatst naar de Van den 
Endeschool voor openbaar gewoon lager on· 
derwijs aan de Waterstraat; dat op den der
den teldatum, dit is 16 September 1935, als 
bedoeld in het zesde lid van art. 28 der 
Lager Onderwijswet 1920, kwam vast te staan, 
dat het te verwachten was , dat op 1 J anuar i 
1936 aan de laatstgenoemde school een leer
kracht zou zijn verbonden boven het wettelijk 
verplichte aantal ; dat derhalve kan worden 
aangenomen, dat bij de overplaatsing van de 
appellante op 1 September 1935, waartoe het 
raadsbesluit op 8 Augustus 1935 werd geno
men, niet was te voorzien, dat op 1 Januari 
1936 aan de school aan de Waterstraat een 
betrekking van leerkracht zou moeten worden 
opgeheven en aldus niet kan worden toege
geven de rheening van de appellante, dat de 
upheffing van haar betrekking in onmiddellijk 
verband staat met hare overplaatsing naar die 
school; dat volgens de door den raad van <le 
gemeente Utrecht, naar aanleiding van de 
voordracht, d.d. 18 Januari 1935, N°. 82/323 
0 (Gedrukte Verzameling N°. 19) van burge
meester en wethouders in zijn vergadering van 
24 Januari 1935 aanvaarde regeling van af
vloeiing van onderwijzend personeel, de ap
pellante, nu aan de school aan de Water
straat geen van de andere aan deze school 
verbonden leerkrachten ontslag wenschte, ge
huwde onderwijzeres-niet kostwinster was, of 
35 of meer voor pensioen geld ige dienstjaren 
had, als de laatst aan de school aaugestelde 
l eerkracht, voor ontslag in aanmerking be 
hoort te komen; dat, nu de wet zich niet ver
zet tegen deze afvloeiingsregeling en aan hun 
college niet is gebleken, dat door deze rege
ling en het daarmede samenhangende bestre
den raadsbesluit het onderwijsbelang wordt 
gesch aad, de bill ijkheid ten opzichte van de 
appelante is te kort gedaan of het ontslag 
is verleend op grond van onzuivere beweeg
redenen , er geen termen aanwezig zijn tot 
toewijzing van het beroep; 

dat van deze beslissing Mej . C. P. A. J . 
Stout bij Ons in beroep is gekomen. aanvoe
rende, dat zij de overweging van Ged. Staten, 
dat bij hare overplaatsing op 1 September 
1935, waartoe de raad op 8 Augustus 1935 
besloot, niet was te voorzien, dat op 1 Januari 

1936 aan de boven bedoel de school eene betrek
king van leerkracht zou moeten worden op
geheven, niet als juist kan beschouwen, aan
gezien men reeds l ang vóór 16 September 1935 
begonnen was - in verband met den aanleg 
van een nieuwen verkeersweg - aan de af
braak van het stadsgedee] te, waarin de school 
aan de Waterstraat is geplaatst, en daardoor 
een beduidend aantal leerlingen naar andere 
stadsgedeelten moest verhuizen; dat zij daar
om haar ontslag - in verband met de ge
noemde overplaatsing - als onbil1ijk en on
rechtvaardig blijft beschouwen; weshalve zij 
heeft verzocht, met gegrondverklaring van het 
door haar ingestelde beroep, het besluit van 
Ged. Staten en van den raad der gemeente 
Utrecht te vernietigen; 

0. dat aan de appellante, a ls de laatst aan 
de Van den Endeschool aangestelde leerkracht, 
overeenkomstig de door den gemeenteraad in 
zijne vergadering van 24 Januari 1935 aan
vaarde regeling van afvloei ing van onder
wijzend personeel, eervol ontslag is verleend, 
toen, in verband met de vermindering van het 
aantal leerkrachten aan deze school , een der 
betrekkingen van onderwijzer(es) aan die 
school is opgeheven; 

dat deze afvloeiingsregeling noch met de 
wet, noch met de billijkheid in strijd is; 

dat de appellante het tegendeel niet be
weert, doch niettemin het haar verleende ont
slag onrechtvaardig acht, omdat zij, di e op 
28 November 1935 gedurende meer dan 23 
jaar aan verschill ende openbare schol en in de 
gemeente Utrecht werkzaam was geweest, met 
ingang van 1 September 1935 naar de V an 
den Endeschool zou zijn overgeplaatst met de 
kennelijk vooropgezette bedoeling, bij vermin
dering van het aantal leerkrachten aan deze 
school, haar als laatstaangestelde voor af
vloeiing in aanmei·king te brengen; 

dat de appell ante daarbij heeft gesteld, 
eenerzij ds, dat zij bij hare aanvrage om over
plaatsing de voorwaarde had gesteld , dat zij 
niet zou worden overgeplaatst naar een school, 
waar zij als laatstaangestelde leerkracht bin
nen zeer korten t ijd voor afvloeiing in aan
merking zou komen, en anderzijds, dat in ver
band met de afbraak - ten behoeve van een 
nieuwen verkeersweg - van het stadsgedeelte, 
waar de Van den Endeschool gelegen is, reeds 
lang vóór 16 September 1935 verm indering 
van het aantal leerlingen met als gevolg daar
van vermindering van onderwijskrachten aan 
deze school kon worden voorzien ; 

0. dienaangaande: dat, daargelaten, dat 
eene garantie, als door de appellante ver
langd, bezwaarlijk kan worden gegeven, niet 
is gebleken, dat het gemeentebestuur opzette
lijk de appellante naar de meergemelde school 
zou hebben overgeplaatst, met de wetenschap, 
dat aldaar binnen korten tij d een der onder
wijskrachten overcompleet zou worden, en met 
de voor opgezette bedoeling haar alsdan voor 
ontslag in aanmerking te doen komen; 

dat, indien juist ware, dat ten tijde van 
hare overplaats ing reeds lang te voorzien 
ware, dat in verband met de afbraak van het 
stadsgedeelte, waarin de Van den Endeschool 
gelegen is, het aantal leerlingen aan deze 
school zóó belangrijk zou afnemen, dat binnen 
afzienbaren tijd tot vermindering van het ver-
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plicht aantal onderwijzers zou moeten worden 
overgegaan, het op den weg zou hebben ge
legen van de appell ante, aan wie deze omstan
d igheid evenmin onbekend zou zijn geweest, 
met de voornoemde overplaatsing geen ge
noegen te nemen en, zoo noodig, zich daar
tegen bij den bij de Ambtenarenwet 1929 aan
gewezen rechter, in beroep te voorzien; dat 
zij, door zulks na te laten geacht moet wor
den in de voormelde overplaatsing te hebben 
berust; 

dat mitsdien deze overplaatsing, welke op 
zichzelf een reëel karakter droeg en niet 
bloot gefingeerd was, geen grond behoort op 
te leveren het aan de appell ante verleende 
ontslag, met afwijking van de hiervoren ver
melde afvloeiingsregel ing, te niet te doen; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gez ien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

7 Octob,er 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Drankwet art. 24; Gem.wet art. 
299; Wet R aden van Beroep art. 16.) 

H et middel van cassatie gaat kennelijk 
uit van de opvatting, dat de R. v. B. be
voegd ware geweest den aanslag in het 
vergunningsrecht, zooals deze door den 
Gemeenteraad was gehandhaafd, te ver
hoogen. 

De regeling echter neergelegd in art. 299 
Gem.wet en in de Wet van 19 December 
1914, S. 564, verzet zich tegen deze op
vatting, waaraan niet afdoet de bij zondere 
bepali ng van art. 24 der Drankwet, krach
tens welke een aanslag, indien daartegen 
bezwaar wordt gemaakt, kan worden ver
hoogd door den Gemeenteraad. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Hoofdcommies ter Secretarie der gemeente 
Sliedrecht, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen II te 
Rotterdam van 23 Januari 1936, betreffende 
den aanslag van A te Sl iedrecht in het Ver
gunningsrecht van laatstgenoemde gemeente 
over 1935/36; 

Gezien de tukken; 
0. dat de verordening op de heffing van 

vergunningsrecht voor vergunningen voor den 
verkoop van sterken drank in het klein in de 
gemeente SI iedrecht bevat de volgende voor 
schriften: 

Art. 1. 1. T en behoeve dezer gemeente 
wordt geheven een vergunningsrecht a ls be
doeld in art. 23 der Drankwet 1931, S. 476. 

2. H et vergunningsrecht voor een vergun
ning met uitzondering van de hotelvergun
ning, bedraagt jaarl ijks twaalf gu lden vij ftig 
cents voor elke vijftig gulden huurwaarde of 
gedeelte daarvan, welke de localiteit, in ver
band met den omvang van het bedrijf, waar
voor de vergunning strekt, kan geacht worden 

te bezitten, met dien verstande, dat het recht 
niet lager dan veertig gulden is. 

Art. 7. Als grondslag voor de berekening 
van het vergunningsrecht ten aanzien van de 
vergunningen, m et uitzonder ing van de hotel
vergunning, wordt aangenomen de jaarlijks te 
schatten huurwaarde, die de localiteit, in ve r
band met den omvang van het bedrijf, waar
voor de vergunning strekt, kan geacht worden 
te bez itten. 

dat belanghebbende werd aangeslagen naar 
een huurwaarde van f 650 en op zijn bezwaar
schrift de Gemeenteraad dien aans lag heeft 
gehandhaafd , als niet te hoog, wijl de huur
waarde nader wa geschat op f 700; 

dat belanghebbende zich daa rop heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, die de huur
waarde heeft gesteld op f 650 na te. hebben 
overwogen: dat het hier geldt een café, annex 
bioscoop; dat de Hoofdcomm ies naar voren 
bracht, dat zijn deskundige uitgaat van een 
huurwaarde van f 1200 voor het geheele, waar
van afgaat voor woning f 250 en voor bioscoop 
f 450, totaal f 700, waarna overblij ft f 500, 
terwij l de R aad meent, dat bovendien moet 
worden afgetrokken f 50 voor tot dusver ver
waarloosden aftrek voor keukenruimte en bij
gebouwen, zoodat uit dezen hoofde aanwezig 
is een basisgetal van f 650 (lees f 450); dat 
dit getal nog moet worden verhoogd met f 200, 
of 8 % van den inkoopprijs van den in 1934 
verkochten· sterken drank; 

0. dat in cassatie wordt gesteld: S. of v. t. 
van art. 23, 2e lid, der Drankwet, S . 1931 n°. 
476, in verband met art. 7 der H eff ingsver
ordening, doordat de Raad _ van Beroep ten 
onrechte heeft aangenomen, dat de Gemeente
raad, de huurwaarde schattende op f 700, 
daarbij een aftrek voor keukenruimte en bij
gebouwen zou hebben verwaarloosd; 

0. dienaangaande: 
dat, blijkens het vorenstaande, bij de be

schikking van den Gemeenteraad, al moge 
daarin zijn overwogen, dat bij nadere schat
ting de huurwaarde f 700 bleek te zijn, niet
temin de aanslag, geregeld naar een huur
waarde van f 650, is gehandhaafd, terwijl de 
Raad van Beroep de huurwaarde hee ft ge
steld op f 650, a lzoo de beschikking van den 
Gemeenteraad heeft gehandhaafd; 

dat kennelijk het middel van cassatie uit
gaat van de opvatting, dat de R aad van Be
roep bevoegd ware geweest de huurwaarde 
alsnog te stell en op f 700 en dus den aanslag, 
zooals deze door den Gemeenteraad was ge
handhaafd, te verhoogen ; 

dat echter de regeling, neergelegd in a rt. 
299 der Gemeentewet en in de Wet van 19 
December 1914, S. 564, zich tegen deze opvat
ting verzet, waaraan niet afdoet de bijzondere 
bepaling van art. 24 der Drankwet, krachtens 
we lke een aanslag, indien daartegen bezwaar 
wordt gemaakt, kan worden verhoogd door den 
Gemeenteraad; 

dat uit een en ander volgt, dat de gr ief, om
schreven in het middel van cassatie, ook a l 
ware zij gegrond , niet zou kunnen leiden tot 
vernietiging der bestreden uitspraak; 

Verwerpt het beroep . 
(N. J .) 
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7 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet Verordeningen Art. 4 
j 0

• art. 2.) 
H et recht van beroep, in het 2e lid be

doeld , moet worden geacht te zijn toege
kend aan hem, die de in art. 3 bedoelde 
ontheffing of vergunning heeft verzocht en 
aan het bestuur, dat de ontheffing of ver
gunning heeft geweigerd. 

Bij de beoordeeling van een verzoek in
gevolge de onderhavige wet behoort alléén 
te worden gelet op de belangen, om welke 
het vereischte van vergunn ing is gesteld. 
Voorzoover door de uitvoering van het 
werk, waarvoor de vergunning is verleend, 
burgerlijke rechten van derden zouden 
worden geschonden, moet de rechthebben
de te dien aanzien zich wenden tot den 
rechter. 

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

H . Slump, te Zwolle, en door het bestuur van 
het waterschap "De Zuider Vechtdijken", te
gen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 24 Maart 1936, N °. 3634/2306, 3e 
Afdeeling, waarbij, met toepassing van de 
Belemmeringenwet Vernrdeningen, aan het 
Rijk vergunning werd verleend tot het plaat
sen van een hekwerk op den Zuidelijken berm 
van den Rijksweg Zwolle-Almelo onder 
Zalné; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoor<!, advies van 
16 September 1936, N°. 376; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
W aterstaat van 2 October 1936, N°. 437, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat het Dagelijksch Bestuur van het 
waterschap "De Zuider Vechtdijken" bij be
sluit van 9 December 1935 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van den Hoofdingenieur
Directeur van d!)n Rijkswaterstaat in de 
Directie Overijssel om vergunning, a ls bedoeld 
in het Provinciaal Reglement op het bouwen 
op of in de dijken, het graven daarin en het 
daarop aanleggen van wegen, te mogen ont
vangen tot het plaatsen en behouden van een 
gefundeerd hekwerk op den Zuidelijken berm 
van den Rijksweg onder Zalné op 4.50 m uit 
de wegas over eene lengte van 9.50 m tusschen 
de in het verzoek genoemde afstandspunten; 

dat Ged. Staten van Overijssel daarop op 
eene desbetreffende aanvrage van den ge
noemden Hoofdingenieur-Directeur bij hun 
besluit van 24 Maart 1936, 0

• 3634/2306, 3e 
Afdeeling, met toepassing van de Belemme
ringenwet Verordeningen aan het Rijk onder 
een aantal voorwaarden vergunning hebben 
verleend tot het plaatsen van een gefundeerd 
hekwerk op den Zu idelijken berm van den 
Rijksweg Zwolle-Almelo onder Zalné binnen 
een afstand van 8 m uit den binnenteen van 
den Weteringdijk aldaar nabij km 8.820 over 
eene lengte van 9.50 m; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het dijksbelang zich tegen uitvoering van 
de bPoogde werken niet verzet; _ 

dat van dit besluit H. Slump, te Zwolle, en 
het waterschapsbestuur bij Ons in beroep zijn 
gekomen; 

dat H. Slump aanvoert, dat aan den itijks-

waterstaat bij het bestreden besluit wordt toe
gestaan een hekwerk te plaatsen in zijn uit
weg naar zijn opslagplaats te Zalné ; dat hij 
is eigenaar van den grond, waarop de uit
weg ligt; dat hij meent, in ieder geval aan 
artikel 8 der Grondwet recht van beroep te 
kunnen ontleenen; dat het gebruik van den 
grond als uitweg is verjaard krachtens art. 
2004 B. W.; dat in dit geval voorziet art. 4, 
sub 3 b der W et van 22 December 1922, S. 
698, inzake bouwverbod langs Rijkswegen ; 
dat hij echter beleefdheidshalve vergunning 
aan den Rijkswaterstaat vroeg; dat op 12 
Juli 1935 door het waterschap vergunning 
werd verleend en op 13 Augustus 1935 deze 
vergunning door Ged. Staten werd goedge
keurd; dat bij uitmeting van den eigendom 
niet kon worden aangetoond, dat de Rijks
waterstaat recht had, het hekwerk al daar te 
plaatsen buiten toestemming van den privaat
rechtelijken eigenaar van den ondergrond; 
dat de onderhavige grond zijn bezit is; dat 
hij op dit privaat bezit het bedoelde hekwerk 
niet kan gedoogen, wijl dit zijn bedrijf een 
onoverkomelijke belemmering toebrengt; dat 
hij verzoekt, het bestreden besluit van Ged. 
Staten te vernietigen; 

dat het waterschapsbestuur in beroep aan
voert, dat de Rijkswaterstaat beoogt een uit
weg af te sluiten, waarover kwestie is gerezen 
met H. Slump, die meent een uitweg naar den 
Rijksweg o. 35 Zwolle-Wierden te hebben, 
hetgeen door den Rijkswaterstaat wordt be
twist ; dat het afwijzend op het verzoek van 
den Rijkswaterstaat om vergunning tot het 
plaatsen van een hekwerk heeft beschikt; dat 
het gevraagd had om eene verkl aring, dat het 
Rijk (waterstaat) onbetwist eigenaar is van 
den grond, waarin het hekwerk zal worden 
geplaatst, of wel eene verklaring van de pri
vaatrechtelijke eigenaren van den ondergrond, 
dat partijen zich in casu geheel verstaan en 
dat het waterschap voor a lle verdere aan
spraken is gevrijwaard; dat deze verklaring 
schijnbaar door het Rijk niet kon worden in
gezonden; dat door het plaatsen van een ge
fundeerd hekwerk op den binnenberm door 
den Rijkswaterstaat al wederom onnoodig in 
dezen binnenberm zal worden gehakt en ge
graven, gezien van uit het "dijksbelang"; dat 
door dat hekwerk het uitwegen naar den 
Rijksweg wordt belemmerd, waardoor het ge
vaar bestaat, dat de benadeel de concessionaris. 
eigenaar zal trachten zich met geweld recht te 
verschaffen door vernieling of anderszins van 
h e t hekwe rk, waardoor dan wee r zonder twij
fel schade aan den dijksberm zal worden toe
gebracht; dat een en ander nacleelig moet 
worden geacht voor het dijksbelang; dat het 
zonder] ing is, dat in het onderhavige geval 
Ged. Staten eenerzijds het maken van een 
doorrit en uitweg goedkeuren, en anderzijds 
het afslui ten ervan door een ander eveneens 
goedkeuren; 

0. ten aar.zien van het beroep van H. 
Slump, dat krachtens art. 4, 2e lid, der Be
lemmeringenwet Verordeningen van eene be
slissing van Ged. Staten, als in het vooraf
gaande artikel bedoeld, beroep op Ons is toe
gelaten; 

dat in verband met het eerste lid van art. 4 
dit beroep geacht moet wOTden te zijn toege-
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kend aan hem, die de in art. 3 bedoelde· ont: 1 

heffing of vers-unning heeft verzocht en aan 
het bestuur, dat de ontheffing of vergunning 
heeft geweigerd; 

dat derhalve de appellant aan art. 4, 2e lid, 
der genoemde wet geen recht van beroep op 
Ons ten deze kan ontleenen; 

dat evenmin art. 8 der Grondwet, dat be
trekking heeft op het politiek petitierecht, de 
bevoegdheid geeft, over de onderhavige aan
gelegenheid Onze beslissing, den Raad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van Be-
stuur, gehoord, uit te lokken; _ 

dat H. Slump dus niet in zijn beroep kan 
worden ontvangen; . 

0. ten aanzien van het beroep van het 
waterschapsbestuur, dat Ged. Staten de ge
vraagde vergunning terecht hebben verleend, 
daar op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat het belang, om 
welke het vereischte van vergunning is ge
ste@, te weten het dijksbelang, zich niet tegen 
het verleenen van de vergunning verzet; 

dat de strekking der Bele=eringenwet 
Verordeningen miskend zou worden, indien 
bij de beoordeeling van de aanvrage ook op 
anderEI belangen dan het vorengenoemde zoude 
worden gelet; 

dat de beslissing van Ged. Staten niet in 
tegenspraak is met de goedkeuring door dit 
college van het besluit van het waterschaps
bestuur tot het verleenen aan de · rechtsvoor
gangster van H. Slump van vergunning voor 
den uitweg, vermits ook deze laatstbedoelde 
vergunning niet kon worden geweigerd dan 
op gronden, aan het dijksbelang ontleend en 
daarbij geenszins werd beslist omtrent de 
vraag, of wellicht uit anderen hoofde het uit
wegen op den Rijksweg ontoelaatbaar is; 

dat, voorzoover door de uitvoering van het 
werk, waarvoor de vergunning is verleend, 
burgerlijke rechten van derden wuden worden 
geschonden, de rechthebbende zich te dien 
aanzien tot den rechter zal kunnen wenden; 

Gezien de Belemmeringenwet Verordenin
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. H. Slump niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep; 
II. het beroep van het waterschapsbestuu1· 

ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat 1s belast enz. 

(A.B.) 

8 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Daar de gemeentebegrooting voor 1936 
door Ged. Staten nog niet is goedgekeurd, 
is er voor een bes1issing van dat co1lege 
omtrent een wijziging van die begrooting 
nog geen plaats. Ten onrechte zijn Ged. 
Staten derhalve reeds thans tot niet-goed
keuring van een desbetreffend raad besluit 
overgegaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der ·gemeente Finsterwolde tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen 
van 23 April 1_936, N°. 183, 5e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 

L. 1936. 

raadsbesluit dier gemeente, tot wij~iging der 
begrooting voor het dienstjaar 1936 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 September 1936, N°. 362; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 October 1936, 
N°. 23968, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
evenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan heti besluit van den raad der ge
meente Finsterwolde tot wijziging van de be
grooting dier gemeente voor het jaar 1936; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij deze wijziging aan de begrooting een 
post wordt toegevoegd wegens een aan C. 
Schuthof en anderen te verleenen bijdrage 
vo~r verharding van een voetpad; dat dit 
voetpad, waarvan de gemeente geen eigenares 
of onderhoudsplichtige is en dat niet op den 
legger van de wegen der gemeente voorkomt, 
uitsluitend dient als toegangspad naar de be
huisde perceel en ter plaatse; dat bij het on
derhoud of eventueele verbetering van dit 
pad dan ook geen andere dan particuliere be
langen betrokken zijn; 

dat tegen dit besluiti de raad der gemeente 
Finsterwolde in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij van meening is, dat met de ver
harding van het onderhavige p_ad wel een 
gemeentebelang wordt gediend; . 

0. dat, zooals uit de stukken is gebleken, 
de begrooting der gemeente Finsterwolde voor 
het dienstjaar 1936 door Ged. Staten nog niet 
is goedgekeurd ; 

dat zulks echter mede brengt, dat er voor een 
beslissing omtrent een wijziging van die be
grooting nog geen plaats is; 

dat Ged. Staten dan ook ten onrechte bij 
hun bestreden besluit reeds thans tot niet
goedkeuring van het desbetreffende besluit 
van den raad der gemeente Finsterwolde zijn 
overgegaan; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Groningen niet kan worden ge
handhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Groningen 
van 23 April 1936, N °. 183, 5e afdeeling, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

10 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Artt. 228a en 228c.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan raadsbesluiten tot 
verkoop van het gemeentehuis, aankoop 
van grond voor den bouw van een nieuw 
gemeentehuis en het aangaan van een 
geldleening _in verband daa\mede, op grond 
dat zij zich niet kunnen vereenigen met de 
keuze van een (bui tenl andschen) architect, 
met de plaats, waar de raad het gemeente
huis wil doen verrijzen, en met het bouw
plan. Er bestaat geen voldoende reden om 
door middel van onthouding van goedkeu
ring de vrijheid van den raad ten dezen te 
bekorten. 

21 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Groede tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zeeland van 12 
Juni 1936, n°. 19, le afd., waarbij goedkeu
ring werd onthouden aan een drietal besluiten 
van den raad voornoemd, respectievelijk strek
kende tot verkoop van het bestaande gemeen
tehuis, tot aankoop van grond voor den bouw 
van een nieuw gemeentehuis en tot het aan
gaan van een geldleening om dien bouw te 
financieren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor dEj Ge
schillen van Be tuur, gehoord, advies van 16 
September 1936, n°. 361; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl a ndsche Zaken van 5 October 1936, 
n°. 24065, afd. B. B.; 

0. dat de raad der gemeente Groede in zijne 
vergadering van 24 Januari 1936 o. a. heeft 
besloten: 

a. met ingang van een nader te bepalen 
datum ondershands te verkoopen aan den 
Heer A . A . de Lijs, te Groede, het thans be
staand gemeentehuis o. a. sectie C, n°. ~294 
en C. n°. 894 voor de som van f 2500; 

b. voor den bouw van een nieuw gemeente
huis c. a., waaronder begrepen de aankoop 
van eenige meubelen, aan te gaan eene geld
leening, groot f 15,000 tegen een koers van 
100 %, tegen eene ren te van ten hoogi,te 4 % 
per jaar, met jaarlijksche aflossing, te begin
nen in 1937, van ten minste f 500 en de rente 
en a floss ing te voldoen uit de gewone inlfom
sten der gemeente; 

c. van den Heer Levinus Basting, te Qroe
de, aan te koopen ten behoeve van een n(euw 
te bouwen gemeentehuis met veldwachters
woning en tuin een oppervlakte grond, groot 
ongeveer 1050 m2, deel uitmakende van per
ceel sectie C n°. 1674, tegen den prijs van 
f2 per m2; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij schrijven 
van 12 J1.V1i 1936, n°. 19, l e Afd., aan het 
gemeentebestuur van Groede hebben medege
deeld , dat zij aan de drie bovengenoemde be
sluiten hunne goedkeuring onthouden, waar
aan zij hebben toegevoegd, dat zij bereid zij n, 
een ander plan tot verbouw van het bestaande 
raadhuis, hetzij, indien dit onmogelij k blijkt, 
tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis 
in gunstige overweging te nemen, mits van 
tevoren kome vast te staan, dat zoowel de ont
werper, als de aannemer en de u itvoerders 
Nederl anders zullen zijn en dat bij den bouw 
zooveel n1oge] ijk N ederlandsche materialen 
zuil en worden gebruikt; 1 

dat van deze bes! iss ing van Gedeputeerde 
Staten de raad der gemeente Groede bij Ons 
in Beroep is gekomen, aanvoerende, dat, ver
moedelijk als gevolg van het feit, dat een 
g roep ingezetenen aan Ged. Staten hebben 
gevraagd, de raadsbesluiten niet goed te keu
ren, dit coll ege ter plaatse een onderzoek 
heeft ingesteld in aanwezigheid van den raad; 
dat hierbij op aandrang van den jongsten 
wethouder, als eenig tegenstemmer, door Ged. 
Staten aan dien wethouder werd toegestaan, 
a lsnog een nieuw plan tot verbouw van het 
bestaande gemeentehuis op de Markt voor te 
leggen; dat hierop door den raad afwijzend 
werd beschikt, waarop de weigering van goed-

keuring door Geel. Staten volgde; dat bij die 
onthouding van goedkeuring de redenen, 
welke daartoe hebben geleid, niet medegedeeld 
zijn geworden met betrekking tot het besluit 
van 24 Januari 1936, n°. 66/3 (aangaan geld
leening), hetgeen art. 232 der gemeentewet 
uitdrukkelijk voorschrijft ; dat, indien zou mo
gen worden aangenomen, dat de onthouding 
van de goedkeuring aan de besluiten verband 
zoude houden met het feit, dat aan een Bel
g isch architect opdracht werd gegeven voor 
het maken van een bouwplan voor een ge
meentehuis, terwijl overigens de aannemers en 
uitvoerders Nederlanders zouden zijn en alle 
bouwmaterialen, behalve de steen voor de 
binnenmuren, bij Nederlandsche Firma's zou
den worden betrokken, het volgende wordt 
opgemerkt: dat, teneinde den bouw van een 
gemeentehuis, door bouwvalligheid van het 
bestaande, financi eel aannemelijk te maken 
en omdat een ter zake voldoend bekwaam 
architect noodig wu zijn, om, wat den bouw 
en de indeeling betreft, aan de e ischen des 
tijds te kunnen voldoen, gebru ik werd ge
maakt van de omstandigheid, dat hiervoor een 
Belgisch arch itect, gunstig bekend en be
kwaam, voor dat doel was te vinden tegen een 
vergoeding van 5 % der aannemingskosten, 
waaronder alles, ook het toezicht, zou worden 
begrepen; dat de raad op het aanbod van den 
genoemden architect is ingegaan, overtuigd 
van het feit, dat men zich aan de overzijde 
van de Schelde zou moeten vervoegen om een 
behoorlijk bekwaam architect voor . dat. doel te 
vinden en omdat de ondervinding heeft aange
toond , dat alsdan op meer dan 10 % moet 
worden gerekend, terwijl het lage percentage 
van 5 % in hoofdzaak moet worden gevonden 
in de omstandigheid, dat voor het houden van 
toezicht de afstand van de woonplaats van den 
architect te Knocke naar Groede in een half 
uur per tram is af te leggen; dat de be
langrijke h andelsrelaties tusschen Westelijk 
Zeeuwsch Vlaanderen en België en de geest 
var~ het bij de wet van 19 Juli 1934, S. 408 , 
tusschen N ederl and en Belg ië gesloten vesti
gings- en arbei dsverdrag aannemelijk ma ken, 
dat het gebrui k maken van een Belgischen ar
chitect geen reden van onthouding der goed
keuring kan zijn geweest; dat, indien de 
onthouding der goedkeuring zou zijn geba
seerd op de omstandigheid, dat door inge
zetenen een verzoekschrift aan het coll ege va11 
Geel . Staten werd aangeboden om de genomen 
raadsbesluiten niet aan te nemen, de rand 
meent, dat, indien de waarde van dergel ijke 
requesten hooger wordt aangeslagen dan een 
weloverwogen besli ssing van den gemeente
raad, de waardigheid van het ambt daardoor 
bedenkelijk wordt aangetast; 

0. ten aanzien van de vraag, of het beslui t 
van Geel. Staten met redenen is omkleed, dat 
u it de tweede zinsnede van het schrijven van 
Geel. Staten van 12 Ju ni 1936, n°. 19, l e 
Afd., redelijkerwijze kan worden a fgeleid, dat 
het motief, dat aan de in dat schrijven ver
vatte bes] issing van het genoemde college ten 
grondslag li gt, is gelegen in de omstand ig
heid, dat niet van te voren is komen vast te 
staan, dat zoowel de ontwerper a ls de aan
nemer en de uitvoerders van het werk N eder
landers zullen zijn en dat bij den bouw zoo-
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veel mogelijk Nederlandsche materialen zul
len worden gebruikt; 

dat met het oog hierop geen voldoende aan
leiding bestaat, de bestreden beslissing wegens 
het ontbreken van eene motiveering te ver
nietigen, zoodat op de hoofdzaak eene be lis
sing moet worden genomen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de on
derwerpelijke raadsbesluiten strekken tot ver
wezenlijking van het voornemen van den ge
meenteraad, voor een bedrag van ten hoogste 
f 15,000 zich een nieuw gemeentehuis te ver
schaffen op een door hem geschikt geoordeeld 
punt van het plaatsje Groede; 

dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat er 
in Groede inderdaad behoefte aan betere huis
vesting der gemeente-secretarie bestaat en 
dat, den financieelen toestand der gemeente 
in aanmerking genomen, de te bestreden som 
niet te hoog is te achten; 

dat de bezwaren van Ged. S taten dan ook 
gericht zijn niet tegen 's raads plan, om voor 
het genoemde bedrag te voorzien in behoor
lijke huisvesting van de gemeente-administ:i:a
tie, doch tegen de wijze, waarop de raad zich 
voorstelt zulks te doen; 

dat namelijk Ged. Staten zich, zooal s o.a. 
uit eene nadere bij de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschill en van Bestuur 
ingekomen memorie van hun college blijkt, 
niet kunnen vereenigen met de keuze van den 
architect, welke de gemeenteraad op een bui
tenlander heeft laten vallen, met de plaats in 
de gemeente, waar de raad het gemeentehuis 
wil laten verrijzen en ook overigens met het 
door den buitenlandschen architect opgemaakte 
bouwplan, dat naar het gevoelen van hun 
college niet aan de eischen, welke daaraan 
mogen worden gesteld, voldoet; 

0 . dat weli waar met reden mag worden be
twijfeld, of de oplossing, welke het bestuur 
der gemeente Groede voor de huisvesting 
harer secretar ie heeft gevonden, in alle op
zichten doelmatig en gewenscht is te achten, 
doch dat naar Ons gevoelen de zeggenschap 
van Ged. Staten bij de beoordeeling van 
raadsbesluiten als de onderhavige niet zoover 
gaat, dat op de evengenoemde gronden de 
goedkeuring zou behooren te worden gewe i
gerd; 

dat het waar moge zijn, dat in het alge
meen moet worden bevorderd, dat Neder
landsche krachten worden gebezigd, inzonder
heid waar het een opdracht der overheid be
treft, doch dat, alle omstandigheden in aan
merking genomen, geen voldoende reden be
staat om door middel van onthouding van 
de goedkeuring de vrijheid van keuze van d n 
gemeenteraad ten deze te bekorten; 

dat eveneens de keuze van de plaats van een 
nieuw gemeentehuis gevoeglijk aan den ge
meenteraad kan worden overgelaten, indien 
althans die keuze niet kennelijk het gemeente
belang schaadt, wat hier geenszins is geble
ken· 

d~t ook ten aanzien van het bouwplan kan 
gezegd worden, dat het niet in de bedoeling 
van den gemeentewetgever zal hebben gele
gen, dat Ged. Staten bij gelegenheid van de 
beslissing omtrent de goedkeuring van raads
besluiten als de onderhavige, dergelij ke plan
nen mede in hun beoordeeling betrekken zoo- , 

als Ged. Staten in dit geval hebben gedaan; 
dat derhalve Ged. Staten ten onrechte aan 

de raadsbesluiten de goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ve1·staan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged . Staten van Zeeland de drie voren
genoemde besluiten van den raad der ge
meente Groede alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

14 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280; Armenwet 
artt. 1-3.) 

De Armenwet geeft geen steun aan de 
stelling, dat een stichting slechts dan 
armenverzorging voortdurend ten doel 
heeft, indien dit doel uitdrukkelij k in haar 
stichtingsbrief is opgenomen; de wet laat 
integendeel ruimte om bij de beoordeeling 
of een stichting genoemd voortdurend doel 
heeft, mede te letten op haar feitelijke 
werkzaamheid. 

Art. 10 der onderhavige Verordening 
stelt niet , door te spreken over instellin
gen van weldadigheid bedoeld in art. 2 
der Armenwet, den eisch, dat de instel
lingen moeten voorkomen op de lijst ver
meld in art. 3 dier wet. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der gem. Katwijk tegen de uitspraak 
van den R aad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Leiden van 20 F ebruar i 1936 
betreffende den aanslag in de straatbelasting 
dier gemeente over 1935 opgelegd aan de 
Stichting " Rotterdamsch Zeehospitîum" te 
Katwijk aan Zee, zetel hebbende te Rotter-
dam· · 

Ge'zien de stukken; 
0. da t de verordening der gemeente Kat

wijk, regelende de heffing van een belasting 
wegens de gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die aan openbare landwegen 
in de gemeente belenden of in de onmiddel
lijke nabijheid _ daa rvan zijn gelegen, in art. 
10 bepaalt, dat de belasting niet is verschul
digd onder meer voor een perceel, dat uitslui
tend dient tot instelling van weldadigheid be
doeld in art. 2 der Armenwet; 

0. dat belanghebbende, nadat zij over 1935 
wegens het haar toebehoorend perceel ge
meente Katwijk Sectie A. N° . 10679 in de 
straatbelasting dier gemeente was aangeslagen 
en vruchteloos bezwaar had gemaakt bij den 
Raad der gemeente, van diens beschikking in 
beroep is gekomen bij den Raad van Beroep 
voornoemd, stellende, dat haar perceel valt 
onder de hiervoor vermelde vrijstelling; 

dat de gemeente daartegen in hoofdzaak 
heeft aangevoerd , dat belanghebbende niet 
voorkomt op de lijst bedoeld in art. 3 der 
Armenwet ; dat het antwoord op de vraag, of 
de stichting uitsluitend armenverzorging be
oogt, in de eerste plaats dient te blijken uit 
haar stichtingsbrief; dat in art. 2 van dien 
stichtingsbrief als het doel der stichting wordt 
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bepaald de verpleging van kinderen, lijdende 
aan scrophulose, éhirurgische tuberculose en 
prae-tuberculose; 

dat uit de exploitatierekening van de stich
ting over 1934 blijkt, dat 80 % der exploi 
tatiekosten uit de ontvangen verpleeggelden 
wordt gedekt; dat hierop gelet niet gezegd 
kan worden, dat het perceel van belangheb
bende uitsluitend dient tot instelling van wel
dadigheid, bedoeld in art. 2 der Armenwet en 
derhalve dit perceel terecht in de straatbelas-
ting is betrokken; -

0. dat de Raad van Beroep in de bestreden 
uitspraak in de eerste plaats heeft beslist, dat 
uit het feit, dat belanghebbende niet voor
komt op de lijst, bedoeld in art. 3 der Armen
wet, geenszins voortvloeit, dat belanghebbende 
niet is een instelling van weldadigheid in1 den 
zin der Armenwet, aangezien toch met 9ame 
art. 1 dier wet, bepalende welke instellii;igen 
zijn instellingen van weldadigheid in deLl zin 
van die wet, niet als eisch stelt, dat de instel• 
ling is ingeschreven op de in art. 3 genoemde 
lijst, doch uitsluitend, dat de instelling armen• 
verwrging voortdurend ten doel heeft; 

dat de Raad voorts het beroep van de ge
meente op de door de stichting ontvangen ver
pleeggelden ondeugdelijk heeft bevonden, nu 
f.eitelijk vaststaat, dat deze verpleeggelden 
uitsluitend of nagenoég uitsluitend worden 
ontvangen van verschillende in Nederland ge
vestigde Vereenigingen tot bestrijding van 
tuberculose, die kinderen van onvermogen

1
den 

ter genezing naar de inrichting van belang
hebbende opzenden, en naar het inzicht wan 
den Raad zoodanige vergoeding aan de ver
pleging niet het karakter van geneeskundige 
armenverwrging ontneemt, daar het wel geen 
betoog behoeft, dat de uitgaven, aan wodanige 
verzorging verbonden, moeten worden bestre
den uit inkomsten en het geen verschil maakt 
of deze inkomsten worden verkregen uit sub
sidies van overheidswege dan wel van particu-
1 iere vereenigingen, die zelf weer geneeskun
dige armenverzorging ten doel hebben en op 
haar beurt weer hoofdzakelijk gefinancierd 
worden met subsidies van overheidswege; 
· dat de R aad van oordeel dat het perceel ',(an 
belanghebbende, waarin voormelde verpleging 
plaats vindt, uitsluitend dient tot ,instelling 
van weldadigheid als bedoeld in art. 10 der 
onderhavige belastingverordening, den opge
legden aanslag heeft vernietigd; 

0. dat als middelen van cassatie worden 
aangevoerd : 
c 1. S., althans v. t. van artt. 1 en 2 der 
Armenwet en art. 10 van bovenvermelde ver
orde.ning der gemeente Katwijk doordat 1de 
Raad van Be1·oep, ofschoon het doel van be
langhebbende blijkens art. 2 van haar Stidh
tingsbrief is de verpleging van kinderen, 
lijdende aan scrophulose, chirurgische tuber
culose en praetuberculose, aanneemt dat lle
langhebbende armenverwrging, in of buiten 
gestichten, voortdurend ten doel heeft; 

2. S ., althans v. t. van art. 10 voormeld 
en van de artt. 1, 2 en 3 der Armenwet doqr
dat de Raad van Beroep over het hoofd he~ft_ 
gezien, dat art. 10 voor de vrijstelling e isclit,. 
dat het perceel uitsluitend dient tot instell iIW 
van weldadigheid, bedoeld in art. 2 der A:rJ 
menwet, en het verwijzen naar art. 2 en ni~t 

i 

naar art.. 1 medebrengt, dat· belanghebbende 
moet behooren tot een der vier soorten armen
inrichtingen, vermeld in art. 2, hetgeen wordt 
beslist door het plaatsen op de lijst, genoemd 
in art. 3 der Armenwet; 

0. dat art. 1 der Armenwet bepaalt, dat 
instellingen van weldadigheid in den zin van 
die wet zijn die, welke armenverzorging, in 
of buiten gestichten, vomtdurend ten doel 
hebben; 

dat de wet geen steun geeft aan de stelling, 
waarop het eerste middel van cassatie rust, 
dat een stichting slechts dan armenverzorging 
voortdurend ten doel heeft, indien dit doel 
uitdrukkelijk in haar ~tichtingsbrief is opge
nomen; 

dat integendeel de wet ruimte laat om bij 
de beoordeeling, of een stichting genoemd 
voortdurend doel heeft, mede te letten op hare 
feitelijke werkzaamheid; 

dat het tweede lid van art. 1 gewaagt van 
instellingen, welke naast het doel, omschreven 
in het eerste lid van dat artikel, andere doel
einden beoogen, welke figuur zich juist bij 
stichtingen met een ruime doelstelling in den 
stichtingsbrief gereedelijk kan voordoen; 

dat derhalve het eerste middel van cassatie 
faalt; 

0. dat bij het tweede middel van cassatie 
geenszins wordt bestreden de opvatting van 
den Raad van Beroep, dat de Armenwet voor 
het zijn van instelling van weldadigheid niet 
als eisch stelt inschrijving op de in art. 3 der 
Armwenwet genoemde lijst, doch wordt staan
de gehouden, dat art. 10 der meervermelde 
verordening der gemeente Katwijk, sprekende 
over instellingen van weldadigheid bedoeld in 
art. 2 der Armenwet, slechts het oog kan 
hebben op instellingen, welke op de lijst zijn 
ingeschreven; 

dat evenwel gezegd art. 10 door te spreken 
over instellingen van weldadigheid bedoeld in 
art. 2 der Armenwet niet den eisc_h stelt, dat 
de instellingen moeten voorkomen op de lijst 
vermeld in art. 3 dier wet; 

dat ook weinig aannemelijk is, dat dit de 
strekking van de bepaling is geweest, daar dit 
alsdan op eenvoudige wijze tot uitdrukking 
.had kunnen zijn gebracht; 

dat mitsdien ook het tweede middel is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

14 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenwet art. 55; Gemeentewet 
art. 280.) 

De duidelijke en algemeen luidend be
paling van het tweede lid van art. 55 der 
Wegenwet laat geen ruimte voor de op
vatting, dat vóór het opmaken der leggers 
de openbaarheid van een geheel binnen de 
bebouwde kom gelegen weg, welke daarom 
niet voor plaatsing op den legger in aan
merking komt, mag worden beoordeeld 
naar de bepalingen van de Wegenwet. 

De R. v. B ., in aanmerking nemende, 
dat belanghebbende's eigendom ligt in een 
tot woonwijk bestemd gedeelte der ge
meente Apeldoorn, kon, zonder verkeerde 
toepassing van art. 280 Gem.wet of art. 1 
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dei· Heffingsverordening, beslissen, dat de 
afstand van 60 m, welke belanghebbende's 
eigendom scheidt van den openbaren weg, 
te groot is om aan te nemen, dat dit 
e igendom ligt in de onmiddellijke nabij
heid van dien weg. 

De Hooge Ra.ad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der G em. Apeldoorn tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Arnhem van 25 November 1935, 
betreffende den aan A te Apeldoorn opgeleg
den aanslag in de Wegbelasting der Gemeente 
Apeldoorn over 1934; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 der Verordening op de heffing 

van eene wegbelasting in de gemeente Apel
doorn luidt: 

In deze gemeente wordt, onder den naam 
van wegbel,tsting, eene belasting geheven we
gens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven, die aan openbare land- of 
waterwegen in de gemeente belenden of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen, 
a ls eene bijdrage in de kosten, ten laste der 
gemeente komende voor aanleg, onderhoud, 
verlichting en rioleering dier wegen: 

0. dat belanghebbende, aan wien in voor
melde belasting een aanslag werd opgelegd 
wegens het perceel .. .l aan te Apeldoorn, tegen 
dien aanslag heeft gereclameerd bij den Raad 
der Gemeente, die daarop den aanslag heeft 
gehandhaafd; 

0 . dat de Raad van Beroep den aanslag 
heeft vernietigd en daarbij heeft overwogen: 

"dat bij den aanvang van het belastingjaar 
in de Gemeente Apeldoorn nog geen leggers 
ingevolge de Wegenwet waren opgemaakt, en 
dus ingeval ge art. 55 sub 2 dier wet de bij de 
invoering van genoemde wet bestaande bepa
lingen betreffende de openbaarheid der wegen 
nog van kracht waren; 

dat de ...... laan, waaraan het betreffende 
eigendom belendt, eigendom is van en aange
legd door B e. a., welke weg door de bewoners 
der aangrenzende perceelen wordt onderhou
den; dat niet gebleken is, dat deze weg door 
,;_Ie overheid met medewerking .van de_ eigona-_ 
ren voor het openbaar verkeer ,s bestemd; dat 
dus genoemde weg niet als een openbare weg 
kan worden beschouwd ; 

dat ook niet kan worden aangenomen gelijk 
in het vertoogschrift vanwege de ge~eente 
wordt aangevoerd, dat het eigendom in de 
onmiddellijke nabijheid van de openbare Burg
laan is gelegen, daar het eigendom ligt in een 
tot woonwijk bestemd gedeelte der gemeente 
op een afstand van 60 meter van genoemden 
openbaren weg;" 

0 . dat de Burgemeester in cassatie heeft 
gesteld: 

S., althans v. t. van: le. de artt. 4, 27 en 
55 der Wegenwet; 2e. art. 280 der Gemeente
wet; 3e. art. 1 der verordening op de heffing 
van een wegbelasting in de gemeente Apel
doorn; 

en tot toelichting heeft aangevoerd: dat de 
openbaarheid van de ..... .laan, waaraan het 
gebouwde eigendom van belanghebbende 
grenst, moet beoordeeld worden naar het be
paalde bij art. 4 der Wegenwet, waaraan niet 

afdoet, dat bij den aanvang van het belasting
jaar in de gemeente Apeldoorn nog geen leg
gers ingevolge die wet waren opgemaakt, daar 
genoemde laan, a ls gelegen geheel binnen de 
bebouwde kom van Apeldoorn, niet voor plaat
sing op den legger in aanmerking komt; dat 
het gedeelte der gemeente, dat door den Raad 
van Beroep a ls woonwijk wordt aangemerkt, 
zich in niets onderscheidt van het overige ge, 
deelte der gemeente, die in haar geheel , be
houdens een zeer klein centrum, een landelijk 
karakter draagt en in dat geval een afstand 
van 60 m voor de toepassing der verordeniug 
als onmiddellijke nabijheid dient te worden 
beschouwd; 

0. ten aanzien van het eerste middel : 
dat het tweede lid van art. 55 der Wegenwet 

bepaalt, dat, voor roover voor het einde van 
den in het eerste lid genoemden termijn van 
5 jaar, te rekenen vanaf den dag van de in
werkingtreding dier wet, de leggers nog niet 
zijn opgemaakt, de voordien geldende bepa
lingen betreffende openbaarheid van wegen 
van kracht blijven; · 

dat deze duidelijke en a lgemeen luidende 
bepaling geen ruimte laat voor de in het mid
del verdedigde opvatting, dat vóór het op
maken der leggers de openbaarheid van een 
geheel binnen de bebouwde kom gelegen weg, 
welke daarom niet voor plaatsing op den leg: 
ger in aanmerking komt, mag worden beoor
deeld naar de bepalingen van de Wegenwet; 

dat dit middel derhalve moet worden ver-. 
worpen; 

0. dat de overige middelen tevergeefs op
komen tegen de feitelijke beslissing van den 
Raad van Beroep, dat belanghebbende's 
eigendom ligt in een tot woonwijk bestemd 
gedeelte der gemeente Apeldoorn, en de 
Raad deze omstandigheid in aanmerking 
nemende, ronder verkeerde toepassing va11 
art. 280 der Gemeentewet of art. 1 der hef
fingsverordening, kon beslissen, dat de afstand 
van 60 m, welke belanghebbende's eigendom 
scheidt van den openbaren weg, de Burglaan, 
te groot is om aan te nemen, dat dit eigendom 
li gt in de onmiddellijke nabijheid _van dien 
weg; 

Verwerpt het .beroep . . (N. J.) 

14 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.} 

E en op een afstand van 15 m (in 2 an
dere zaken: 20 m en 28 m, R ed.) van een 
openbaren weg gelegen eigendom li gt in 
de onmiddellijke nabijheid van dien weg, 
ook al betreft het een oot woonwijk be
stemd gedeelte der gemeente . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burg. der Gem. Apeldoorn tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe· 
Belastingen te Arnhem van 2-5 November 
1935, betreffende den aan A te Apeldoorn op
gelegden aanslag in de Wegbelasting der Ge
meente Apeldoorn over 1934 ; 

Gezien de stukken; , 
0 . dat art. 1 der Verordening op -de heffing 

van eene wegbelasting in de gemeente Apel-
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doorn luidt: enz. (zie vorig arrest, 3e alinea. 
Red.) 

0. dat belanghebbende, aan wien in voor
melde belasting een aanslag werd opgelegd 
wegens het perceel . .. .. . laan 45 te Apeldoorn, 
tegen dien aanslag heeft gereclameerd bij den 
Raad der Gemeente, die daarop den aanslag 
heeft gehandhaafd; 

0. dat de Raad van Beroep den aanslag 
heeft vernietigd en daarbij heeft overwogen: 
enz. (m. m. gelijkluidend met zij ne in het 
vori ge arrest opgenomen overwegingen, be
houdens dat er in dit geval is een afstand van 
15 m van den openbaren weg. R ed.); 

0. dat de Burgemeester in cassatie heeft 
gesteld : enz. (m. m. hetzelfde middel als in de 
vorige zaak. R ed.); 

0. dat terecht wordt geklaagd over schen
ding en verkeerde toepass ing van art. 280 der 
Gemeentewet en van art. 1 der H effingsver
ordening; 

dat toch de Raad van Beroep, vaststellende, 
dat belanghebbende's eigendom ligt op een 
afstand van 15 m van een openbaren weg, ten 
onrechte heeft beslist, dat bedoeld eigendom 
niet ligt in de onmiddellijke nabijheid van 
di en weg, immers bij een wo geringen afstand 
het gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid 
van den weg behoort te worden aangenom en, 
ongeacht de 01nstandigheid, dat het betreft 
een tot woonwijk bestemd gedeelte der ge
meente; 

0. dat de bestreden uitspraak derhal ve niet 
in stand kan blijven en een onderzoek naar 
het eerste middel overbodig is; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den Raad 

der gemeente Apeldoorn. 
(N. J.) 

14 October 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet artt. 277, 300.) 

In het stelsel der verordening behooren, 
indi en iemand bij den aanvang zijner be
lastingplichtigheid wordt aangemerkt als 
houder van meer dan één hond, die hon
den, als één belasting object, gezamenlijk 
ten kohiere te worden gebracht. 

Terecht dus is belanghebbende tegen den 
tweeden aanslag opgekomen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur der Gemeentebelastingen van Am
sterdam tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor da Directe Belastingen te Am
sterdam van 9 Maart 1936, betreffende een 
aan V. aldaar opgelegden aanslag in da Hon
denbelasting dier gemeente over 1934; 

Gezien de stukken; 
0. dat, blijkens de desbetreffende V eror

dening, onder den naam van "Hondenbelas
ting" een belasting wordt geheven wegens het 
houden van honden in de gemeente Amsterdam 
(art. 1). dat belastingplichtig is da houder 
van den hond (art. 2), dat da belasting wordt 
geheven naar het inkomen van den belasting
plichtige, onder inachtneming van de huur
waarde van het perceel of het perceelsgedeelte, 
waarin of waarbij da hond wordt gehouden 
(art. 3), dat het belastingjaar begint met 1 

Januari en eindigt met 31 December (art. 5), 
dat de honden worden onderscheiden in l uxe
honden, waakhonden en bedrijfshonden (art. 
6), welke ondersche iding van belang is met 
het oog op art. 7, bevattende het tarief der 
belasting en waaruit blijkt, dat het houden 
van een luxehond zwaarder wordt getroffen 
dan dat van een waakhond of bedrijfshond; 

dat da Verordening verder nog bevat de 
volgende voorschriften: 

Art. 8. W anneer een belastingplichtige hou
der is van twee of meer luxe-honden, wordt 
het bedrag der belasting ingevolge art. 7, voor 
den tweeden hond met vij ftig en voor den 
darden en volgenden hond met honderd pro
cent verhoogd. 

Art. 9. Hij, die in den loop van de tweede 
helft van het belastingjaar houder van een 
hond is geworden, is deswege slechts belasting 
verschuldigd tot de helft van het bedrag inge-
volge de artt. 7 en 8. . 

Art. 13. Ten behoeve van de aanslagsrege
ling wordt aan hen, die geacht worden belas
tingplichtig te zijn, een biljet uitgereikt be
stemd tot het doen van aangifte, van welk 
biljet het formulier wordt vastgesteld door 
B. en W. 

Art. 14. I eder wien een aangiftebi ljet is 
uitgereikt, is verplicht dit duidelijk, volledig 
en naar waarheid in te vullen of te doen in
vullen en te onderteekenen. 

Art. 15. Wie overeenkomstig het eerste Jid 
van art. 14 gehouden is tot het doen van aan
gifte, moet het aangiftebiljet, t enzij het eerder 
is t!c)ruggehaald, uiterlijk op den veertienden 
dag na den datum van uitreiking ingevuld 
en onderteekend terugbezorgen aan het Hoofd
kantoor der Gemeentebelastingen. 

Art. 16. Hij, die bij den aanvang van een 
bel iistingjaar belastingplichtig is, of dit voor 
1 April van dat jaar wordt en wien niet voor 
dezen datum een aangiftebiljet is uitgereikt, 
is verplicht tot het doen van aangifte aan het 
Hoofdkantoor der Gemeentebelastingen en wel 
voor den 15den April van dat jaar. . . 

De verplichting tot het doen van aangifte 
aan het Hoofdkantoor der Gemeentebelastin
gen bestaat mede voor hem, die in het belas
tingjaar na 31 Maart belastingplichtig wordt. 
Alsdan moet aangifte geschieden binnen veer
tien dagen na het tijdstip, waarop de belas
tingplicht is ontstaan . 
.. .i\rt. 18. I eder, d ie verpl icht is een aangifte 

te doen, is, desgevraagd, gehouden aan den 
Inspecteur der Gemeentebelastingen mondeling 
of schriftelijk nadere inlichtingen te verstrek
ken e.n inzage te verleenen van bescheiden, 
die tot staving der aangifte of zijner bewerin
gen kunnen dienen . 

Art. 19 . Ten behoeve van de heffing van 
deze belasting worden kohieren opgemaakt. 

Art. 22. I ndien een aanslag ten onrechte is 
achterwege gebleven of vernietigd, of indien 
een te lage aanslag is opgelegd, kan de te 
weinig geheven belasting worden nagevorderd . 
zoolang niet drie jaren sedert den aanvang 
van het belastingjaar zijn verstreken. 

Art. 23. D a in een naderen aanslag te be
grijpen belasting wordt met het viervoud daar
van verhoogd, indien niet volledig is voldaan 
aan een of meer van de verplich t ingen inge
volge de artt. 14, 15, 16, 17 en 18 . 
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0. dat aan belanghebbende, nadat hem 
onder kohier-artikel 18581 een aanslag, vast
gesteld op 10 November 1934, was dpgelegd 
wegens het houden van een (luxe) hond in of 
bij het perceelsgedeelte ... ... straat ... te Am-
sterdam, onder kohier-artikel 18582 een tweede 
aans lag, eveneens op 10 November 1934 vast
gesteld, is opgelegd wegens het houden van 
een ( 1 uxe) hond in of bij het perceel Over
toom ... te Amsterdam; 

dat belanghebbende tegen laatstgemelden 
aanslag is opgekomen en, toen de Inspecteur 
der Gemeentebelastingen bij zijn beschikking 
den aanslag had gehandhaafd, in beroep is 
gegaan; 

dat daarop de Raad van Beroep die beschik
king en den aanslag heeft vernietigd, na te 
hebben overwogen: 

dat, voorwover niet uitdrukkelijk anders be
paald, a ls in overeenstemming met het grond
beginsel der bestaande wetgeving op het ge
bied der directe belastingen moet worden 
aangenomen, dat over eenig belastingjaar we
gens bij den aanvang daarvan bestaande be
l astingschuld slechts éénmaal belasting kan 
worden geheven; 

dat uit kracht van art. 22 der Heffingsver
ordening, voor het geval dat een aanslag ten 
onrechte achterwege gebleven of vern ietigd is 
of dat een te lage aanslag is opgelegd, de te 
weinig geheven belasting kan worden nage
vorderd, zoolang niet drie jaren sedert den 
aanvang van het belastingjaar zijn verstreken; 

dat evenwel de onderhavige aanslag niet bij 
wijze van navordering, doch als tweede primi
tieve aanslag is opgelegd en op grond van het 
bovenoverwogene de Inspecteur daartoe de be
voegdheid miste; 

0. dat de Directeur als middel van cassatie 
voordraagt: 

S. of v. t. van de artt. 277, letter h, 286, 
297, 298 en 300 der Gemeentewet en van de 
artt. 1, 2, 5, 7, 8, 19 en 20 der Heffingsver
ordening en ter toelichting in het midden 
brengt: dat, indien iemand twee perceelen of 
perceelsg·edeelten in gebruik heeft en in elk 
daarvan een hond houdt, zijn belastingplicht 
voor eiken hond ingevolge art. 3 der Veror
dening zelfstandig moet worden beoordeeld op 
grond van verschillende feitelijke gegevens en 
voor eiken hond het bedrag der belasting moet 
worden berekend; dat dan ten aanzien van 
eiken hond een aanslagsregeling plaats vindt 
en een aanslag wordt opgelegd, gelijk ten deze 
is geschied en pleegt te geschieden; dat de 
onderhavige aanslag was een tweede primi-

<lening en die voorschriften niet eischen, dat 
hier één aanslag werd opgelegd, noch het 
verbod bevatten om in het onderhavige geval 
evenwovele aanslagen op te leggen als er 
honden werden gehouden; 

0. omtrent dit middel: 
dat, indien de bestreden uitspraak niet kan 

steunen op het door den Raad van Beroep 
gehuldigde grondbeginsel der bestaande Wet
geving op het gebied der directe belastingen, 
de vraag overblijft, of niettemin die uitspraak 
juist is met het oog op de hier toepasselijke 
Heffingsverordening, welke vraag de Directeur 
in ontkennenden zin beantwoordt; 

dat evenwel , blijkens de boven weergegeven 
voorschriften dier Verordening, een belasting
plichtige onder de verplichting staat aangifte 
te doen van alle door hem gehouden honden 
en daaromtrent inlichtingen te verstrekken, 
terwijl, ingeval van navordering, het verzaken 
dier verplichtingen viervoudige verhooging 
ten gevolge heeft; 

dat voorts de aandacht verdient, dat, bij het 
houden van meer dan één luxe-hond, er pro
gressie bestaat in het bedrag der heffing; 

dat een en ander de gevolgtrekking wettigt, 
dat in het stelsel der Verordening, indien 
iemand bij den aanvang zijner belastingplich
tigheid wordt aangemerkt als houder van 
meer dan één hond, die honden, als één belas
tingobject, gezamenlijk ten kohiere behooren 
te worden gebracht; 

dat daarbij in het midden kan blijven, of 
ten deze twee aanslagen gel ijktijdig zijn opge
legd, dan wel, woals de Raad van Beroep 
schijnt te meenen, eerst de eene en daarna op 
denzelfden dag de andere aanslag; 

dat mitsdien het voorgedragen middel niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

15 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 5.) 

De vermelding in de overgelegde be
schrijving, dat de inrichting zal dienen voor 
het bewaren en verwerken van oude meta
len " enz.", kan niet worden beschouwd als 
eene voldoende opgave, ingevolge art. 5 
1 °, van hetgeen in de inrichting zal wor
den verricht, vervaardigd of verza!I\eld. 
De1·halve hadden B. en W. op het verzoek, 
zooals het was gedaan, niet ten principale 
mogen beslissen. 

tieve aanslag ten aanzien van denzelfden be- Wij WILHELMINA, enz.; 
lastingplichtige, doch niet ten aanzien vau Beschikkende op het beroep, ingestel d door 
hetzelfd!l belastingobject; dat de gevolgde S. Jacobs te Groningen tegen het besluit van 
wijze van heffing niet in strijd is met het burgemeester en wethouders van die gemeente 
grondbeginsel der bestaande Wetgeving op het van 16 December 1935 , n°. 24195, waarbij 
gebied der directe belastingen en het voor de aan hem en zijne rechtverkrijgenden voorwaar-
wettigheid van een aanslag in de Hondenbe- <lelijk vergunning is verleend tot het oprich-
lasting niet ter zake doet, of na de voorbe- ten van eene inrichting voor het bewaren en 
reidende werkzaamheden van de aanslagsrege- verwerken van oude metalen enz. met auto-
ling aan een belastingplichtige één aanslag genisch transportabel snij-apparaat op de per-
wordt opgelegd dan wel wovele aanslagen a ls ceelen, kadastraal bekend gemeente Gronin-
het aantal zijner honden bedraagt; dat dit gen, sectie R, nummers 290 en 287, gelegen 
slechts een zaak is van doelmatigheid in de nabij de Piet Heinstraat en den Peizerweg; 
administratie; dat in elk geval de hier ge- Den Raad van State, Afdeeling voor de 
volgde gedragslijn slechts mag worden ge- , Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
toetst aan de voorschriften der Wet en Veror- , 30 September 1936, n°. 393 ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 October 1936, n° . 573H, 
Afd. Arbeid; 

0. dat de bij het verwek om vergunning 
overgelegde beschrijving vermeldt, dat de in
richting zal dienen voor het bewaren en ver
werken van oude metalen, enz. ; 

dat deze vermelding niet kan worden be
schouwd als eene voldoende opgave, ingevolge 
art. 5, 1 °, der Hinderwet, van hetgeen in de 
inrichting zal worden verricht, vervaardigd of 
verzameld; 

dat immers hieruit niet kan worden opge
maakt, welke andere stoffen, behalve oude 
metalen, in de inrichting zullen worden ver
zameld noch welke bewerkingen de verzamelde 
stoffen in de inrichting zullen ondergaan; . 

dat dientengevolge de beteekenis van de 
inrichting niet is te overzien en geen oordeel 
kan worden gevormd over eventueel te ver
wachten hinder; 

dat mitsdien burgemeester en wethouders op 
het verwek, zooals het was gedaan, niet ten 
principale hadden mogen beslissen; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden beslu it 
van burgemeester en wethouders van Gronin
gen van 16 December 1935, n°. 24195, S. Ja
cobs aldaar alsnog in zijn tot burgemeester 
en wethoud~rs gericht verwek om vergunn ing 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

15 Octob er 1936. BESCHIKKING van den 
Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, n°. 373 I K abinet 
M .R., betreffende : Uitvoering artikel 97b, 
2e lid , algemeen Rijksambtenarenregle
ment. 

De Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers; 

Gelet op art. 97b, tweede lid , van het Al 
gemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 68b , 
tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
Rijks hoogere burgerscholen, artikel 69b, twee
de lid, van het Ambtenarenreglement Rijks
kweekscholen en artikel 67b, tweede lid , van 
het Ambtenarenreglement Rijksleerscholen en 
Rijks lagere scholen; 

Mede gelet op zijne beschikking van 5 April 
1934, n°. 220, Kabinet M.R. ; · 

Heeft goedgevonden: 
te verklaren, dat de navolgende vereenigin

gen, te weten: 
a. de Nederlandsche Federatieve Bond van 

P ersoneel in Openbaren Dienst; 
b. het Nederlandsch Volksfascisme " Zwart 

front"; 
om de doeleinden, die zij nastreven of de 

middelen, die zij aanwenden, de behoorlijke 
vervulling door den ambtenaar in ' s Rijks 
dienst van zijn plicht als ambtenaar kunnen in 
gevaar brengen of schaden. 

1 16 
October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis. ) 

Nu het gezin van den armlastige sedert 
jaren met een woonwagen een trekkers
bestaan heeft geleid, zonder fe itelijk met 
de gemeente, waar het in het bevolkings
register stond ingeschreven , betrekkingen 
van meer duurzamen aard te onderhouden, 
kan die gemeente niet als gemeente van 
meer duurzaam verblijf in den zin van 
art. 39bis 3e lid worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van H aaksbergen 
tegen de beslissing van Ged. Staten van 
Overijssel van 30 Juni/4 Juli 1936 (2e afd. 
N°. 7906/5423), waarbij met toepass ing van 
art. 39bis der Armenwet is bepaald, dat de 
kosten van vervoer naar en verpleging in het 
ziekenhuis te H engelo van Bertha J a . van de 
Worp komen voor rekening van de gemeente 
Haaksbergen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 September 1936, N°. 392; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 October 1936, 
N° . 10184, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat het bovenvermelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat uit de 
briefwisseling met de gemeentebesturen is ko
men _vast te staan, dat voor Bertha J acoba 
van de Worp, geboren te Haaksbergen 12 
Augustus 1921, dochter van Johannes Wilhel
mus van de Worp, die met zijn woonwagen 
in het woonwagenkamp te Stad-Delden gesta
tionneerd was, op 23 November 1935 opneming 
werd gevraagd door Dr. J. W. A. Gewin, arts 
aldaar, in het ziekenhuis te Hengelo ter be
handeling en verpleging, welke opneming niet 
ronder gevaar voor het leven of de gezondheid 
van àe patiënte kon worden uitgesteld; dat 
het gemeentebestuur van Stad-Delden zoo 
spoedig als mogelijk was aan het gemeente
bestuur van Haaksbergen heeft gevraagd, of 
het de kosten van verpleging voor zijn 1'0ke
ning wilde nemen, zulks op grond van het 
feit, dat het gezin Van de Worp in Haak -
bergen hoofdverblijf zou hebben, daarbij in 
aanmerking nemende, dat dit gezin in H aak -
bergen in het bevolkingsregister stond inge
schreven; dat de gemeente Haaksbergen niet 
genegen was de verpleegkosten voor hare reke
ning te nemen, daarbij aanvoerende, dat het 
gezin Van de Worp, hoewel het aldaar in het 
bevolkingsregister was ingeschreven, steeds in 
den woonwagen van de eene plaats naar de 
andere trok en in 1935 slechts in de maand 
J anuari een paar weken in Haaksbergen is 
geweest, doch verder het geheele jaar verblijf 
heeft gehouden buiten die gemeente; dat in 
het onderhavige geval niet kan worden aan-· 
genomen; dat het hier een woonwagenbewoner 
betreft, di e nooit zijn domicilie Haaksbergen 
bewekt; dat toch J. W . van de Worp, die in 
1886 te Haaksbergen is geboren en aldaar in 
1908 is gehuwd, den band met zijn geboorte
plaats niet heeft verbroken , hetgeen blijkt uit 
het feit, dat zijne opeenvolgen de kinderen in 
1909, 1912, 1914, 1919, 1921, 1923, 1926, 1927 
en 1931 in die ·gemeente zijn geboren; dat het 
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gezin sedert- Augustus 1919 een woonwagen 
bewoont en toch blijkbaar meermalen te 
Haaksbergen heeft vertoefd, waarvan boven
staande reeks geboortejaren bewijs oplevert, 
terwijl daartusschen geen kinderen in andere 
gemeenten zijn geboren; dat Van de Worp 
voorts in Januari 1935 enkele weken in 
Haaksbergen heeft verbleven; dat het overi
gens in het geheel niet onwaarschijnlijk is, dat 
hij zijn vak als stoelenmatter uitoefent door 
rond te trekken, doch het als vaststaand moet 
worden aangenomen, dat hij meermalen naar 
Haaksbergen is teruggekeerd en de bedoeling 
heeft gehad zijn hoofdverblijf aldaar gevestigd 
te houden; 

dat burgemeester en wethouders van Haaks
bergen in beroep aanvoeren, dat J .W. van de 
Worp tot 1933 altijd in huune gemeente heeft 
gewoond, afwisselend verblijf houdende in een 
woning of in een woonwagen en daardoor ook 
al zijne kinderen in de gemeente H aaksbergen 
zijn geboren; dat sedert 1933 daarin echter 
verandering is gekomen; dat hij geen woning 
in Haaksbergen meer tot zijne beschikking 
heeft en met zijn gezin in een woonwagen van 
de eene plaats naar de andere trekt en slechts 
zeer zelden de gemeente Haaksbergen bewekt, 
waar hij tot 11 Maart 1936 in het bevolkings
register stond ingeschreven; dat hij zoo in het 
jaar 1933 slechts in de maand J anuari ten 
hoogste twee weken in de gemeente Haaks
bergen is geweest; dat Ged. Staten uit deze 
omstandigheden afleiden, dat het zijne bedoe
ling is geweest zijn hoofdverblijf in de ge
meente Haaksbergen gevestigd te houden en 
op grond daarvan beslissen, dat de kosten ten 
laste dezer gemeente komen; dat zij deze be
slissing onjuist achten en niet overeenkomstig 
art. 396is der Armenwet; dat toch in het on
derwerpelijke geval zeker niet kan worden 
gezegd, dat de verpleegde, die voor de op
neming in de ziekeninrichting te H engelo (0) 
op 23 November 1935, reeds gedurende eenige 
jaren zwervende was en in de gemeente 
Haaksbergen zeer zelden gedurende slechts 
eenige dagen verblijf hield, in deze gemeente 
vóór de opneming in de ziekeninrichting een 
meer duurzaam verblijf heeft gehad; 

0 . dat, blijkens het nader bij Ged. Staten 
ingewonnen ambtsbericht, het gezin van J. W. 
van de Worp, wowel vóór a ls nà 1933 met 
zijn woonwagen een trekkersbestaan heeft ge
leid, zonder feitel ijk met de gemeente Haaks
bergen betrekkingen van meer duurzamen 
aard te onderhouden; 

dat onder deze omstandigheden, al stond het 
voormelde gezin in October 1935 in het bevol
kingsregister der gemeente Haaksbergen inge
schreven, deze gemeente ten aanzien van de 
verpleegde B. J. van de Worp niet als ge
meente van meer duurzaam verbl ijf in den zin 
van art. 39bis, 3de I id, der Armenwet kan 
worden aangemerkt; 

dat hieruit vol gt, dat het gemelde artikel in 
dit geval niet kan worden toegepast; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; . 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 30 Juni 1936, 2e afdeeling, N°. 7906/5423, 
te vernietigen en, met afwijzing van het door 

het gemeentebestuur van Stad-Delden tot Ged. 
Staten van Overijssel gericht verzoek, te be
slissen, dat hier geen geval aanwezig is, waar
in a•rt. 39'bis der Armenwet toepassing kan 
vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 9.) 

De stelling van het middel, dat naar 
gemis van onderscheidend vermogen een 
onderzoek niet mag worden ingesteld - en 
zoodanig gemis dan ook niet mag worden 
aangenomen - waTineer in het land van 
oorsprong de inschrijving slechts geschiedt 
na onderzoek naar de gesteldheid van de 
aangeboden merken, is in art. 6 van het 
herziene Verdrag van Parijs betreffende 
den Industrieelen Eigendom, goedgekeurd 
bij de wet van 15 Maart 1928 S. 64 niet te 
lezen. Deze stelling, welke de draagwijdte 
van de uitzondering van genoemd art. 6 
ten zeerste zou doen inkrimpen, ligt ook 
niet in den aard der zaak en vindt ook 
geen steun in de geschiedenis van genoemd 
artikel. 

Ook de stelling, dat het gemis van on
der cheidend vermogen slechts kan wor
den aangenomen, indien het merk uitslui
tend zoude zijn samengesteld uit eene der 
,,signes ou indications", welke in even
genoemde bepaling achter de woorden 
"ou bien" zijn vermeld, is onjuist, daar 
zij onvereenigbaar is met den duidelijken 
tekst, welke, door de woorden "ou bien" 
eene gelijkstelling van hetgeen aan die 
woorden voorafgaat met hetgeen daarop 
volgt, niet toelaat. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
de Hongaarsche H andelsvennootschap Mag

yar Ruggyantaárugyar R.T., gevestigd te 
Budapest (Hongarije) , (adv. Mr. Ir. J . van 
Hettinga Tromp); 

1. dat het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom te 's-Gravenh age heeft geweigerd in 
het daartoe bestemde openbare register in 
Nederland in te schrijven de door requestrante, 
op grond van haar Hongaarsche inschrijvjn
gen, dd. 23 September 1935 onder nos. 90387 
en 90388 bij het Bureau te Bern internationaal 
ingeschreven merken voor de daarbij genoem
de waren; 

2. dat op haar desbetreffend verwek dd. 
6 December 1935 de Rechtbank alhier die 
inschrijving heeft bevolen bij beschikking van 
21 J anuari 1936, tegen welke beschikking het 
Bureau is gekomen in beroep bij het Gerechts
hof alhier, dat bij beschikking van 5 Juni 1936 
de beschikking der R echtbank heeft vernietigd 
en het oorspronkel ijk verzoek alsnog heeft 
afgewezen (1936, n°. 697, R ed.); 

3. dat requestrante s. or. van meening is, 
dat laa tstgenoemde beschikking op rechtens 
onjuiste gronden is genomen, weshalve zij 
daartegen beroep in cassatie instelt bij Uwen 
Raad - onder overlegging der beroepen be
schikking en de genoemde daaraan vooraf
gaande bescheiden, tegelijkertijd dit request 
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aan voornoemd Bureau beteekenende -, als 
middel van ca satie voorstellende: 

S. of v. t. van artt. 3, 8, 9, 12, 12bis Mer
kenwet; artt. 1, 4, 5 van het "Arrangement 
de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'en
registrement international des marques de 
fabrique ou de commerce" en art. 6 der "Con
vention d'Union de Paris du 20 mars 1883 
pour la protection de la Propriété Industriel
le", zooals laatstgenoemde beide verdragen 
(S. 1928 n°. 196) laatstelijk op 6 ovember 
1925 zijn gewijzigd te 's-Gravenhage, goedge
keurd bij art. 1 der wet van 15 Maart 1928 
S. 64 en sedertdien o. a. tusschen Nederland 
en Hongarije in werking getreden zijn; art. 
1958 B. W.; 

doordat het Hof heeft beschikt als boven 
sub 2 vermeld, daarbij in hoofdzaak overwe
gende: 

dat uit de woorden van art. 6 van het Unie
verdrag duidelijk volgt dat de inschrijving van 
een merk, al is het regelmatig inge chreven 
in het land van oorsprong, in het land van 
invoer mag geweigerd worden op grond, dat 
het all e onderscheidend karakter mist, bij de 
beoordeeling waarvan men in het land van 
invoer zal moeten rekening houden met feite
l ij ke omstandigheden, die ook in het land van 
oorsprong mogelijkerwij kunnen bestaan en 
daar aan het merk de onderscheidende kracht, 
welke het uit zijn aard niet bezat, kunnen 
hebben verleend; 

dat onder die omstandigheden echter niet 
kan begrepen zijn het enkele feit dat een 
merk in het land van oorsprong regelmatig 
is i ngesch rnven, daar alsdan de geheele boven
vermelde uitzondering geen redelijken zin 
zonde hebben; 

dat derhalve zal moeten worden nagegaan 
of aan de teekeningen, welke de Vennootschap 
hier als merk wil doen inschrijven, uit haren 
aard onderscheidend karakter als me=k kan 
worden toegekend; 

dat het Hof nu wel met de Rechtbank van 
oordeel is, dat merken mede als versiering 
kunnen dienen, maar tevens van oordeel is, 
dat niet iedere versiering een merk is in den 
zin der Merkenwet; 

dat, daargelaten of men hier wel in het 
algemeen van merk kan spreken en het Bureau 
reeds op den enkelen grond, dat het hier geen 
merken betreft, de inschrijving zou kunnen 
weigeren, in allen gevalle, ook indien men die 
teekeningen als merken zou willen beschou
wen omdat zij in Hongarije als zoodanig zijn 
ingeschreven, deze dan toch uit haren aard 
als merken alle onderscheidende kracht missen 
en de Vennootschap in gebreke is geb leven 
aan te toonen, dat zich hier de bij zondere om
standigheden voordoen, waarvan boven sprake 
was· 

te~ onreoh te, 
omdat volgens het samenstel van bepalingen 

van art. 6 van het vigeerende Unieverdrag als 
regel een merk, dat in het land van oorsprong 
regelmatig is iogeschreven, als zoodanig - dus 
a ls "merk", d.i. een teeken met onder chei
dend karakter - in elk ander Urueland, waar 
het merk wordt ingevoerd, ingesohreven en 
beschermd moet worden, ongeacht om welke 
bij zondere redenen mogelijkerwijze het onder
scheidend karakter in het land van oorsprong 

, is aangenomen, op welken regel slechts uit
zondering wordt toegelaten, ind ien één der in 
het artikel bepaaldelijk genoemde bijzondere 
omstandigheden in het land van invoer aan
wezig zijn, terwijl gemis aan onderscheidend 
karakter in dat land slechts in aanmerking 
kan komen; 

hetzij , als zoodan ig gemis óók geacht moet 
worden in het land van oorsprong te worden 
aangenomen, wat niet het geval is wanneer 
aldaar - zooals in Hongarije - vóór de in
schrijving onderzoek naar de gesteldhe id van 
de i)angeboden merken wordt ingesteld; 

hetzij, als het gemis aan onderscheidend 
karakter in het land van invoer hierin gelegen 
is, dat het merk uitsluitend zou bestaan uit 
één der in art. 6 sub 2° opgesomde speciale 
"signes ou indications", wat hier evenmin het 
geval is; 

4. dat ter tóelichting van voornoemd m iddel 
het navolgende onder 's Hoogen Raads aan
dacht moge worden gebracht: 

Het Hof heeft het onderscheidend karakter 
van de ter inschrijving aangeboden teekening 
beoordeeld naar Nederlandsch recht en is 
daarbij tot de conclus ie gekomen, dat d ie uit 
haren aard niet kan worden erkend als een 
merk in den zin der (Nederlandsche) ,,Mer
kenwet". 

Het meende voorts, dat art. 6 van het Unie
verdrag niet verhinderde, op grond van voor
melde beoordeeling het merk in Nederland te 
weigeren, daar anders de uitzonderingsbepaling 
sub B 2° va'll dat artikel * ,,geen redelijken 
zin" zou hebben. 

Slechts deze belemmering ziet het Hof in 
art. 6, dat het volgens den sub B 2° opge
nomen slotzin met eventueele bijwndere om
standigheden, die het merk in HongaTije a ls 
onderscheidend aangenomen zouden kunnen 
hebben, ook hier rekening had moeten houden, 
indien zulke omstandigheden zijdens reques
trante waren aangetoond, wat i. o. n iet het 
geval is geweest. 

\Vaar requestrante zich s. o. r. eenige critiek 
op voormelde opvatting van het Hof zal moe
ten veroorloven, wenscht zij vooraf aan het 
Hof toe te geven, dat de text van het Unie
verdrag niet overduidelijk is en dat met name 
het verband tusschen den hoofdregel vervat 
sub A en de uitzonderingen vervat sub B van 
art. 6 door uitlegging aan de hand van de 
verslagen der onderscheidene over het verdrag 
gehouden conferenties van regeeringsgedele
geerden moet worden opgespoord. 

Minder juist schijnt echter de door het Hof 
gevolgde methode, zich er toe te bepalen aan 
de hand van de naar e igen zeggen niet a ltijd 
even du idelijke "Actes" van W ashington een 
redel ijken zin te geven aan de uitzonderi ngs
bepaling zonder feitelijk en historisch na te 

* Gemakshalve zull en in het navolgende de 
verschillende onderdeelen van art. 6 geciteerd 
worden volgens de daarbij in het nog niet in 
werking getreden verdrag van Londen voor 
dit doel geplaatste letters en cijfers. De bepa
lingen, waarop het in de onderhavige zaak 
aankomt, zijn te Washington-1911 vastgestel d 
en sedertdien noch te 's-Gravenhage-1925 noch 
te Londen-1934 gewijzigd en in het h ierbij 
gaande exemplaar mager gedrukt. 
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gaan of die zin zich verdraagt met het behoud 
van een 1·edelijken zin van den hoofdregel. 
Gelijk overal, wo zal toch ook hier de uitwn
dering strikt en beperkt moeten worden opge
vat en, voor het geval regel en uitzondering 
zich met elkaar niet schijnen te verdragen, zal 
de interpretatie van de uitwndering aan die 
van die van den regel ondergeschikt gemaakt 
dienen te worden. 

Volgens 's Hofs interpretatie wordt nu aan 
den hoofdregel de redelijke zin ontnomen, 
terwijl bij een andere, beperktere interpretatie 
van de uitwndering, daaraan nog zeer wel een 
redelijke zin kan worden toegekend. 

De zin van den hoofdregel sub A is immers 
juist, dat de beoordeel ing of naar zijn aard 
een teeken onderscheidend karakter heeft en 
het op dien grond in andere Unielanden als 
merk erkend moet worden, steeds zal geschie
den naar het recht van het land van oorsprong. 

Dit blijkt zonder eenigen twijfel uit de Actes 
der Conferentie van 1880, waarin de eerste 
redactie van het Unieverdrag werd vastgesteld. 
Daarbij werd voor het merk erkend het z.g. 
"statut personnel unique", d.w.z. dat het 
statuut van het merk door één wetgeving be
heerscht wordt en wel door die van het land 
waarin de oorspronkelijke fabrikant is geves
tigd; wodat deze, eenmaal in eigen land zijn 
waar in het verkeer en tot bekendheid ge
bracht hebbende onder een aldaar als merk 
erkend onderscheidingsteeken, bij export dier 
waar naar het buitenland, voor de erkenning 
en bescherming van het merk als zoodanig 
geen moeilijkheden meer wn behoeven te vree
zen, ontleend aan de diverse buitenlandsche 
wetgevingen, welke hem wuden kunnen nopen 
voor ieder land een afwnderlijk merk te kie
zen en dat telkenmale opnieuw aldaar tot 
bekendheid te brengen. * 

Te dien einde werd door de conferentie na 
gehouden discussie in eerste lezing met alge
meene stemmen . aangenomen de bepaling 
(Actes 1880 blz. 61): 

"Le caractère .. . des marques de fabrique 
ou de commerce devra être apprécié dans tous 
les Etats de l'Union d'après la loi du pays 
d'origine." 

Deze redactie scheen voor ieder duidelijk. 
Men gaf ermede te kennen, dat de thans in 
's Hofs beslissing behandelde rechtsvraag, n.l. 
of een teeken uit zijn aard als een merk erkend 
kan worden, moet worden beoordeeld en beslist 
niet naar de nationale wet, doch naar die van 
het land van oorsprong. Uitdrukkelijk vestig
den de President en anderen de aandacht erop, 
dat landen die wodanige inbreuk op hun 
nationale wetgeving niet zouden willen aan-

* Eenzelfde opvatting nopens de bekendheid 
van een merk in het internationale verkeer 
ligt ook ten grondslag aan 's Hoogen Raads 
beslissing van 24 Mei 1929 (W. 11992, N. J. 
1929 blz. 1521), waarbij geoordeeld werd, dat 
het recht op het wereldmerk 4711 voor eau 
de cologne rechtsgeldig .slechts kon worden 
overgedragen niet alleen tegelijk met de Ne
derlandsche onderneming, maar ook met an
dere ondernemingen in welk land ook - inwn
derheid die in Duitschland als land van 
oorsprong -, waar · dit product zou worden 
gefabriceerd. 

vaarden, uiteraard niet tot het Unieverdrag 
wuden kunnen toetreden. Om die reden had 
Duitschland zich dan ook reeds afzijdig ge
houden (t. a. p. blz. 113) en bleef Oostenrijk, 
wiens gedelegeerde de juistheid van 's Presi
denten standpunt moest erkennen (blz. 61) van 
de conferentie van 1883, alwaar de Conventie 
van 1880 namens de toetredende landen werd 
onderteekend, weg. 

Slechts voor één gedelegeerde, dien van 
Zwitserland, ongelukkigerwijze den deken der 
conferentie van 1880, bleek te elfder ure voor
melde in eerste lezing aangenomen redactie 
nog niet duidelijk; weshalve hij vóór het slui
ten der conferentie dreigde nadere instructies 
te moeten vragen, indien de redactie niet 
alsnog gewijzigd zou worden (t.a.p. blz. 107). 
Uitsluitend om hem te bevredigen werd toen 
in der haast nog een andere redactie voorge-
steld en aangenomen, luidende: · 

"Toute marque de fabrique ou de commerce 
régulièrement déposée dans la pays d'origine 
sera admise au depot et protégée telle quelle 
dans les autres pays de l'Union." 

De Zweedsche gedelegeerde verklaarde mede 
namens anderen, zich van stemming te hebben 
onthouden, omdat de text z. i. aan duidelijk
heid te wenschen overliet; doch de President 
betoogde, waarmede die gedelegeerde instemde, 
dat in wezen toch ieder het eens was, ·d. w. z. 
dat de bedoeling ervan dezelfde was gebleven 
als van den vorigen text (t. a . p. blz. 108, 
vgl. ook t. a. p. blz. 55), wat later in de con
ferentie van 1883 nog uitdrukkelijk bevestigd 
werd, waarover straks nader. 
- In de nieuwe redactie was echter een fout 
ingeslopen, die zich ernstig zou doen gevoelen. 
Men was het n.l. in 1880 ook dáárover alge
meen eens, waarop speciaal de Nederlandsche 
gedelegeerde Verniers van der Loeff de aan
dacht had gevestigd, dat het artikel, aan den 
merkhouder in het land van oorsprong recht 
op erkenning van zijn merk als zoodanig 
gevende in de andere Unielanden - behoudens 
strijd aldaar met goede zeden of openbare 
orde-, op geenerlei wijze eventueele in laatst
genoemde landen reeds verkregen rechten van 
derden op een in hoofdzaak overeenkomend 
merk zou mogen aantasten (t. a . p. blz. 57 
onder, 58 boven) . Aan dezen e isch voldeed wèl 
de tevoren aangenomen 1·edactie (bi. 61), niet 
echter de rueuwe. 

Toen hierop bij de definitieve vaststelling 
van het Unieverdrag in de conferentie van 
1883 de aandacht werd gevestigd door de toen 
voor het eerst aanwezige gedelegeerde van 
Spanje, kon deze echter geen redactieverbete
ring meer aangenomen verkrijgen, omdat het 
meerendeel der gedelegeerden slechts instructie 
bezat, het in 1880 vastgestelde verdrag in den 
toen aangenomen vorm namens hun land te 
onderteekenen. Evenwel verklaarde toen de 
Belgische gedelegeerde nog eens uitdrukkelijk, 
dat de uitsluitende beteekenis van art. 6 was, 
dat een buitenlandsch merk niet in importatie
landen geweigerd mocht worden, omdat het 
daar "ne serait pas admis comme marque", 
waarbij de rapporteur-général zich aansloot, 
zeggende dat " l' accord est complèt sur Ie sens 
de l'Article 6" (Actes 1883 blz. 19). 

Om nu Spanje toch tot toetreden te kunnen 
bewegen zonder wijziging van den text van 
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het verdrag, werd gepoogd in een slotprotocol 
voornoemde bedoeling - n.l. recht op erken
ning als merk, niet recht op erkenning als de 
uitsluitend gerechtigde tot het gebruik van 
het merk - nog nader tot uitdrukking te 
brengen. Er werd toen tenslotte een door 
Spanje voorgestelde formule aangenomen, 
waarin werd verklaard, dat eerstgenoemd 
recht "ne concerne que la ferme de la marque" 
(t.a.p. blz. 22) . Deze posterieure incidenteele 
explicatie, waarvan in de Actes reeds gezegd 
werd dat zij na lange en moeilijke discussie tot 
stand kwam en die ook kennelijk onjuist is, 
moest in de practijk wel aanleiding geven tot 
vele moeilijkheden en verwarring, die zich 
dan ook rijkelijk hebben voorgedaan. Hoewel 
sprekende over den vorm van het merk, be
doelde men het wezen van het merk - n.l. 
datgene wat een merk kan vormen - in tegen
stelling tot het recht op een merk. Zij deed 
dan ook spoedig allerwege de imperieuze be
hoefte gevoelen zich weder van deze mislei
dende interpretatie te ontslaan; wat echter 
pas (na mislukking te Rome 1885, Madrid 
1891 en Brussel 1900) in de conferentie van 
Washington gelukte. 

Uit de Actes van 1880 en 1883 is echter 
volkomen duidelijk, dat de kwestie, welke het 
Hof nog "daarlaat", n.l. of soms het bestaan 
van een merk erkend zou kunnen worden doch 
dit "merk" geweigerd wu kunnen worden 
wegens gemis aan onderscheidend karakter, 
niet bestaat. In de Actes wordt steeds als een 
en hetzelfde onderwerp dooreengenoemd " Ie 
caracrere de la marque", d. i. het onderschei
dend karakter van het teeken en "ce que peut 
constituer une marque" (Actes 1880, blz. 55, 
56, 58, 59, 61). Een merk is een teeken met 
onderscheidend karakter; een onderscheidend 
merk is dus feitelijk een pleonasme. Desgelijks 
de H. R. in zijn beslissing van 6 April 1936 
(1936 n°. 470 met noot P. S., Red.), waarin 
aan het Bureau de bevoegdheid wordt toege
kend een nationaal merk wegens gem is aan 
onderscheidend karakter te weigeren, omdat 
aan het Bureau volgens art. 5 der Merkenwet 
de taak toekomt "merken" in te schrijven. 

W aar de bedoeling van art. 6 tot aan de 
Conferentie van Washington dus vaststaat, in 
tegengestelden zin als het Hof aan zijn beslis
sing ten grondslag legde, is nu nog de eenige 
vraag of die bedoeling te Washington - met 
behoud van lid A - verlaten en in haar tegen
deel omgeslagen is, dan wel of aan lid B een 
andere beteekenis moet worden toegekend dan 
het Hof aannam. Het laatste is het geval. 

In W ash ington beoogde men, als ge,..egd, 
allereerst zich los te maken van art. 4 van het 
Slotprotocol, waarin gepoogd was aan art. 6 
van het Verdrag een interp,·etatie te geven, 
die de te ruime redactie, inhoudende ook het 
recht op het merk met verwaarloozing van 
rechten van derden, zou inperken. In stede 
daarvan wilde men thans de gevall en, waarin 
de hoofdregel uitzondering wu lij den nauw
keurig en limitatief opsommen. 

Behalve de reeds bestaande uitzondering be
treffende openbare orde en goede zeden kwam 
daarvoor dus in de eerste plaats in aanmer
king het bestaan van oudere rechten van 
derden in het l and van invoer. Het was echter 
in den loop der jaren gebleken, dat nog een 

andere in het land van invoer bestaande bij
zondere omstandigheid zich daar tegen de 
erkenning en bescherming als merk van het te,· 
inschrijving aangeboden teeken redelijkerwijze 
zou moeten verzetten . En wel wanneer aan dat 
teeken toevallig in dat land van invoer in het 
handelsverkeer reeds een bepaal de beteekenis 
toekwam als aanwijzing van kwaliteit e.d. der 
desbetreffende waar. Zoo kan q.v. een buiten
landsche tabakshandelaar, wiens initia len 
B.Z.K. zijn, deze letters ronder bezwaar in 
zijn eigen land als land van oorsprong als 
merk hebben doen inschrijven, terwijl speciaal 
op die letters voor die waar in Nederland geen 
uitsluitend recht kan worden verkregen, wijl 
zij in den tabakshandel de aanduiding zijn van 
de kwaliteit Bijwnder Zware Krul. 

Deze drie uitwnderingen zijn dan ook in de 
Conferentie van Washington aangenomen en 
compareeren in het vigeerende art. 6 resp. 
sub B 1 ° , 2° en 3°, in hoofdzaak overeenkom
stig het voorstel daartoe (Actes 1911 blz. 369) 
van het laatstelijk aan die Conferentie vooraf
gaande te Stockholm in 1908 gehouden congres 
der internationale vereeniging van geïnteres
seerden, die in geregelde bijeenkomsten en in 
nauwe samenwerking met het officiëele Inter
nationale Bureau te Bern de gewenschte wijzi
gingen van het Unieverdrag bespreekt en in 
resoluties voorloopig redigeert. 

Daarnevens is nu te Washington in den 
aanhef sub 2° door de woorden "les marques 
dépourvues de tout caracrere distinctif" niet 
plotseling (met de vereischte een temmigheid ! ) 
nog een geheel nieuwe weigeringsgrond aan
genomen, waarvan te Stockholm dan ook geen 
sprake is geweest, volgens welken het onder
scheidend karakter van een teeken in elk land 
van invoer toch - onafhankelijk van de sub 
2° volgende omstandigheden - opnieuw beoor
deeld wu kunnen worden en de gevraagde 
inschrijving geweigerd zou kunnen worden, 
wijl het teeken naar zijn aard niet een merk 
in den zin der nationale wet is. 

Een andere bedoeling van dit voorvoegsel 
sub B 2° blijkt dan ook aanstonds uit de toe
lichting tot het "Programme provisoire" der 
conferentie (Actes 1911 bi. 50), opgesteld door 
het Bureau te Bern in samenwerking met de 
Amerikaansche Regeering. 

Er wordt daar op grond van art. 6 de on
juistheid betoogd van de in somm ige landen 
voorgekomen weigeringen van buitenlandsche 
merken, die in het land van invoer niet vol
doende onderscheidend geoordeeld worden. 
Rvenwel, zoo gaat men voort, kan het toch 
niet als de bedoeling van art. 6 aangenomen 
worden, dat men in het land van invoer mer
ken zou moeten accepteeren, die door den 
R echter in het land van oorsprong zelf óók 
niet onderscheidend geoordeeld zouden worden, 
doch aldaar slechts gedeponeerd konden wor
den bij gebreke van vóóronderwek door het 
Merkenbureau . Voor die gevallen, dus als het 
buitenlandsch merk stamt uit landen "qui ne 
pratiquent pas !'examen préalable", wu aan 
den Rechter -van het land van invoer du de 
bevoegdheid moeten toekomen (indien hij het 
merk volgens de wetgeving van zijn e igen land 
niet onderscheidend wu oordeelen) aan de des
betreffende buitenlandsche wetgeving te toet
sen of aan het merk aldaar "en cas de litige" 
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onderscheidend karakter zou worden toege
kend. 

Derhalve werd voorgesteld in het tweede lid 
op te nemen, dat merken geweigerd konden 
worden "dépourvues de tout caractère distinc
tif" - wat in het licht van het voorgaande 
beteekent: ,,die óók in het land van oorsprong 
niet onderscheidend zijn" -, terwijl verder in 
het eerste lid het "telle quelle" recht nader 
werd beperkt tot merken, die in het land van 
oorsprong regelmatig gedeponeerd waren "et 
répondent au point de vue de signes qui la 
composent, aux prescriptions légales en vigueur 
dans ce pays." (t.a.p. blz. 51). 

Laatstgenoemde bepaling werd echter door 
de conferentie verworpen, wijl men er de 
strekking aan toeschreef, dat de buitenland
sche merkhouder, die zich tegenover den Rech
ter in het land van invoer op de "telle quelle"
clausule wilde beroepen, ten genoege van 
dezen telkenmale wu moeten aantoonen, dat 
het merk in zijn land beantwoordde aan de 
aldaar geldende wettelijke voorschriften. 

De aanhef van het tweede lid werd echter 
aangenomen, wat, nu het tegendeel niet uit
drukkelijk blijkt, de veronderstelling recht
vaardigt, dat de conferentie zich ten deze met 
de vorenvermelde doelstelling van het Inter
nationale Bureau heeft vereenigd. 

Een andere opvatting, die 's Hofs conclusie 
zou kunnen dragen, blijkt nergens uit de 
Aotes, met name niet uit de bladzijden 299 en 
300, waarnaar het Hof "vooral" verwijst. Op 
die bladzijden wordt in hoofdzaak behandeld 
het Zweedsche voorstel om door een speciale 
bepaling te verzekeren dat in geen enkel Unie
land - speciaal in Engeland en Amerika -
meer bescherming zou worden onthouden aan 
de van ouds bekende Zweedsche ij zermerken, 
bestaande uit enkel e letters of cijfer . Het lijdt 
echter geen twijfel, of die bescherming moest 
reeds volgens den text van 1880/3 verleend 
worden, vermits juist het wegnemen der be
lemmering door de in diverse nationale wetten 
- ook o. a. in de toenmalige Nederlandsche 
wet - voorkomende bepaling, dat enkele let
ters of cijfers niet a ls merk erkend konden 
worden, één der herhaaldelijk genoemde doel
einden van dit artikel van het Unieverdrag 
was {verg!. o.a. Actes 1880, de Pres. bi. 56). 
Hierin lag dan ook juist weder één der rede
nen voor Duitschland en Oostenrijk om zich 
van de Conventie van 1883 afzijdig te houden. 
Bij de latere toetreding van Duitschland en 
Oostenrijk hebben deze landen aanstonds de 
daaruit voortvloeiende consequentie ten aan
zien van de letter- en cijfermerken erkend; En
geland en Amerika echter niet. Dienovereen
komstig handhaafden laatstgenoemde landen, 
ook na de aanneming van het Zweedsche voor
stel, ten deze het voorbehoud ( t. a . p. blz. 
252) - hoewel het Unieverdrag principiëel 
wnder reserves is - om naar eigen wetgeving 
te beoordeelen wat als een "merk" erkend kan 
worden. 

Aan de opneming van het Zweedsche voor
stel in den tweeden zin sub B 2° kan echter 
onmogelijk de strekking worden toegeschreven 
als zouden voortaan steeds in het land van 
oorsprong bijwndere, door den inschrijver aan 
te toonen omstandigheden aanwezig moeten 
zijn om een in het land van invoer volgens de 

nationale wetgeving niet onderscheidend geoor
deeld teaken aldaar toch als merk te kunnen 
doen erkennen. Ten deze werd te Washington 
feitelijk niets veranderd, zooals ook blijkt uit 
de verwerping van de voorgestelde toevoeging 
in het eerste lid. Daarbij werd nog geaccentu
eerd, dat het voor den Rechter van het land 
van invoer "perilleux" zou zijn om zich te 
begeven in een onderzoek naar de redenen van 
aanvaarding van het merk als wodanig in het 
land van oorsprong. Echter werden in den text 
van het eerste lid de woorden "regulièrement 
déposée" veranderd in "regulièrement enré
gistrée", wijl daarin - ook ten aanzien van 
de landen van oorsprong, waar geen eigenlijk 
vóóronderwek bestaat - toch een "présomp
tion de validité" van het merk aldaar kon wor
den erkend (t.a.p. blz. 296/97). 

In Hongarije bestaat echter, krachtens art. 
1, tweede lid der Wet van 6 J anuari 1890 
precies hetzelfde vóóronderwek naar het on
derscheidend karakter van ter inschrijving 
aangeboden merken door het aldaar gevestigd 
Merkenbureau als volgens het arrest van Uwen 
Raad van 6 April 1936 het Nederlandsche 
Bureau krachtens art. 5 onzer Merkenwet be
hoort uit te oefenen. Dat de litigieuze merken 
in Hongarije regelmatig zijn ingeschreven 
blijkt hieruit, dat het internationaal geregis
treerde merken zijn, die volgens art. 1, eerste 
lid van het Arrangement van Madrid moeten 
berusten op een inschrijving in het land van 
oorsprong. 

Requestrante meent volledigheidshalve nog 
een andere interpretatie van de aanvangswoor
den sub B 2° te moeten behandelen, die echter 
evenmin als de voorgaande aan die woorden 
de beteekenis van een zelfstandigen 4den wei
geringsgrond geeft. 

De Franschen schijnen te Washington in de 
commissievergaderingen hunne medewerking 
aan het behoud dezer woorden " les marques 
dépourvues de tout caractère distinctif" in het 
tweede lid, na de verwerping van de in het 
Programme provisoire voorgestelde toevoeging 
aan het eerste lid, slechts te hebben verleend 
in de opvatting, dat die woorden een nadere 
gelimiteerde precizeering vonden in de verder 
in denzelfden zin voorkomende woorden "com
posées exclusivement de signes ou d'indica
tions ... ", van welke woorden de eerstgenoem
de eensdeels zijn gescheiden door een komma, 
anderdeels verbonden door de woorden "ou 
bien". Deze komma, die feitelijk ook na " les 
marques" geplaatst wu moeten zijn, wordt 
daarbij verwaarloosd, terwijl aan de woorden 
ou bien de beteekenis wordt gehecht van 
"c'est-á-dire" of het Nederlandsche "of te 
wel". Hoewel die opvatting voor niet-Frnn
schen taalkundig minder juist schijnt, moet zij 
tegenover op dit punt blijkbaar eensgezinde 
Franschen toch als mogelijk erkend worden; 
waarbij verder in acht genomen moet worden, 
dat de interpunctie van het geheele, door tal 
van amendementen gevormde Unieverdrag niet 
zuiver is, terwijl de Actes de gehouden be
raadslagingen niet volledig weergeven en in 
het bijwnder met betrekking tot dit punt als 
all erlaatste gegeven inhouden: ,,La question 
a ét6 r6servée; elle trouve sa solution dans la 
Séance plénière" t. a. p. blz. 309, dat wil in 
congrestaal zeggen: ,,in onderhandsche bespre-
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kingen vóór de séance plénière". In de sóance 
plénière verklaarde daarop de Fransche voor
zitter van de redactie-commissie Pelletier (t. a. 
p. blz. 252}, dat de Fransche delegatie de in 
de commissie voorgestelde text voor art. 6 kon 
aanvaarden " parce qu'i l pose bien la règle 
absolue de l'obli gation de l' acceptation de la 
marque en limitant strictement les cas d'excep
t ions". 

Dit standpunt vindt verder steun in de toe
lichting tot het "Programma" voor de confe
rentie te 's-Gravenhage van 1925, opgesteld 
door het Internationale Bureau te Bern in 
samenwerking met Nederlandsche Regeering, 
waar wordt gezegd : Les mots "ou bien" sem
blent indiquer qu'il n'agit là de deux classes 
de marques, celles dépourvues de caractère 
distinctif et celles composées de d' signations 
ou signes usuels ou nécessaires, appartenant au 
domaine public. En réalité, il n'ya pas deux 
oritères servant à distinguer ces classes (Actes 
1925 blz. 241). Daar echter in de sedert 
·washington verloopen 14 jaren (waaronder de 
oorlogs- en naoorlogsjaren ! ) de rechtspraak 
reeds in eenige landen in verkeerde richting 
gevestigd was *, waarop niet gemakkelijk zou 
kunnen worden teruggekomen, poogde het 
Programme geleidelijk herstel te bere iken door 
de woorden "ou bien" te vervangen door ,,sur
tout celles", waarop de Franschen aanstonds 
reageerden door consequent de woorden "c'est
à-dire" voo1· te stell en (t. a . p. blz. 341), wat 
later te Londen-1934 werd herhaald. In geen 
van beide gevall en kon echter eenig wijzi
gingsvoorstel de vereischte eenstemmigheid 
vinden; speciaal de Engelsche delegatie wilde 
de bestaande text maar I ieve r om de reeds 
genoemde redenen behouden (t. a.p. blz. 446). 

Indien de H. R. de Fransche opvatting voor 
de juiste zou houden, ook dan echter zal 
' s Hofs bes! issing gecasseerd dienen te worden, 
aangezien er geen sprake van is - noch door 
het Bureau noch door het Hof is dit ook zelfs 
maar in overweging genomen -, dat de l iti
g ieu1,0 merken zouden vall en onder éón der 
sub B 2° na "ou bien" vermelde signes of 
indications. Ze zijn geweigerd omdat zij slechts 
zouden dienen ter versie ring van de waar. 

R equestrante zal zich onthouden van het 
geven van een overzicht over de jurispmdentie 
ten deze in de verschi llende Unielanden, waar 
die zeer uiteenloopt en toch steeds be rust op 
een eigen interpretatie der voor Uwen R aad 
evenzeer toegankelijke Actes. Niet geheel juist 
echter is des gerequestreerden voor het Hof 
gevoerde bewering, dat het Oostenrijksche Ver
waltungsgerichtshof, dat bij arre t van 28 
April 1928 de bijgaande uitvoeri g gemotiveer
de beslissing geheel in requestrantes geest had 

* In de inleiding tot het deel "marque " van 
het onlangs in Belg ië verschenen verzamel
werk: ,.Les Novelles, Corpus J uris Belgici", 
waarin onder n°. 291 (blz. 720} wordt ver
meld , dat het door requestrante verdedigde 
standpunt ook door België wordt aanvaard, 
wordt opgemerkt: ,,Cette législ ation unifiée ne 
s'élabere cependant pas sans bien des di fficul
tés. El Ie se heurte, en effet, à des compétitions 
nationales de jour en jour pi us jalouses et 
!'esprit europeën soufflait avec plus de géné
ros i té il y a cinquante ans". 

gegeven, deze bij zijn latere arrest van 24 
Februari 1933 (M. & W. 1933 blz. 321 } weder 
verloochend wu hebben. In dat latere arrest 
werd slechts gezegd, dat een merk, bestaande 
uit de afbeelding van een flesch, hoewel be
oordeeld naar den aard van het merk volgens 
Oostenrijksch recht als merk ontoelaatbaar te 
achten, toch als wodanig op grond van buiten
landsche inschrijving geaccepteerd zou moeten 
worden, doch dat spec iaal deze flesch ten tijde 
der inschrijving in het Oostenrijksche handels
verkeer reeds gebruikelijk was, zoodat de er
kenning a ls merk blijkbaar geweigerd werd 
met het oog op bestaande rechten van derden. 

Ook het geven van een overzicht der mee
n.ingsuitingen van schrijvers, hoewel deze zich 
vrijwel ronder uitwndering op haar standpunt 
stellen, acht requestrante overbodig. Zij meent 
echter een uitzondering te mogen maken ten 
aanzien van deh nog in leven zijnden rappor
teur der Washingtonsche conferentie Maillard, 
die in bijgaand sch r ijven zich geheel met re
questrante's standpunt accoord verklaart en ter 
ondersteuning daarvan verwijst naar het ver
slag van een reeds eerder door hem gehouden 
voordracht, waarin wordt uiteengezet, dat en 
waarom l'intention des rédacteurs (der confe
rentie van W ashington) a été méconnue", met 
conclusie: ,,Si cela devait avoir un autre sens 
(gelijk a ls die van het Hof) , c'était l'anni
hilement de ' l'alinéa ler et l a contradiction du 
but de l'énumération et de la précaution prise 
pour éviter l'intervcntion de la loi du pays 
cl' i m portation''. 

Weshalve het Uwen R aad moge behagen de 
bestreden beschikking te ve rnietigen met zoo
danige verdere voorziening als Uw Raad zal 
vermeenen .te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerb iedi g te kennen: 
H et Bureau voor den Ind ustr ieelen Eigen

dom, gevestigd te 's-Gravenhage (adv. Mr. Dr. 
J. Wolterbeek Muller); 

De grond waarop de vernietiging in cassatie 
van voormelde beschikking wordt gevraagd is 
in het kort deze : 

H et Hof heeft ten onrechte aangenomen_ dat 
de bepaling van art. 6 der Convention d'Union 
de Paris du 20 mars 1883 pour la protection 
de la Propriété Indust,·ielle, tot welk verdrag 
Hongarije en N ederland zijn toegetreden, aan 
de aanges loten landen de bevoegdheid geeft 
de inschrijving te we igeren van merkei:i, die 
in eenig Unieland zijn ingeschreven, wegen,s 
gebrek aan onderscheidend vermogen. 

Wat de feiten betreft, het Hof heeft in de 
aangevallen beschikking vastgesteld, dat de 
litigiense merken, die zich enkel als versierin
gen der waar voordoen, alle onderscheidende 
kracht missen. 

De bepaling van art. 6 van het Unieverdrag, 
voorzoover hier van belang, luidt: 

6. Toute marque de fabrique ou de com
merce régul ièrement enregistrée dans Ie pays 
d'origine sera admise au dépót et protégée 
telle quelle dans les autres pays de l'Union. 

Toutefous, pourront être refusées ou invali
dées. 

1 °. L es marques qui sont de nature à porter 
atteinte à des droits acquis par des tiers dans 



335 19 OCTOBER 1936 

Ie pays ou la protection est récl amée. 
2°. Les marques dépourvues de tout carac

tère distinctif, ou bien composées exclusive
ment de signes ou d'indications pouvant servir, 
dans Je commerce, pour désigner l'espèce, la 
qualité, la quantité, la destination , la valeur, 
Ie lieu d'origine des produits ou !'époque de 
production, ou dev~nus usuels dans Ie I angage 
courant ou les hab1tudes loyales et constantes 
du commerce du pays ou la protection est 
réclamée. 

Dans l' a ppréciation du caractère distinctif 
d'une marque, on devra tenir compte de toutes 
les circonstances de fait, notamment de la 
durée de l ' usage de la marque. 

of iu de officieele Nederlandsche vertaling: 
6. Elk fabrieks- of handelsmerk, dat op 

regelmatige wijze in het land van oorsprong is 
ingeschreven, zal in de ande re landen der 
Unie tot het dépót toegelaten en zooals het is 
beschermd worden. 

Echter kunnen worden geweigerd of nietig 
verklaard: 

1 °. de merken, die van dien aard zijn, dat 
zij inbreuk kunnen maken op rechten, door 
derden verkregen in het land, waar de bescher
ming wordt gevraagd; 

2°. de merken, die elk onderscheidend ken
merk missen of wel uitsluitend bestaan uit 
teekens of aanwijzingen, welke in den handel 
kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de 
hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, 
de waarde, de plaats van herkomst der waren 
of het tijdstip van voortbrenging of gebruike
lijk zijn geworden in de gangbare taal of de 
rechtmatige en vaststaande gewoonten van den 
handel in het land, waar de bescherming 
wordt gevraagd. 

Bij de beoordeeling van het onderscheidend 
kenmerk van een merk moet rekening worden 
gehouden met al de feitelijke om tand ighe<len, 
met name met den duur van het gebruik van 
het merk. 

Het komt gerequestreerde voor dat het niet 
noodzakelijk is, in te gaan op requestrante's 
betoog omtrent de eerste alinea van a rt. 6. 
De zwakheid van dit betoog, waarbij de kern 
van art. 4 van het vóór het tractaat van 
Washingto l'\ van 2 Juni 1911 geldende Proto
cole de Cloture - de authentieke interpretatie 
van art. 6 van het Unieverdrag - moet wor
den weggeredeneerd, spreekt voor zichzelf. 

Bovendien is, sinds de herziening van het 
Unieverdrag te ·w ashington, toen de geoor
loofde gronden van weigering van Uniemerken 
uitdrukkelijk zijn opgenomen in art. 6 van het 
Unieverdrag, de vraag welke beteekenis men 
aan deze eerste alinea kan hechten, in deze 
zaak niet meer van groot belang. 

:Men vindt omtrent een en ander een duide
lijke uiteenzetting in Louis Donzel , Commen
taire de la Convention Internationale (1891) 
pag. 250 e.v. ; Smits van Oyen, Het inte r
nationale recht der fabrieks- en ha11delsmerken 
(1894) pag. 21. 

De praktijk van de meeste Unielanden vóór 
Washington, was aldus, dat men Uniemerken, 
zonder onderscheidend vermogen, weigerde. 

Men heeft bij de herzien ing van Washington 
dan ook de bestaande praktijk willen sanctio
neeren, voor zoover men die in overeenstem
ming achtte met rle geest van het Unieverdrag, 

waarvan het hoofdbeginsel ligt in de bepaling 
van art. 2 luidende: 

2. Les ressorti sants de chacun des pays 
contractants jouiront, dans tous les autres pays 
de l'Union, en ce qui concerne la protection 
de la pmpriété industrielle des avantages que 
les lois respectives accordent actuell ement ou 
accorderont par la suite aux nationaux, Ie tout 
sans préjudice des droi ts spécialement prévus 
par la présente Convention. Toutefois, aucune 
ohligation de domicile ou d'établissement clans 
Ie pays ou la protection est réclamée ne pourra 
être imposée aux ressortissants de l'Union . 

Requestrante's betoog nu berust op de theo
rie van enkele Fransche schrijvers en congres
redenaars omtrent art. 6 van het Unieverdrag. 

De vraag of de jure constituendo dezer leer 
al dan niet aanbeveling verdient mag onbe
sproken blijven, in ieder geval is deze leer 
niet neergelegd in het thans geldende Unie
verdrag, woals het laatstelijk in den Haag in 
19 25 is gewijzi gd. 

De bepaling van art. 6 is volkomen duide
lijk ; all een indien men er een beperking in 
wil lezen, die er niet in ligt, wordt het noodig 
er de histori e en zelfs de praehistorie bij te 
halen , in hoofdzaak bestaande uit meeningen 
van vertegenwoordigers van enkele landen bij 
enkele conferenties ten beste gegeven, maar 
die in het Unieverdrag zooals het geworden 
is, nu eenmaal niet neergelegd zijn. 

Er valt niet over te twi ten dat de weige
ringsgrond "manque de tout caractère clistino
tif" err de andere uitdrukkelijk genoemde als 
evenwaardig gecoördineerd naast elkaar ge
steld zijn. 

Ter gelegenheid van de Conferentie van den 
Haag in 1925 was, in het programma van 
wijzigingen voorgesteld in art. 6, onder 2° de 
regel "Les marques dépourvues de tout carac
tère distinctif, ou bien composées exclusive
ment de signes enz." te vervangen door "Les 
marques clépourvues de caractère distinctif, 
surtout celles enz.", zulks om te doen uitkomen 
dat het bij de merken zonder onderscheidend 
vermogen in hoofdzaak ging om de uitdruk
kelijk vermelde gevallen. 

Deze (slechts geringe) wijziging is echter 
uitdrukkelijk met 17 tegen 10 stemmen ver
worpen, daar men zich wenschte voor te be
houden naar eigen wetgeving te beoordeelen 
of een merk vo ldoende onderscheidend ver
mogen bezat. Men vreesde, dat in het woorrl 
,,surtout" eenige beperking van die bevoegd
heid zou liggen. Een Fransch voorstel om de 
bedoelde woorden te vervangen door "c'est à 
<lire cell es" is daarop niet eens meer in be
handeling genomen. 

Hoewel niet zeer terzake dienend zij hier 
toch vermeld, dat een soortgelijke wijzigings
poging ter gelegenheid van de Conferentie te 
Londen in 1934 evenzeer mislukt is. -" 

Het gaat nu toch niet aan te beweren, dat 
de Franscbe theorie ( de praktijk is daar te 
lande ook anders) in art. 6 van het Uniever
drag wu zijn neergelegd, zulks in strijd met 
de duide lijke bewoordingen dezer bepaling. 

De door de requestrante verkondigde leer 
wil zei fs onderscheid maken tusschen de ver
schillende I an den van oorsprong, n.l. die met 
en die zonder vooronderzoek. Dit onderscheid 
is in het Unieverdrag niet te vinden en wu 
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ook zeker nimmer door eenige conferentie 
geaccepteerd worden. 

Requestrante steunt haar meening op enkele 
losse zinnen uit het door het Bureau inter
national voor de Conferentie van Washington 
in 1911 ontworpen Programma provisoire lui
dende: 

Dans les pays qui ne pratiquent pas !'examen 
préalable, les marques enregistrées restent ex
posées, en cas de litige à un examen justiciaire 
qui aboutit à l'annulation si Ja marque ne 
répond pas aux prescriptions légales. Peut on 
admettre que la Convention a voulu imposer 
quand même à tous les pays Unionistes l'ac
ceptation d'une marque enregistrée, il est vrai, 
dans son pays d'origine, gräce au défaut d'exa
men, mais dont la validité légale est au moins 
douteuse? Nous pensons qu'il faut ménager 
cette situation, créée par Ja différence des 
systèmes en donnant au texte conventionel une 
forma mieux adoptée aux circonstances et aux 
besoins. (pag. 50 Actes de Washington). 

In deze woorden ligt echter klaarblijkelijk 
geen andere bedoeling dan om duidelijk te 
maken, dat het niet aangaat de verschillende 
landen te dwingen ieder merk te accepteeren, 
dat na een inschrijving in het land van oor
sprong in een ander Unieland wordt aange
boden. 

Verschil te maken tusschen de verschillende 
landen van herkomst der merken, al naar mate 
deze een vooronderwek kennen of niet, wu 
zeker onaanvaardbaar zijn. Immers in dat 
geval zou ook met de qualiteit van het voor
onderwek rekening moeten worden gehouden. 
Vele Unielanden houden er b.v. aparte regis
ters op na, waarin de merken voorkomen, die 
men in het eigen land niet a ls volwaardig 
erkent, maar die men alleen inschrijft, om een 
herkomstverklaring voor zulke merken te kun
nen verschaffen. 

Immers sommige landen eischen voor de 
inschrijving van een merk van vreemden oor
sprong, dat het in het eigen land ingeschreven 
is. Deze eisch wordt terecht of ten onrechte 
gegrond op art. 6 van het Unieverdrag. 

Engeland en de Vereenigde Staten van 
Amerika b.v. bezitten dergelijke bijregi~ters, 
waarin dikwijls, in die landen zelf niet onder
scheidend geoordeelde merken voorkomen . 

Zou men volgens requestrante al die merken 
moeten aanvaarden, omdat ze uit een land 
,,met vooronderwek" komen? 

In de litteratuur omtrent het Unieverdrag 
wordt algemeen aangenomen dat de "marques 
dépourvues de tout caractère distinctif" en die 
"composées excl usivement de signes enz." twee 
afzonderl ijke categorieën vormen, waarvan de 
tweede echte r dikwijls onder de eerste alge
meenere valt, hetwelk echter in het onder
havige geval niet wo is, zie b.v. het standaard
werk van Stephen P . Ladas, International 
Protection of industrial property, Cambridge, 
H arvard University Press, 1930, o. a. pag. 
546 e. v. 

This provision contains two categories of 
cases in which the rule of article 6 may not 
apply. They are alike in referring to sings of 
marks which are in the public' s possession; 
but they differ in that marks of the one cate
gory can under no condition constitute a trade 
mark, whereas those of the other category 

cannot he protected as trade marks because of 
certain conditions in the trade of the country 
where protection is claimed. 

Zie voorts het door requestrant aangehaalde 
werk Les Nouvelles, Corpus Juris Belgici, 
Ouvrage publié sous Ie patronage de: M. A. 
Goddyn, Premier Prés ident de la Cour de 
Cassation, Brussel, Les Editions Edmond Pi
card, Deel II, pag. 732 (n°. 336 e.v.). 

Le 2° de l'article 6 paraît s'appl iquer à 
trois catégories diverses de marques: 

n. marques dépourvues de tout caractère 
distincti f ; 

b. marques composées exclusivement de sig
nes enz. 

en vervolgt dan onder n °. 337 : 
a. Marques dépourvues de tout caractère 

distinctif. Le motif de refus, d'une portée très 
générale, ne figurait pas dans Ie texte voté à 
Stockholm, on Ie voit apparaître pour la pre
mière fois dans Ie programma provisoire de la 
Conférence de Washington, redigé par Ie 
Bureau international de Berne. Il paraît bien 
s' appl iquer surtout aux signes foncièrement 
inaptes à servir de marques à raison de leur 
nature même et indépendamment du produit 
qu'ils sont appelés à caractériser. 

De Nederlandsche praktijk is gedurende al 
de jaren sedert 1883, dat Nederland aangeslo
ten is geweest bij het Unieverdrag van Parijs, 
dezelfde gebleven. 

Of het merk, naar den vorm beschouwd, een 
merk kan zijn, wordt beoordeeld door het land 
van oorsprong; of het onderscheidend vermo
gen bezit wordt beoordeeld naar de in Neder
land daaromtrent heerschendP opvattingen en 
omstandigheden. 

Nimmer is door eenig land hiertegen eenig 
aan het Unieverdrag ontleend bezwaar ge
maakt. Sedert 1893 zijn wij aangesloten bij het 
Arrangement van Madrid betreffende de inter
nationale inschrijving van merken. De inter
nationale merken, die alle onder de bepali ng 
van art. 6 van het Unieverdrag vallen, worden 
op deze zelfde wijze behandeld. immer heeft 
het Bureau international, dat alle weigeringen 
van merken onder de oogen krijgt, en op de 
richtige toepassing der verdragen pleegt toe te 
zien, eenige opmerking gemaakt omtrent de 
Nederlandsche opvattingen in dezen. 

In de andere landen is de praktijk in het 
algemeen geen andere. 

Ook niet in het land van oorsprong van het 
onderhavige merk, Hongarije, waar het Mi
nistère royal hongrois du Commerce op 17 
October 1932 een eindbeslissing gaf in een 
zaak, die het bedoeld art. 6 van het Unie
verdrag betrof (zie Revue internationale de 
la Propriété Industrielle et Artistique, 1932, 
pag. 127) . Het ging om de vraag of de afbeel
ding van een bepaalde flesch als merk kon 
worden beschermd. 

De Minister maakt eerst uit, wel ke teekens 
naar Hongaarsche opvatting merken kunnen 
zijn en spreekt dan uit: (in de Fransche ver
taling) 

La notion de la marque définie comme ci
dessus exclut la possibilité de l'enregistrement 
du flacon en question tel queJ , car la dispo
sition impérative telle quelle ne s'appl ique 
qu'à une marque. 

Etant donné que d'après ce qui a été dit 
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plus haut, Ie flacon de parfums en question 
ne peut pas être considéré comme marque 
d' après Ia loi hongroise, etc. 

Bij de inschrijvingsprocedure in Hongarije 
worden dan ook zeer vele internationale mer
ken wegens gebrek aan onderscheidend ver
mogen geweigerd, meer dan in de andere aan
gesloten landen. 

In Oostenrijk, waar de vraag in 1928 in 
anderen zin was beslist, heeft het Verwaltungs
hof op 24 Februari 1933 {Markenschutz und 
Wettbewerb 1933, pag. 321, zie ook bespreking 
van dit arrest door Dr. Duchesne, Direktor 
im R eichspatentamt op pag. 385) uitgemaakt: 
dat een bepaalde fleschvorm geen onderschei
dend vermogen als merk bezat en op dien 
grond overeenkomstig art. 6 van het Uniever
drag niet als merk beschermd kan worden. 
De tweede alinea van dit arrest luidt : 

W enn die Beschwerde beklagt, dass s ich der 
angefochtene Bescheid nur auf den § 1 des 
oesterre ichischen Markenschutzgesetzes stützt 
und den Unionsvertrag nicht berücksichtige, 
so ist das nicht richtig. Der angefochtene B e
scheid beruft sich auf Seite 39 ausdrückl ich 
auf Artikel 6 des Unionsvertrages, und da 
dieser unter Zahl 2 ausdrücklich "Marken, 
die jeder U nterscheidungskraft entbehren" 
vom internationalen Schutz ausschlieszt, hat 
die bel angte Behörde in Gemässheit des Art i
kels 6 gehandelt, wenn sie die Unterschei
dungskraft der streitigen Marken geprüft hat. 

Voor België zie b.v. Arrest v. Cour d'Appèl 
te Brussel 8 Januari 1934, l'Ingénieur Conseil 
1934, pag. 27 e. v. 

Attendu que l'article 6 de cette Convention 
st ipul e que toute marque de fabrique ou de 
commerce regulièrement enregistrée dans Ie 
pays d'origine sera admise au dépót et proté
gée telle quelle dans les autres pays de l'Union ; 

Attendu qu'à supposer la marque regulière
ment enregistrée dans Ie pays d'origine, en 
France; il faut pour être protégée en Bol
g ique, qu'elle respecte certa ines dispositions 
propres à notre pays ou elle est importée, 
notamment, d'abord, qu'elle ait un caractère 
d'ori ginalité qui doit être apprécié suivant les 
règles en vigueur chez nous en uite qu'elle 
réserve les droits des tiers. 

Merkwaardig is, dat hoezeer Fransche theo
retici {zie b.v. den door requestrante overge
legden brief van Mr. George Maillard) een 
zeer ruime strekking will en geven aan art. 6 
van het Unieverdrag, de Fransche rechtsprak
tijk deze bepaling aanmerkelijk enger opvat. 
Zoo b.v. het arrest van la Cour de Rouen van 
20 Mei 1931, te vinden in Annales de la Pro
priété industrielle, artistique et littéraire, 
1931, pag. 355, b.v. de overweging: 

Mais attendu qu'il résulte au contraire du 
texte revisé à Washington de ladite Conven
tion d'Union de Paris de 1883 que les tr ibu
naux des pays adhérents ou la protection est 
demandée pour une marque régul ièrement 
déposée dans son pays d'origine ont Ie devoir 
d'exam iner si elle présente les caractères 
distinctifs qui sont nécessaires pour qu'elle 
puisse être l'objet de droits privatifs et de la 
refuser ou de l'invalider au cas contraire. 

Ook in dit geval betrof het een in Engeland, 
dus een land met vooronderzoek, ingeschreven 
woordmerk, waaraan wegens gebrek aan onder-
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scheidend vermogen de bescherming ontzegd 
werd. 

De Engelsche, Amerikaansche en de Duitsche 
praktijk zijn niet anders. De merken, waarom 
het hier gaat, zijn b.v. ook in Duitschland op 
dezelfde gronden door het Patentamt gewei
gerd. 

Op deze gronden verzoekt gerequestreerde 
dat het Uwen Raad moge behagen het beroep 
in cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

0 . dat de bestreden beschikking, voor zoover 
nog van belang, berust op de volgende, in het 
verzoekschrift slechts gedeeltelijk weergegeven 
overwegingen 6-14 : 

6. ,,dat art. 6 voormeld {van het Uniever
drag van Parijs van 20 Maart 1883 voor de 
bescherming van den industrieelen eigendom, 
zooals dit nader is gewijzigd) als algemeenen 
regel vooropstelt dat ieder fabrieks- of han
delsmerk, dat regelmatig is ingeschreven in 
het land van oorsprong ook "telle quelle" zal 
moeten worden ingeschreven en beschermd in 
de overige Unielanden, maar datzelfde artikel 
aan dien algemeenen regel terstond eenige 
uitzonderingen toevoegt en daarbij bepaalt: 

,, Toutefois, pourront être refusées ou inva
lidées : 

,,sub 2 les marques dépourvues de tout ca
ractère distinctif, ou bien enz., 

"terwijl als slotalinea bij deze uitzondering 
wordt bepaald: 

" Dans l' appréciation du caractère distinctif 
d'une marque, on devra tenir compte de toutes 
les circonstances de fait, notamment de la 
duróe de l'usage de la marque"; 

7. ,, dat uit deze woorden van art. 6 duide
lijk volgt dat de inschrijving van een merk, 
al is het regelmatig ingeschreven in het land 
van oorsprong, in het la nd van invoer mag 
geweigerd worden op grond, dat het alle on
derscheidend karakter mist, bij de beoordeeling 
waarvan men in het land van invoe1· zal moe
ten rekening houden met feitelijke omstandig
heden, die ook in het land van oorsprong 
mogelijkerwijs kunnen bestaan en daar aan 
het merk de onderscheidende kracht, welke het 
uiteraard niet bezit, kunnen hebben verleend; 

8. ,,dat onder die omstandigheden echter 
niet kan begrepen zijn het enkele feit dat een 
merk in het land van oorsprong regelmatig is 
ingeschreven, daar alsdan de geheele boven
vermelde uitzondering geen redelijken zin 
zoude hebben ; 

9. ,,dat ook de niet altijd duidelijke beraad
slagingen van de afgevaardigden der verschil
lende landen, welke het tractaat tot stand 
brachten, zooals deze zijn weergegeven in de 
actes de l a conférence réunie à Washington, 
uitgegeven te Bern in 1911 {zie o. a . bladz. 
50, 296 vooral 299 en 300) niet tot een andere 
opvatting nopen; 

10. ,,dat derhalve zal moeten worden nage
gaan of aan de teekeningen uit haren aard 
onderscheidend karakter a ls merk kan worden 
toegekend; 

ll. ,,dat het Hof nu wel met de Rechtbank 
van oordeel is dat merken mede als versiering 
kunnen dienen, maar tevens van oordeel is 
dat niet iedere versiering een merk is in den 

22 
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zin der Merkenwet, ook al zou een handels
zaak of fabriek zulk een versiering voor' haar 
waren dikwijls gebruiken en dat zulks a ll een 
dan het geval is, wanneer die versiering zich 
tevens aan het publiek a ls merk voordoet; 

12. ,,dat dit laatste bij de onderwerpelijke 
teekeningen niet het geval is en het Hof dus in 
dezen met de Rechtbank van meening ver
schilt; 

13. ,,dat toch de teekeningen, welke de 
Vennootschap hier als merk wil doen inschrij
van bestaan uit telkens wederkeerende kruisjes 
tusschen de streepen alles van gele kleur be
stemd om over de geheele lengte van den band 
of slang te worden aangebracht, en zich daar
door alleen als versiering daarvan voordoen; 

14. ,,dat daargelaten of men hier wel in 
het algemeen van merken kan spreken en het 
Bureau reeds op dezen enkelen grond dat het 
hier geen merken betreft, de inschrijving zou 
kunnen weigeren, in allen gevalle, ook indien 
men die teekeningen a ls merken zou willen 
beschouwen, omdat zij in Hongarije a ls zoo
danig zijn ingeschreven, deze dan toch als 
merken alle onderscheidende kracht missen 
en de Vennootschap in gebreke is gebleven 
om aan te toonen dat zich hier de bijzonde1·e 
omstandigheden voordoen, waarvan boven 
sprake was". 

0. dat hij zich met deze overwegingen en 
met de daaruit getrokken slotsom, in de be
slissing neergelegd, in het algemeen kan ver
eenigen en in het b ij zonder van oordeel is, 
dat de 8e overweging ten onrechte bij het 
middel tot cassatie wordt bestreden; 

O, dat onder deze omstandigheden het mid
del moet afstu iten op de van feitelijken aard 
zijnde overweging van overweging 14, dat de 
a ls merken ter inschrijving aangeboden tee
keningen zich alleen als een versiering van 
den band of de slang voordoen; 

0. dat de verzoekster wel bij de toe! ichting 
van haar middel de meening ingang tracht te 
doen vinden, dat het in art. 6 van het Trak
taat onder 21) aan den vooropgestel den regel 
van dit artikel toegevoegde, waarop de 6e 
overweging van het bestreden a rrest betrek
king heeft, slechts één enkel e uitzondering op 
dien regel zou vormen en wel een door het op 
de woorden ou bien volgende beperkte uit
zondering, doch dat hij deze meening n iet 
deelt; 

0. toch, dat, nadat in het eerste lid de 
hoofdregel is vooropgesteld , het tweede lid 
van art. 6, aanvangende met de woorden 
,,Toutefo is pourront être re fusées ou invali
dées: ,,onder 2e aldus voorgaat: ,,les marques 
dépourvues de tout caractère distiuctif, ou 
bien composées exclusivement de signes ou 
d'indi9ations pouvant servir, dans Ie commerce, 
pour désigner J'espèce, l a qualité, la quantité, 
Ja destination, la valeur, Ie lieu d'origine des 
produits ou !'époque de production, ou devenus 
usuels dans Ie langage courant ou les habitu
des loya les et contantes du commerce du 
pays oll la protection est reclamée", waarop 
dan nog de reeds vermelde slotzin volgt; 

0. nu, dat de woorden ou bien niet toelaten 
in wat daarop volgt een beperking te lezen 
van het voorafgaande "les marques dépourvues 
de tout caractère distinctif" welke beperking 
dan de gevallen zou opsommen, waarin bij 

uitsluiting aan de merken een onderscheidend 
karakter niet zou mogen worden toegekend, 
doch dat naar het Fransche taaleigen deze 
woorden een tweede reeks inl eiden van mer
ken , die evenals de ieder ondersche idend ka
rakter ontberende merken, mogen worden 
geweigerd of nietig verklaard; 

0. dat dit te meer klemt nu - gelijk bij de 
toelichting tot het middel ook wordt erkend 
- ter conferentie te 's-Gravenhage blijkens 
blz. 446/7 der "Actes" is verworpen een amen

' dement om in plaats van de woorden ou bien 
te lezen: ,,c'est à dire", waarmede de bedoelde 
beperking der uitzondering wel zou zijn uit
gedrukt; 

0. dat derhalve in het zoogenaamde land 
van invoer de administratieve of rechterlijke 
autoriteit krachtens art. 6 van het Tractaat 
steeds de inschrijving in het register zal kun
nen weigeren van merken, welke een onder
scheidend karakter ontberen, ook indien het 
merk in het land van oorsprong regelmatig is 
ingeschreven; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. betreffende het middel van cassatie: 

dat art. 6 van het herziene Verdrag van 
Parijs betreffende den Industrieelen Eigen
dom, zooals dit is goedgekeurd bij de wet van 
15 Maart 1928 S. 64, in zijn eerste lid bepaalt, 
dat een merk, hetwelk regelmatig in het land 
van oorsprong is ingeschreven, ,,telle quelle" 
zal worden inge chreven in de andere landen 
der Unie, doch dat het tweede lid van dat. 
artikel hierop als uitzondering toelaat, dat 
onder meer geweigerd kunnen worden merken, 
" dépourvues de tout caractère distinct if, ou 
bien composées exclus ivement de signes ou 
d'indications pouvant servir, dans Ie commerce, 
pour désigner l'espèce, la qualité etc."; 

dat het middel nu in de eerste p laats be
toogt, dat naar gemis van onderscheidend ve r
mogen een onderzoek n iet mag worden inge
steld - en zoodanig gemis dan ook niet mag 
worden aangenomen -, indien in het land 
van oorsprong de inschrijving slechts geschiedt 
na onderzoek naar de _gesteldheid van de aan
geboden .merken; 

dat echter in het artikel van een zoodani ge 
beperking niets is te vinden en deze, welke 
de draagwijdte van de bedoelde uitzonder ing 
ten zeerste zou doen inkrimpen, ook niet I igt 
in den aard der zaak noch in de geschieden is 
der betreffende bepaling steun vindt; 

dat het middel voorts de _ stelling bevat, dat 
gemis van onderscheidend vermogen slechts 
kan worden aangenomen, indien het merk 
uitsluitend zou zijn samengesteld uit eene der 
,,signes ou indications", welke in evengenoem
de bepaling achter de woorden "ou bien" zijn 
vermeld · 

dat echter ook deze stelling niet kan worden 
aanvaard, daar zij onvereenigbaar is met den 
duidelijken tekst, welke, door de woorden "ou 
bien" , een gelijkstelling van hetgeen aan die 
woorden voorafgaat met hetgeen daarop volgt, 
niet toelaat; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. llbis.) 

Kantoor.: Geacht moet worden, dat bij 
verd. alle schuld aan overtreding van het 
parkeerverbod ontbrak, omdat primo het 
betrokken bord onduidelijk is geplaatst, 
secundo het voor een vreemdeling mislei
dend is, dat in Goes de nieuwe borden op 
somm ige gedeelten reeds zij n geplaatst en 
de oude - zij het ook ge ldende - borden 
op andere plaatsen. 

H. R.: Het ontslag van rechtsvervolging 
is - wat er zij van 's Kantonrech ters gron
den daarvoor - terecht gegeven, nu de 
t.1.1. en bewezenverklaring n iet inhouden 
- gelijk voor de . aanwezigheid van de 
overtreding van art. llbis, 1 id 1, onder c 
M. en R.Regl. door dat art. wordt ge
eischt - dat het stilhouden van req. !l"e
schiedde "anders dan tot het onmiddellijk 
uit- of inlaten of uit- of instappen van 
personen of het onmiddellijk laden of 
lossen van goederen." 

[Anders implicite Adv.-Gen. Wijnveldt.J 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
de Kantongerechten ter standplaats Middel
burg, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Mid
delburg van 15 April 1936, waarbij J. H. S. , 
van beroep koopman te Apeldoorn, terzake 
van het te zijnen aanzien bewezenverklaarde 
is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond voor den Kantonrechter 
te Middelburg terecht ter zake dat hij den 
tienden Maart 1936, des namiddags circa 12.5 
uur te Goes als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig dit in sti lstand heeft gehad op 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg de Lange Kerkstraat, terwijl op die weg 
van toepassing was een besluit a ls bedoeld in 
art. llbis eerste lid onder letter c en tweede 
lid van het Motor- en Rijwielreglement, te 
weten een parkeerverbod, dat op de door den 
Minister van Waterstaat bepaalde wijze ter 
kennis van de weggebruikers was gebracht. 

Met toepass ing der artt. 1, llbis lid 1 aanhef 
en sub c, lid 2, lid 4, 73 lid 1 aanhef en sub 
a, en 88 van het "Motor- en Rijwielregle
ment", art. 2, 28 lid 1, 30, 39 der "Motor- en 
Rijwiel wet", art. 55 sexies der "Motor- en 
Rijwielbeschikking", art. 12 aanhef en sub / 
der Motor- en Rijwielverordening der Ge
meente Goes, besluit van~- en ',V. van Goes 
d.d . 29 Juli 1931, artt. 271, 348, 350, 352 lid 
2, 357, 358, 359, 398 Sv., gaf de Kantonrech
ter dit feit, hetwelk hij bewezen verklaarde 
de benaming van "Als bestuurder van een 
motorrijtuig dit tot stilstand hebben op een 
weg, voor roover daarop van toepassing is een 
bes! uit, a ls bedoeld in art. llbis van het 
"Motor- en Rijwielreglement" dat op de door 
den Minister van Waterstaat bepaalde wijze 
ter kennis van de weggebruikers is gebracht. 

Hij ontsloeg echter gerequireerde van alle 
rechtsvervolgi ng, van oordeel dat deze niet 
schuld had. De Kantonrechter geeft daarvoor 
de volgende gronden aan: 

"In de eerste plaats is uit het onderwek ter 

terechtzitting gebleken, dat het bord ondui
delijk is geplaatst en in de tweede plaats is 
het voor een vreemdeling misleidend, dat in 
Goes de n ieuwe borden op sommige gedeelten 
reeds zijn geplaatst en de oude, zij het ook 
geldende, borden op andere plaatsen (rooale 
uit het onderwek ter terechtzitting is geble
ken). Het verkeer wordt daardoor in den waan 
gebracht, dat, ter plaatse waar geeh nieuw 
bord is geplaatst, het parkeeren niet ver
boden is." 

De Ambtenaar 0. M. bij het Kantongerecht 
kon zich daarmede niet vereenigen, en in cas
satie gekomen stelt hij als middel: 

S., althans v. t . der artt. 350, 351 en 352 
Sv., artt. 2 en 28 der Motor- en Rijwielwet, 
artt. llbis en 73 van het Motor- en Rijwiel
reglement, artt. 55sexies der Motor- en Rij
wielbeschikking, artt. 12 aanhef en sub / der 
Motor- en Rijwielverordening van de gemeente 
Goes; benevens van het besluit van B. en W. 
van Goes van 29 Juli 1931; 

doordien de Kantonrechter, hoewel het te
lastegelegde bewezen verklarende, en dit een 
door verdachte gepleegd strafbaar feit ach
tende, desniettemin den verdachte niet straf
baar heeft verklaard en hem heeft ontslagen 
van rechtsvervolging in stede van hem straf
baar te verklaren en te veroordeel en. Blijkens 
de overwegingen, vermeld in kolom. 5 der aan
teekening van het mondeling vonnis, laat de 
Kantonrechter de onoplettendheid van ver
dachte disculpeerend werken; zulks ten on
rechte, vermits e igen onoplettendheid ten aan
zien van, gelijk in casu, verkeersborden nim
mer bevrijdend kan werken . . 

Requirant licht dit middel nog nader toe, 
door op te merken, dat oorspronkelijk te Goes 
op grond van gemeentelijke bepalingen reeds 

· voor vérschillende straten een parkeerverbod 
bestond, terwijl dit was aangeduid door de in 
het procesverbaal van den ager,t van P oli tie te 
Goes genoem de borden. 

Na 16 Juli 1934, zijnde de datum waarop 
het nieuwe art. 11bis van het Motor- en Rij 
wielreglement in werking trad, is men te Goes 
langzamerhand de oude borden door nieuwe, 
voorgeschreven bij de nieuwe Motor- en Rij
wielbeschikking, gaan vervangen. 

Volgens de Heer Kantonrechter wu dit op 
het publiek dermate verwarrend werken, dat 
de (nog geldende) oude borden plotseling niet 
duidelijk zouden zijn , hoewel zij vóór de invoe-
1·ing der nieuwe borden wel voldoende duide
lijk geacht werden. 

Naar Zijne meening evenwel moet en kan 
het autorijdend publiek ermede rekening hou
den, dat er een bij dé wet bepaal de overgangs
tijd is, waarin wowel de oude a ls nieuwe 
borden gelden, zoodat eventueele overtredin
gen, die steeds aan eigen onoplettendheid te 
wijten zijn, tot strafrechtelijke veroordeeling 
moeten le iden. · 

De eerste vraag welke in deze zaak rijst, is 
of dit beroep wel ontvankelijk is. Van ver
zuim van vormen is hier niet sprake, immers 
bevat het vonnis de gronden waarop het is 
gewezen, en het is met open deuren uitge
sproken, zoodat het er a ll een over gaat of de 
dan ook in het middel genoemde artikelen 
door deze uitspraak geschonden of verkeerd 
toegepast zijn, nu de Kantonrechter heeft aan-
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genomen, dat het telastegelegde feit gepleegd 
en bewezen is, doch hij dit feit niet strafbaar 
achtte, omdat alle schuld bij gerequireerde 
ontbreekt. Naar mijne meening heeft de wet
gever in de bovenbedoelde artikelen niet doen 
blijken van zijn wil, dat de overtreder ook 

· strafbaar zou zijn bij afwezigheid van alle 
schuld, en kon de kantonrechter schuld niet 
aanwezig achtend op thans niet te onderzoeken 
gronden, dus niet anders doen dan ontslaan 
van rechtsvervolging. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan den 
gerequireerde is telastegelegd, (zie conclusie) ; 

dat de Kantonrechter - met herstel van een 
kennelijke schrij ffout in plaats van "art. llbis 
eerste lid onder letter a", lezende "art. llbis 
eerste lid onder letter c" - dit telastegelegde 
heeft bewezenverklaard en gequal ificeerd, doch 
gerequireerde niet strafbaar heeft geoordeeld 
en diensvolgens ontslagen van alle rechtsver
volging, zulks op de overweging, dat bij hem 
alle schuld aan de overtreding moet geacht 
worden te hebben ontbroken, vermeldende de 
aanteekening van het mondeling vonnis daar
omtrent nader : (zie conclusie); 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit middel reeds daarom niet tot 
cassatie kan leiden, omdat - wat er zij van 
's Kantonrechters gronden voor het door hem 
uitgesproken ontslag van rechtsvervolging -
dat ontslag zelf terecht is gegeven, nu de 
telastelegging en bewezenverklaring niet in
houdt - gelijk voor de aanwezigheid van de 
overtred ing van art. llbis eerste lid onder c 
van het Motor- en Rijwielreglement door dat 
artikel wordt geëischt - dat het stilhouden 
van requirant geschiedde "anders dan tot het 
onmiddellijk uit- of inlaten of uit- of instappen 
van personen of het onmiddellijk laden of 
lossen van goederen" ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 art. 68.) 

Nu req. de beschikking had over de bij 
dagv. bedoelde localiteit en hij het was, 
d ie de z.g. eigen werkers in de gelegen
he id stelde aldaar uit het hem verschafte 
materiaal de sigaren te maken, welke in 
den regel dan door hem werden verkocht, 
heeft de Rechtb. op grond van de in haar 
vonnis voorkomende feiten en omstandig
heden kunnen aannemen, dat in de onder
neming, waarvan req. hoofd of bestuurder 
was, in een fabriek of werkplaats de ar
beid, bestaande in het maken van sigaren 
uit door req. verschafte tabak, werd ver
richt. Dat req. naar den vorm de verhou
ding tusschen hem en die arbeiders heeft 
vastgelegd in een overeenkomst van huur 

en verhuur en d ie a1·beiders niet zijne on
dergeschikten zijn in den zin van art. 1637a 
B. W. doet aan die beslissing niet af. 

Op het beroep van E. J. C. te Rotterdai:n, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen 
laste gewezen vonnis van de Rechtbank te 
Rotterdam van 14 Apri l 1936, waarbij , in 
hooger beroep, met vernietig ing van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te R ot
terdam van 15 Nov. 1935, requirant, ter zake 
van "als hoofd eener onderneming, waarin 
arbeid wordt verricht in eene werkplaats niet 
zorgen, dat in die inrichting, op eene p laats, 
die vrij toegankelijk is voor alle arbeiders in 
die inrichting werkzaam, een gedagteekende 
en door hem onderteekende arbeidslijst, welke 
voldoet aan de in art. 68 der Arbeidswet 1919 
gegeven voorschriften is (lees: is opgehangen) 

i en opgehangen blijft, zoodanig, dat daarvan 
gemakkel ijk kan worden kennis genomen", 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 8, 68 eerste 
lid aanhef en onder a, 83, 87, 1 00 van de 
Arbeidswet 1919, S. 64, 23, 91 Sr., is veroor
deeld tot eene geldboete van zes gulden en 
drie dagen vervangende hechtenis . 

Conclusie van den Adv.-Gen. W ij nveldt. 

Post alia: 
Zonder een keuze te doen uit de alternatieve 

telasteleggingen, wat in d it geval geen bezwa
ren oplevert, verklaarde de Rechtbank bewe
zen, ,,dat hij als hoofd, al thans bestuurder 
van een onderneming tot het maken van siga
ren geen althans geen behoorlijke maatregelen 
heeft genomen om te voorkomen, dat op 2 Juli 
1935 omstreeks 2¼ uur in een werkplaats als 
bedoeld in art. 2, 1 Arbeidswet 1919 aan de 
Gedempte Botersloot ... te Rotterdam de ar
beiders volgens opgaaf genaamd J ohannes 
Jacob Kost, Antonius J ohannes Ranselman, 
Matthijs Jutte, Johannes Hendrikus Goossens, 
J acobus van der Keur en Matthijs Gerardus 
Keereweer, in die onderneming, arbeid be
staande in het vervaardigen van sigaren, 
althans eenigerlei arbeid, verrichtten, terwijl 
aldaar geen arbeidsl ijst als bedoeld in art. 68 
der Arbeidswet 1919 aanwez ig was". 

Alleen merk ik in dit verband op, dat de 
Rechtbank requirant, blijkens de hierboven 
gegeven benaming, beschouwt als hoofd der 
bedoelde onderneming, hetgeen van belang 
kan zijn in verband met hetgeen in het middel 
w01·dt aangevoerd. 

In dit middel immers, waarmee requirant 
kennelijk bedoelt, dat de Rechtbank door hare 
veroordeeling art. 68 der Arbeidswet geschon
den heeft, betoogt requirant, dat hij niet hoofd 
of bestuurder is eener onderneming, waar in 
arbeid wordt verricht, terwijl daarin juist de 
oorzaak ligt, dat hij gestraft werd. 

!lij voert aan, dat hij toch in het geheel 
geen personeel in zijn dienst heeft; dat deze 
omstandigheid hem reeds aanstonds geen hoofd 
of bestuurder van een onderneming doet zijn 
in den zin van de Arbeidswet 1919; dat op de 
terechtzittingen wel aandacht is besteed aan 
het voor zijn verhuurinrichting bestaande 
reglement en daarbij steeds is gezinspeeld op 
de benaming "ondernemer", welke daarin bij 
herhaling voo1·komt, doch deze benaming ken-
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rn,lijk doelt op hem als ondernemer van de 
verhuurinrichting, zooals hij in het Reglement 
woordelijk wordt genoemd; 

dat hij immers optreedt als ondernemer van 
een verhuurinrichting, waarin aan sigaren
makers, die volgens den vakterm "eigenwer
kers" zijn en van wie hij meestal de door hen 
vervaardigde sigaren afkoopt, door verhuring 
eener plaats of ruimte de gelegenheid wordt 
gegeven, voor eigen rekening sigaren te ma
ken; dat de huur voor deze werkgelegenheid, 
alsmede de kosten voor tabak, vuur en licht, 
en dergelijke, overeenkomstig art. 2 van het 
reglement, bij de dagelijksche afrekening wor
den vereffend door een vast bedrag van f 0.10 
per iedere 100 stuks vervaardigde sigaren in 
rekening te brengen; dat de sigarenmakers, 
tevens onderhuurders, ten aanzien van hun 
werk geen enkele verplichting tegenover den 
ondergeteekende hebben, aangezien zij eigen 
meester zijn, kunnen komen, gaan of wegblij
ven op tijden naar eigen goeddunken, geheel 
zelfstandig hun eigen werkwijze bepalen en 
derhalve in geen enkel opzicht aan hem onder
geschikt zijn; dat deze verhouding ter voor
koming van gebleken misverstand thans uit
drukkelijk schriftelijk is vastgelegd, aangezien 
geen onderhuur meer wordt aangegaan dan 
op behoorlijke schriftelijke huurovereenkomst, 
bevattende alle bepalingen, zooals deze steeds 
mondeling hebben gegolden; dat voor de vast
steil ing dei- huurovereenkomst voor de onder
huurders-eigenwerkers dezelfde beginselen heb
ben gegolden en zijn vastgelegd, als geldende 
Yoor het Staatsbedrijf "De Centrale Werk
plaatsen" te Amsterdam, welk bedrijf immers 
aan gelijksoortige menschen en op dezelfde 
wijze werkplaatsruimte biedt, waarbij dan 
slechts dit verschil bestaat, dat de controle 
voor de tabaksaccijns in het onderhavige geval 
door den ondergeteekende uitgeoefend en de 
huur op een andere manier vereffend wordt; 
dat echter in werkelijkheid gezien alle omstan
digheden rechtens geen gronden aanwezig zijn, 
den ondergeteekende te beschouwen als hoofd 
of ondernemer eener bedrijfsonderneming, 
waarin door hem met behulp van arbeiders het 
bedrijf van sigarenmaker wordt uitgeoefend, 
omreden de onderhuurders in geen enkele 
dienstbetrekking staan tot den ondergeteeken
de en hij geen werkgever voor hen is, temeer 
niet, omdat hij als oud-militair, die reeds op 
12-jarigen leeftijd in militairen dienst is ge
treden, volstrekt geen kennis heeft van het 
sigarenmakersvak

1 
zoodat hij daarin redelijker

wijze niet als valmlan of als werkgever zou 
kunnen optreden; dat weliswaar wordt be
weerd en derhalve als waarheid wordt ver
moed, dat de onderhavige situatie slechts 
wordt voorgewend, en zulks met de bedoeling, 
aan de sociale lasten te ontkomen, doch appel 
lant er hierbij nadrukkelijk op wil wijzen, dat 
hij de capaciteiten zou missen, om als hoofd 
of bestuurder eener onderneming ais sigaren
makersbedrij f op te treden en de bestaande 
situatie overeenstemt met de organisatie "De 
Centrale Werkplaatsen" te Amsterdam, waar
van een dergelijke bedenkelijke bedoeling stei
l ig niet zal worden vermoed of beweerd; dat 
evenwel eenige beslissing in rechte niet door 
vermoedens beïnvloed zal mogen zijn, doch 
objectief zal behooren te worden vastgesteld, 
hoe de rechtsverhoudingen zijn; dat, resu-

meerende, de ondergeteekende optreedt als 
handelaar in ruwe tabak en sigaren en tevens 
als verhuurder van werkplaatsgelegenheid aan 
zgn. eigenwerkers in het sigarenmakersvak; 
dat hij niet voor de sigarenmakers als werk
gever optreedt, deze niet aan hem onderge
schikt zijn en geheel vrij zijn in het bepalen 
van hun eigen arbeid. 

Hetzelfde verweer droeg requirant bij de 
Rechtbank voer. doch de Rechtbank verwierp 
het. Als gronden om dit te doen vermeldt het 
vonnis het volgende: ,,de bedoelde localiteit 
is gebleken te zijn een fabriek of werkplaa1'l 
in den zin der Arbeidswet 1919, immers een 
besloten ruimte, waar, anders dan uitsluitend 
ten behoeve van f:en aldaar gevestigde huis
houding, gepleegd te worden gewerkt aan het 
vervaardigen van voorwerpen, - sigaren -. 
De in de dagvaarding genoemde personen zijn 
arbeiders in den zin van art. 8 dier wet, im
mers zij verrichtten daar de bedoelde arbeid. 
Het is toch geen vereischte, dat tusschen den 
arbeider en de onderneming een dienstverhou
ding als bedoeld in art. 1637a B. W. bestaat. 

Waar verdachte zelf heeft medegedeeld, 
tabak te koopen en deze ook in den vorm van 
sigaren te verkoopen en deze tabak te doen 
verwerken in de door hem gehuurde localiteit 
o. m. door de in de dagvaarding genoemde 
!)f'lrsonen, aan wie hij per 100 afgeleverde 
sigaren een bedrag betaalt, moet verdachte 
als hoofd dier onderneming worden aange
merkt. 

Krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 is 
verdachte onder die omstandigheden verplicht 
voor aanwezigheid van een arbeidslijst te 
zorgen." 

Ik acht die beslissing juist; requirant doet, 
woals feitelijk vastgesteld is, alles wat van 
het hoofd van een sigarenmakersbedrijf gevor
derd wordt, ook al zegt hij zelf de capaciteiten 
te missen. Dit moet ik betwijfelen, daar hij 
zelf zegt tabak te koopen en deze als sigaren 
te verkoopen - na de bewerking door zijn 
,,onderhuurders". 

Tijdens de werking der Arbeidswet zijn tal 
van figuren bedacht om aan de aansprakelijk
heid als hoofd of bestuurder krachtens hare 
bepalingen, te ontkomen. 

De Rechtbank heeft nagegaan, dat zij• hier 
met een fabriek of werkplaats, met arbeiders 
en met een hoofd der onderneming te doen 
had, en kon m. i. op grond der gebezigde be
wijsmiddelen beslissen, dat requirant als hoofd 
der onderneming optrad (cf. H. R. 18 Januari 
1932, W. 12445, 1 ; N. J. 1932, 529). 

Requirants verklaring, in het vonnis opge
nomen, dat de zes in de door hem gehuurde 
werkplaats arbeidende personen daar dage
lijks sigaren maakten, waarvoor hij de tabak 
verstrekte , dat hij 's avonds met deze men
schen afrekende en de sigaren aan zijn klanten 
verkocht, bevat daartoe reeds voldoende ge
gevens. 

Van oordeel, dat het m iddel niet tot cassatie 
kan leiden, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op eene door den requirant ingediende 

schriftuur; 
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0. dm bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi
oatie en strafoplegging als voormeld, dat hij 
enz. (zie conclusie) ; 

0 . dat de Rechtbank in haar vonnis het 
navolgende heeft overwogen: 

Verdachte heeft tot verweer aangevoerd: 
dat hij, hoewel sigarenfabrikant, aldaar 

geen onderneming had gevestigd, omdat hij 
het bedoelde lokaal aan genoemde personen 
verhuurde, zoodat de onderneming bestond in 
het verhuren van de lokaliteit; 
• dat hij de bedoelde personen niet in zijn 

dienst had, doch zij op eigen risico, op de 
voorwaarden der in het proces-verbaal ver
melde overeenkomst werkten en van die loca
liteit gebruik maakten, en dat hij diensvol
gens geen arbeidslijst daar aanwezig moest 
hebben. 

De Rechtbank verwerpt deze verweren. De 
bedoelde locali teit toch is gebleken te zijn een 
fabriek of werkplaats in den zin der Arbeids
wet 1919, immers een besloten ruimte, waar, 
anders dan uitsluitend ten behoeve van een 
aldaar gevestigde huishouding, pleegt te wor
den gewerkt aan het vervaardigen van voor
werpen - sigaren. 

De in de dagvaarding genoemde personen 
zijn arbeiders in den zin van art. 8 dier wet, 
immers ,ij verr ichtten daar de bedoel de ar
beid. Het is toch geen vereischte, dat tusschen 
den arbeider en de onderneming een dienst
verhouding als bedoeld in art. 1637a B. W. 
bestaat. 

W aar verdachte zelf heeft medegedeeld, 
tabak te koopen en deze ook in den vorm van 
sigaren te verkoopen en deze tabak te doen 
verwerken in de door hem gehuurde localiteit, 
onder meer door de in de dagvaarding ge
noemde personen, aan wie hij per 100 afge
leverde sigaren een bedrag betaalt, moet ver
dachte als hoofd dier onderneming worden 
aangemerkt. 

Krachtens art. 68 der Arbeidswet 1919 is 
verdachte onder die omstandigheden verplicht 
voor aanwezigheid van een arbeidslijst te 
wrgen." 

0 . dat requirant zijn voor de Rechtbank 
gevoerd verweer in zijn schriftuur heeft her
haald en nog nader heeft toegelicht; 

dat echter de Rechtbank, op grond van de 
in het vonnis voorkomende feiten en omstan
digheden, heeft kunnen aannemen, dat in de 
onderneming, waarvan requirant hoofd of be
stuurder was, in een fabriek of werkplaats de 
arbeid, bestaande in het maken van siga1·en 
uit door requirant verschafte tabak, werd 
verricht, nu immers requirant de beschikking 
had over de bij dagvaarding bedoelde locali 
teit en hij het was, die de zoogenaamde eigen 
werkers in de gelegenheid stelde aldaar uit 
het door hem verschafte materiaal de sigaren 
te maken, welke in den regel dan door hem 
werden verkocht; dat daaraan niet behoeft 
af te doen de omstandigheid, dat requirant 
naar den vorm de ·verhouding tusschen hem 
en die arbeiders heeft vastgelegd in eene over
eenkomst van huur en verhuur en aan die 
beslissing al evenmin afdoet de omstandi gheid, 
dat die arbeiders niet zijne ondergeschikten 
zijn in den zin van art. 1637a B. W.; 

V erwerpt het beroep. (N. J.) 

19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet art. 21.) 

De door den Minister van Arbeid ter 
uitvoering van art. 21, 2e lid der Waren
wet getroffen beschikking van 6 Mei 1921, 
voorschriften gevende omtrent monsterne
ming van een te bemonsteren partij, om
lijnt het begrip "partij" niet zoodanig, dat 
daarmede de beslissing van de R echtb., 
dat de vier door den ambtenaar bemon
sterde bussen met melk even zoovele par
t ijen vormden, onvereenigbaar is. 

Ambtshalve: In het vonnis zijn ten on
rechte niet vermeld de betrokken artikelen 
van de Verordening op de keuring van 
Waren in de gemeente Maasland, waarop 
de opgelegde straf mede is gegrond. 

Dit verzuim met toepass ing van art. 442 
Sv. hersteld. 

Op het beroep van P. J . v. M. , melkvee
houder, te Maasland, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Rot
terdam van 7 April 1936, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Schiedam van 6 Jan. 
1936, requirant ter zake van: ,,te Maasland 
waren verkoopen, die niet voldoen aan de 
eischen gesteld krachtens de Warenwet 1919, 
S. 58, met uitzondering van art. 16 dier wet", 
met aanhaling van de artt. 1, 5, 15, 29, 37 
Warenwet 1919, S. 581, 2 lid 2 a en b van 
het Melkbesluit 1929, S. 43, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van twee hon
derd gulden en een ven:angende hechtenis 
van vijftig dagen; (gepleit door Mr. D. J. I. 
van den Oever). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging van het veroordeelend von
nis van den Kantonrechter te Schiedam we
gens het niet recht doen op een a l ternatieve 
tel astelegging, verklaarde de Rechtbank te 
Rotterdam in hooger beroep op 7 April 1936 
ten laste van requirant bewezen, dat hij te 
Maasland op 1 October 1935 omstreeks 18.30 
uur in een aantal bussen, staande op den dam 
voor zijn erf aan de Westgang heeft ter af
levering in voorraad gehad een hoeveelhe id 
melk, zijnde een waar in den zin van de 
Warenwet 1919, S. 581, bestemd voor den 
handel , van welke melk het vriespunt 0.51 ° 
Celsius bedroeg, tengevolge van een watertoe
voering van omstreeks 6 %. 

Bij monde van zijn raadsman voerde requi
rant, in cassatie gekomen, tegen dit vonnis 
aan: ,,S. althans v. t. van de artt. 20 en 21 
der Warenwet 1919, S . 581, in verband met de 
beschikking van den Minister van Arbeid van 
6 Mei 1921, Ned. Stct. N °. 87, doordat de 
R echtbank heeft beslist: 

dat de vier door den Ambtenaar bemonster
de bussen met melk evenzoovele partijen vor
men ten aanzien van elke waarvan de mon
sterneming blijkens het procesverbaal op vol
komen regelmatige wijze is geschied. 

Ten onrechte, omdat uit de verklaring van 
den Ambtenaar van de Keuringsd ienst C. N es 
blijkt, dat de bemonsterde partij betrof een 
viertal bussen melk en derhalve de bemonste-
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ring dier partij behoorde te geschieden door 
van verschillende plaatsen der partij voet
stoots kleine gedeelten te nemen, waarna deze 
in goed gereinigd vaatwerk zorgvuldig had
den moeten worden gemengd waarna van dit 
mengsel het monster had moeten worden ge
trokken. 

H et verweer, in dit middel opgesloten, droeg 
requirant ook bij de Rechtbank voor, welke het 
verwierp op den grond in dat middel over
genomen. 

Ik meen, dat zeker in cassatie dit middel 
requirant niet zal kunnen baten, nu de Recht
bank feitelijk vaststelt, dat de vier bussen 
met melk even zoovele partijen vormden. 
Daarin wordt niet verandering gebracht door 
de omstandigheid, dat de Ambtenaar van den 
Keuringsdienst in zijn proces-verbaal vermeldt 
te hebben aangetroffen op een wagentje, een 
viertal melkbussen, welke kennelijk melk be
vatten, en dan verder telkens over die melk 
spreekt. 

Het beroep op de ministerieele beschikking 
van 6 Mei 1921 (Stct. n°. 87) kan m.i. ook 
niet opgaan. De Minister bepaalt hierin niet, 
en terecht niet, wat onder een partij verstaan 
is. Dit is een zuiver feitelijke omstandigheid 
ter beslissing van den Rechter. Het 7e lid van 
art. 1 dezer beschikking moet dan ook ge
lezen worden in verband met het tweede en 
volgende leden, en bedoelt volstrekt niet vast 
te stellen, wanneer men met een "partij" te 
doen heeft, maar wil regelingen geven voor 
verschillende omstandigheden welke zich kun
nen voordoen. Van het uitzonder ingsgeval be
doeld in het zevende lid blijkt niet, en be
hoeft ook niets te blijken, omdat hier vier 
partijen zijn, wat b.v. al heel duidelijk zou 
zijn , wanneer elke bus met melk voor een 
anderen afnemer bestemd was. 

Ambtshalve merk ik op, dat de Rechtbank 
verzuimd heeft de Keuringsverordening der 
gemeente Maasland, waarop de veroordeeling 
rust, aan te halen. 

Ten aanzien daarvan moge de H. R. , gez ien 
art. 442 Sv. het vonnis vernietigen, en alsnog 
de artt. 1, 4. 6 en 8 der Keuringsverordening 
voor de gemeente Maasland opnemen, doende 
wat de rechter had behooren te doen, terwijl 
ik voorts concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: (zie Conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij enz. 
(zie Conclusie); 

dat het vonnis nog vermeldt, dat vanwege 
requirant tot verweer is aangevoerd: 

"dat de monsterneming, zooals deze blijkens 
het proces-verbaal van den ambtenaar van 
den K euringsdienst Nes is gedaan, niet is 
geschied overeenkomstig de voorschriften van 
den Minister van Arbeid, ingevolge diens be
schikking van 6 Mei 1921, Ned. Stct. n° . 87; 
dat immers uit elke der 4 bussen een afzon-

derlijk monster is genomen, terwijl ingevolge 
voormelde beschikking uit elke bus een ge
lijke hoeveelheid had moeten zijn genomen 
en die monsters dan goed dooreengemengd 
hadden moeten zijn;" 

dat de R echtbank dit verweer echter heeft 
verworpen, omdat de vier door den ambtenaar 
bemonsterde bussen met melk evenzoovele par
tijen vormen, ten aanzien van elke waarvan 
de monsterneming blijkens het procesverbaal 
op volkomen regelmatige wijze is geschied ; 

0 . ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit tevergeefs wordt voorgesteld, omdat 
de door den Minister van Arbeid ter uitvoe
ring van art. 21, 2e lid, der Warenwet (S. 
1919 n°. 581) getroffen beschikking van 6 
Mei 1921, Ned. Stct. n°. 87, voorschriften 
gevende omtrent de monsterneming van een 
te bemonsteren partij, het begrip "partij" niet 
zoodanig omlijnt, dat daarmede onvereenig
baar is de bes! issing der rechtbank, dat de 
vier door den ambtenaar bemonsterde bussen 
met melk evenzoovele partijen vormden ; 

0. echter ambtshalve; 
dat tot de wettelijke voorschriften, waarop 

de ter zake van het bewezen verklaarde feit 
opgelegde straf is gegrond, mede behooren de 
artt. 1, 4 en 6 van de Verordening op de keu
ring van waren in de gemeente Maasland, 
vastgesteld bij raadsbesluit van 31 Jan. 1921, 
zooals die verordening sindsdien is ~ewijzigd ; 

dat deze artikelen echter - in striJd met het 
op straffe van nietigheid gegeven voorschrift 
van art. 358, 4e lid, Sv., te dezen ingevolge 
art. 425 j 0

• 415 Sv. toepasselijk in het vonnis 
niet zijn vermeld; 

dat de H. R. termen vindt art. 442 Sv. toe 
te passen; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarin de vorengenoemde artike
len van de Verordening op de keuring van 
waren in de gemeente Maasland niet zijn 
vermeld onder de wettelijke voorschriften 
waarop de straf is gegrond; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0. en 442 Sv.; 

Verstaat, dat onder de wettelijke voorschrif
ten waarop de straf is gegrond, mede worden 
vermeld de artt. 1, 4 en 6 van de K eur ings
verordening voor de gemeente Maasland; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N. J.) 

19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart artt. 4 en 7; Wet Alg. Bep. 
art. 11 ; Sr. art. 47, 1°.) 

De door de Bevrachtings-Comm issie voor 
onbepaalden tijd - in tegenstelling met 
die voor bepaalden tijd - verleende ont
heffing heeft dezelfde kracht als ware zij 
zonder meer gegeven. 

In het algemeen zijn administratieve be
schikkingen voor wijziging of intrekking 
vatbaar, tenzij in bepaalde gevallen te 
dien aanzien bijzondere afwijkende wette
lijke voorschriften zijn gegeven of uit het 
stelsel der schriftelijke regeling het tegen
deel valt af te leiden. Noch eenig voor
schrift noch het stelsel der wet van 5 Mei 
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1933 S. 251 verzet zich tegen het door de 
Bevrachtingscommissie intrekken eener 
door haar verleende ontheffing. [Anders 
Adv.-Gen. Wijnveldt]. 

Ambtshalve: Uit de door de Rechtb. ge
bezigde bewijsmiddelen is niet af te leiden, 
dat de gereq. het feit heeft doen, plegen; 
uit niets blijkt toch, dat de in dienst van 
gereq. zijnde schippers niet zelf voor het 
door hen ondernomen vervoer strafrechte
lijk aansprakelijk zijn. [Anders implicite 
de Adv.-Gen.]. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
R echtbank te Amsterdam, requirant van cas
satie tegen een vonnis van deze Rechtbank 
van 7 April 1936, voorzoover daarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Hilversum van 13 
Dec. 1935, J. P., beurtschipper te 's-Grave
Jand, terzake van het hem telastegelegde en 
te zijnen aanzien bewezen ver ki aarde is ont
slagen van alle rechtsvervolging; (Gepleit 
voor gereq. door Mr. M. Hes) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging van het veroordeelend von
nis van den Kantonrechter te Hilversum ver
klaarde de Arr.-Rechtbank te Amsterdam in 
hooger beroep bij vonnis van 7 April 1936 
bewezen, dat Portengen in de maand Juni 
1935 te Hilversum door de in zijn diens~ zijnde 
schippers Co van de Wiel en Hendrik Glijn, 
in zijn, verdachtes, opdracht, in een tweetal 
vaartuigen heeft doen vervoeren een lading 
cement, welke lading te Amsterdam, binnen 
het district van de Bevrachtingscommissie te 
Amsterdam, in die vaartuigen geladen (was) 
voor vervoer naar Hilversum, zulks terwijl 
dat vervoer niet, bi ij kens een daarvan over
gelegd schriftelijk bewijs als bedoeld in art. 
4 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, geschiedde 
krachtens een overeenkomst, ten aanz ien waar
van door een bevrachtingscommissie tusschen
komst of goedkeuring was verleend. 

De R echtbank was van oordeel, dat het 
bewezene niet oplevert een strafbaar feit; dat 
toch het verbod van art. 7 lid 1 der Wet van 
5 Mei 1933 S. 251 niet geldt ten aanzien van 
het vervoer waarvoor ingevolge art. 4 onder 
c van genoemde wet eene ontheffing is ver
leend; dat eene ontheffing als bedoeld in art. 
4 onder c voo,meld op 1 September 1933 voor 
elk der genoemde vaartuigen aan appell ant
geappelleerde is verleend door de Bevrach
tingscommissie te Amsterdam; 

dat bedoelde Bevrachtingscommissie welis
waar deze verleende ontheffing op 16 April 
1935 , voor zoover de vaart op Hilversum 
betreft, heeft ingetrokken, doch dat bij voor
melde wet aan de Bevrachtingscommissie niet 
de bevoegdheid is toegekend eene onvoorwaar
delijk en voor onbepaalden tijd verleende ont
heffing, gelijk de onderhavige is, in te trek
ken· 

d~t bedoelde intrekking .niet op de wet ge
grond is en mitsdien geen rechtsgevolg heeft, 
zoodat het bij dagvaarding bedoelde vervoer 
niet in strijd met art. 7 der Wet van den 5den 
M ei 1933 S. 251, heeft plaats gehad, en ont
sloeg . verdachte van rechtsvervolging. 

De Officier van Justitie bij gemelde Recht
bank teekende beroep in cassatie aan, en droeg 
bij schriftuur als middel voor: ,,S. of v. t. 
van artt. 4 en 7 der Wet van 5 Mei 1933, 
s. 251. 

Er van uitgaande, dat aan Portengen een 
ontheffing als bedoeld in art. 4 sub c der Wet 
door de Bevrachtingscornmissie te Amsterdam 
was verleend, welke ontheffing ech ter op 16 
April 1935 voor zoover de vaart op Hilversum 
betreft door die Commissie was ingetrokken, 
zegt requirant, dat de hierboven vermelde 
grond der Rechtbank tot ontslag van rechts
vervolging onjuist is. 

Naar zijn meening kan een voor onbepaal
den tijd verleende ontheffing ten al len tijde 
worden ingetrokken, wanneer het bestuurs
orgaan, dat haar verleende zulks noodzakelijk 
acht ter behartiging van het a lgemeen belang, 
dat het moet dienen. Bovendien beteekent een 
onbepaalde tijd niets anders, zegt hij, dan een 
onzekere tijdsduur, welke de Bevrachtings
commissie bevoegd is nader te bepalen. Zich 
beroepend op hetgeen Prof. van der Pol in 
diens Bestuursrecht (blz. 214 vlg.) opmerkt, 
t. a. v. de rechten uit een vergunning voort
vloeiend, betoogt requirant, dat het recht tot 
intrekking een logisch sequeel is van het 
recht tot het verleenen der vergunning, welke 
bevoegdheid niet bij de Wet behoeft te worden 
toegekend. Hij acht gronden tot intrekking: 
a. de omstandigheid, dat de motieven, welke 
tot de ontheffing hebben geleid, achteraf niet 
steun vinden in de feiten ; b. de behartiging 
van het publiek belang, indien dit zoo zwaar 
gaat wegen, dat het tenachterstelling van een 
bepaald particulier belang e ischt. Hieronder 
begrijpt hij ook de wijziging van omstandig
heden. 

Ten slotte is hij van oordeel, dat, wanneer 
in het a lgemeen de bevoegdheid tot intrekking 
niet moge bestaan, doch alleen in het geval 
van gewijzigde omstandigheden, het vonn is 
der R echtbank moet worden vernietigd, nu de 
Rechtbank dit punt niet heeft onderzocht. 

Ik kan mij met het middel niet vereenigen. 
De vraag loopt in dit geval over het al of 
niet be taan van de bevoegdheid der Bevrach
tingscornmissie een verleende ontheffing weder 
in te trekken. De wet spreekt niet over die 
bevoegdheid, doch noemt in art. 5 alleen de 
bevoegdheid tot weigeren van ontheffing. 

Uit de Mem. van Toelichting (zitting 1932-
1933, n°. 203, 3 blz. 4) blijkt, dat de vracht
verdeeling welke de wet op het oog heeft, 
niet werd nagestreefd, voor zooveel de beurt
vaart betrof. De Minister zegt: ,,Het moet 
derhalve mogelijk zijn voor deze vaart onthef
fing te verkrijgen van het laad- en vervoerver
bod. E en algemeene ontheffing voor de beurt
vaart zou het gevaar van ontduiking kunnen 
medebrengen, dat gevaar is alleen te elimi
neeren door in elk afzonderlijk geval te doen 
vaststellen of eene bepaalde onderneming in
derdaad als beurtvaartbedrijf moet worden 
aangemerkt. 

De beoordeeling of een bepaalde onder
neming a l dan niet buiten de beoogde vracht
verdeeling behoort te worden gelaten zal moe
ten worden overgelaten aan de Bevrachtings
commissie, die door haar kennis van de plaat
selijke toestanden het best in staat zal zijn 
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vast te stellen, of de betrokken onderneming 
een bona fide beurtvaartbedrijf is. Ten be
hoeve van zulke bedrijven zal zij gebruik 
maken van hare bevoegdheid tot het verleenen 
van ontheffing van het laad- en vervoerver
bod (art. 4 sub c) . 

Deze ontheffing zal verleend kunnen worden 
voor een bepaald tijdvak, zoodat voorkomen 
wordt, dat voor elke vervoerovereenkomst in 
de beurtvaart eene goedkeuring vereischt is, 
wat voor dit bedrijf eene te groote belemme
ring zou beteekenen." 

Verscheidene Kamerleden (n°. 203, 4 blz. 
10) oordeelden, dat terecht de beurtvaart niet 
in de vrachtverdeeling zou worden betrokken, 
doch wenschten een objectief criterium. 

De Minister achtte de noodige objectiviteit 
verzekerd (n°. 203, 5, blz. 8). 

De opmerking van sommige Kamerleden dat 
velen, die geen recht op een uitzonderings
positie hebben, zullen trachten een dergelijke 
positie toch te verwerven, gaf hun aan leid ing 
tot de vraag, of, indien nu wordt ontdekt, dat 
de regeling van het ontwerp wordt ontdoken, 
indien de Bevrachtingscommissie verkeerd be
oordeelde, of indien de aanvrager een ver
keerde voorstelling van zaken heeft gegeven, 
dan de macht van onverschillig welke instan
tie groot genoeg is om de vrijstelling - zoo
wel die bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel onder b, als die bedoeld, onder c -
in te trekken, en den ontduiker zoo noodig te 
straffen. 

De Minister antwoordde hierop (n°. 203, 5, 
blz. 9): ,,Indien mocht blijken, dat eene vrij
steil ing ten onrechte is verleend, kan de Be
vrachtingscommissie die vrijste Il ing intrekken. 
Voorts wijst Z.Exc. in dit verband op de be
voegdheden van den Raad van Beroep." 

Bij de openbare behandeling in de Tweede 
Kamer zijn, na de algemeene beschouwingen, 
de artikelen zonder bespreking aangenomen, 
terwijl in de Eerste Kamer voor zoover ik 
naging, over dit punt niet van gedachten is 
gewisseld. 

In de wet wordt nergens gesproken over de 
bevoegdheid tot intrekken, en nu ben ik van 
oordeel, dat het niet opgaat deze als vanzelf
sprekend aan te nemen. 

De geschiedenis van art. 4 1. 1 sub c gaf ik 
eenigszins uitvoerig weer, omdat daar m. i. 
niet uit blijkt, dat de Minister deze bevoegd
heid als vanzelfsprekend of algemeen geldend 
aannam. Zijn uitlating heeft all een betrekking 
op de vragen der Kamerleden, gesteld in het 
Voorloopig Verslag, en slaat op de daarin ge
stelde mogelijkheden van vergissing of mislei
ding. 

Daargel aten of het antwoord van den Minis
ter juist is voor die gevall en, waarvan i. c. 
niet is gebleken, dat zij aanwezig zijn, geeft 
ook het K . B. van 24 Juli 1933, n°. 7, Stct. 
n°. 147 geen licht. Artt. 23 en 24 de onthef
fingen regelend, spreken niet over intrekk ing. 

Ik acht het zwaartepunt om moeilijkheden 
te voorkomen elders gelegen. Immers de Com
missie heeft wel de bevoegdheid de ontheff ing 
al dan niet voorwaardelijk te verleenen, en 
kan dus, nu de beurtvaart blijkens de geschie
denis der wet buiten de vrachtverdeeling moet 
blijven, voorz ien in mogelijke bezwaren, door 
de ontheffing voorwaardelijk te verleenen, 

waarbij ik in deze zaak buiten bespreking kan 
laten hoever deze voorwaarden gaan kunnen 
t. a. van de beurtvaart. 

Wat de beteekenis is van de in de verleende 
onvoorwaardelijke ontheffing voorkomende 
woorden, dat de vergunning voor on bepaal den 
tijd is verleend, acht ik in deze zaak van 
ondergeschikt belang. Art. 24 van gemeld 
Kon. Besluit zegt in lid twee: 1°. de onthef
fing kan voor bepaalden of onbepaalden tijd 
worden verleend, 2°. aan de ontheffing kun
nen voorwaarden verbonden worden. 

Ik leid daaruit af, dat de tijdsbepaling niet 
als voorwaarde te beschouwen is, en voorts 
kan ik de tegenstelling van bepaalden tijd 
tegenover onbepaalden tijd alleen lezen als te 
beteekenen, dat een ontheffing al dan niet 
aan een termijn gebonden kan zijn. ,,Onbe
paalde tijd" wil in dit verband niet zeggen, 
dat de Commissie de ontheffing elk oogen
blik ongedaan kan maken. Bepaalt de Com
missie geen termijn, dan geeft zij daarmede 
verdere controle vrijwel uit handen, hetgeen 
zij in vele gevallen doen kan, daar de beurt
vaart in beginsel vrij is. 

Dit alles brengt echter niet een bevoegdheid 
tot intrekking mede. 

Ik meen derhalve, dat het vonnis juist is 
gewezen en concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Van der Meulen ; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur; 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 

den gerequireerde is bewezen verklaard, dat 
hij enz. (zie conclusie); 

0. dat de Rechtbank in haar vonni met 
betrekking tot dit bewezen verklaarde heeft 
overwogen, dat het bewezene niet oplevert een 
strafbaar feit; dat toch het verbod van art. 7 
lid 1 der Wet van 5 Mei 1933 S. 251 niet 
geldt ten aanzien van het vervoer waarvoor 
ingevolge art. 4 onder c van genoemde wet 
eene ontheffing is verleend; dat eene onthef
fing als bedoeld in art. 4 onder c voormeld 
op 1 September 1933 voor elk der genoemde 
vaartuigen aan appellant-geappelleerde is ver
leend door de Bevrachtingscommissie te Am
sterdam; 

dat bedoelde Bevrachtingscommissie welis
waar deze verleende ontheffing op 16 April 
1935, voorzoover de vaart op Hilversum be
treft, heeft ingetrokken, doch dat bij voor
melde wet aan de Bevrachtingscommissie niet 
de bevoegdheid is toegekend een onvoorwaar
delijk en voor onbepaalden tijd verleende ont
heffing, gelijk de onderhavige is, in te trek
ken· 

d;t bedoelde intrekking niet op de wet ge
grond is en mitsdien geen rechtsgevolg heeft, 
zoodat het bij dagvaarding bedoelde vervoer 
niet in strijd met art. 7 der Wet van 5 Mei 
1933, S. 251, heeft plaats gehad; 

0. dat de 0. v. J . voornoemd als middel 
van cassatie heeft voorgedragen: 

S. of v. t. van de artt. 4 en 7 der Wet van 
5 Mei 1933, S. 251, zijnde tot staving van dit 
middel in hoofdzaak aangevoerd dat een voor 
onbepaalden tijd verleende ontheffing ten allen 
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tijde kan worden ingetrokken, wanneer het 
bestuursorgaan, dat haar verleende, dit ter 
behartiging van het belang, dat het moet 
dienen, noodzakelijk acht en voorts dat een 
onbepaalde tijd beteekent een onzekere tijds
duur en dat niemand anders dan de bedoelde 
Bevrachtingscommissie de bevoegdheid heeft 
nader den tijdsduur der ontheffing te bepalen; 

0. dat het middel is gegrond; 
dat toch de woorden "voor onbepaalden 

tijd" kenlijk door de Bevrachtingscommissie 
zijn ontleend aan art. 24 lid 2 van het voor 
haar, overeenkomstig het door den Minister 
van Economische Zaken goedgekeurde con
cept, vastgestelde reglement; dat deze woor
den daar de tegenstelling zijn van "voor be
paalden tijd" en slechts uitdrukken, dat de 
ontheffing niet door het enkel verloop van den _ 
bepaalden tijd eindigt en dan ook de ont
he ffin g, voor onbepaalden tijd verleend, de
zelfde kracht heeft als ware zij zonder meer 
gegeven; 

0. dat nu in het algemeen administratieve 
beschikkingen voor wijziging of intrekking 
vatbaar zijn, tenzij in bepaalde gevallen te 
dien aanzien bijzondere afwijkende wettelijke 
voorschriften zijn gegeven of uit het stelsel 
der schriftelijke regeling het tegendeel valt 
af te leiden; dat echter noch eenig voorschrift 
van de wet van 5 Mei 1933 S. 251, noch het 
stelsel dezer wet er zich tegen verzet dat een 
door de Bevrachtingscommissie verleende ont
heffing door haar wordt ingetrokken; 

0. dat mitsdien de onderhavige intrekking 
niet als in strijd met de wet kon worden ge
wraakt en de verleende ontheffing niet a ls nog 
geldend kon worden beschouwd; 

0. voorts ambtshalve: 
dai niet uit de door de Rechtbank gebezigde 

bewijsmiddelen is af te leiden dat de gerequi
reerde het feit heeft doen plegen - blijkende 
immers uit niets, dat de in dienst van gere
quireerde zijnde schippers n iet zelf voor het 
door hen ondernomen vervoer strafrechtelijk 
aansprakelijk zijn -, zoodat de bewezenverkla
ring niet behoorlijk met redenen is omkleed 
en het vonnis der Rechtbank wegens schen
ding van het op straffe van nietigheid gegeven 
voorschrift van art. 359, 2e lid in verband met 
de artt. 358 en 350, 423 en 415 Sv. moet wor
den vernietigd; 

V ernietigt het bestreden vonnis, en 
R echtdoende krachtens art. 106 der W et 

R. 0.: 
V envijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

(N. J.) 

20 October 1936. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248.) 

Een schrijven van Ged. Staten, houden
de mededeeling, dat zij zich met eene wij
ziging van een begrootingspost niet kunnen 
vereenigen, houdt niet in eene onthouding 
van goedkeuring aan het raadsbesluit tot 
wijziging van den post. Deze mededeeling 
kan niet worden beschouwd als eene we i
gering van goedkeuring, waartegen beroep 
op de Kroon zou openstaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Finsterwolde tegen de 
bij schrijven van 2 April 1936, N°. 156, 5e 
afdeeling, door Ged. Staten van Groningen 
aan het bestuur der voormelde gemeente ken
baar gemaakte beslissing, dat zij zich niet 
kunnen vereenigen met het raadsbesluit van 
20 Januari 1936, tot wijziging van de nog niet 
goedgekeurde gemeentebegrooting voor het 
jaar 1936, voor wover daarbij is uitgetrokken 
een post voor het verstrekken van voedsel en 
kleeding aan de kinderen van Kostverloren, 
die te Ganzedijk op school gaan; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 September 1936, N°. 323; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 15 October 1936, 
N°. 24822, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Finsterwolde 
bij besluit van 20 J anuari 1936 de nog niet 
goedgekeurde gemeentebegrooting voor het 
jaar 1936 gewijzi gd heeft o. a . in dier voege, 
dat aan de uitgaven wordt toegevoegd een 
post ad f 500 voor kosten wegens verstrekking 
van een warmen maaltijd en om de 14. dagen 
een paar klompen aan de kinderen van Kost
verloren, die te Ganzedijk ter school gaan; 

dat Ged. Staten van Groningen bij schrijven 
van 2 April 1936, N°. 156, 5e a fdeeling, tegen 
deze uitgave bezwaar hebben gemaakt, op 
grond, dat uit de daarbij verstrekte toe! ich
ting blijkt, dat is besloten om aan alle 19 
kinderen, welke tot 1 December 1935 de 
school te Kroonpolder bezochten en thans op 
de school te Ganzedijk zijn geplaatst, des mid
dags in de school boterhammen met warme 
melk te verstrekken en bovendien om de 14 
<lagen een paar klompen, wodat bij deze ver
strekking geen rekening wordt gehouden met 
het element behoefte, dat naar art. 36 der 
Leerplichtwet aanwezig moet zijn; 

dat de raad der gemeente Finsterwolde ten 
deze bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat de bedoelde 19 kinderen afkomstig 
zijn uit landarbe idersgezinnen, voor welke ge
zinnen het jaarinkomen ligt tusschen f 450 en 
f 700, zoodat voor geen dezer het element be
hoefte kan worden ontkend; dat de werkloos
heid nnder de arbeiders van Kostverloren in 
de laatste jaren groot is geweest, hetgeen ten
gevolge heeft gehad, dat in vele gezinnen niet 
a lleen van behoefte, doch van armoede moet 
worden gesproken; 

0. dat het schrijven van Ged. Staten var 
2 April 1936, 0

• 156, 5e afdeeling, niet in
houdt eene onthouding van goedkeuring aan 
het bovenvermelde raadsbesluit tot wijziging 
van de begrooting, doch slechts eene mededee
ling, dat zij zich met den hierboven bedoelden 
post niet kunnen vereenigen; 

dat deze mededeeling niet als eene weigering 
van goedkeuring kan worden beschouwd; 

dat hier dan ook slechts van eene voorloo
pige mededeel ing van Ged. Staten aan het 
gemeentebestuur sprake was ter bevordering 
van een zooveel mogelijk normalen gang van 
zaken in de gemeentehuishouding; 

dat aldus art. 244 der gemeentewet geen 
toepassing kan vinden en, nu ook overigens 
geen wetsbepaling aan den raad beroep op 
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Ons toekent van eene mededeeling van Ged. 
Staten als de onderhavige, de appellant in 
zijn beroep niet kan worden ontvangen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

23 Octobe,· 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39bis). 

Nu moet worden aangenomen, dat de 
armlastige, althans van 1935 af, als vracht
schipper slechts sporadisch heeft vertoefd 
in de gemeente, waar hij is gedomicilieerd, 
en het verblijf van hem en zijn gezin al
daar niet een meer duurzaam karakter 
heeft gedragen, kan art. 39bis in dezen 
geene toepassing vinden. Daaraan doet 
niet af, dat de armlastige in het bevol
kingsregister stond ingeschreven en even
min dat hij naar de gemeentelijke werk
verschaffing is uitgezonden. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Delfzijl tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Groningen 
van 9 Juli 1936, letter M, le afd., waarbij in 
een geschil tus chen de gemeenten Delfzijl en 
Groningen over de betaling van de kosten van 
verpleging in en vervoer naar het Algemeen 
Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis 
te Groningen van M. van der Heide is ver
klaard, dat een geval, als bedoeld in art. 39bis 
der Armenwet, zich hier niet voordoet en dit 
artikel mitsdien met betrekking tot dit geschi l 
geen toepassing kan vinden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 October 1936, n°. 399; 

Op _de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 October 1936, 
n°. 10550, Afd. Armwezen; 

0. dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Delfzijl tot Ged. Staten van Groningen 
het verzoek hadden gericht om te beslissen, 
dat de kosten van het vervoer naar en de ver
pleging in het Algemeen Provinciaal-, Stads
en Academisch Ziekenhuis te Grnningen van 
M. van der Heide, een minderjarigen won 
van schipper J . van der Heide, komen ten 
laste der gemeente Groningen, Ged. Staten 
hebben verklaard, dat een geval, als bedoeld 
in art. 39bis der Armenwet, zich hier niet 
voordoet en dit artikel mitsdien met betrek
king tot dit gesch il geen toepassing kan 
vinden· · 

dat Ged. Staten daarbij, na te hebben ge
steld, <lat burgemeester en wethouders ter 
ondersteuning van hun verzoek aanvoeren, dat 
de genoemde M. van der Heide zonder voor
afgaand overleg met hun college naar ver
meld ziekenhuis is gebracht; dat zijne opne
ming in de bedoelde inrichting niet zonder 
gevaar voor zijn leven of gezondheid kon wor
den uitgesteld; dat J. van der Heide, voor
noemd, domicilie heeft in de gemeente Gro
ningen; dat hij in de gemeente Delfzijl geen 

hoofdverblijf heeft; dat zij zich in verband 
met het bepaalde in art. 39bis, lid 1, der 
Armenwet tot fiet gemeentebestuur van Gro
ningen hebben gewend met het verwek te 
willen mededeelen, of dat college bereid was 
de kosten van het vervoer naar en de verple
ging in de vorenvermelde im-ichting van M. 
van der Heide voor rekening van die gemeente 
te nemen; dat burgemeester en wethouders 
van Groningen in antwoord op dit verwek 
a ls hun meening te kennen hebben gegeven, 
dat J. van der Heide wel in de gemeente 
Groningen is gedomicilieerd, doch aldaar niet 
zijn hoofdverblijf heeft; dat hij in 1935 -
voor wover hun bekend is - slechts in totaal 
12 weken met zijn schip in die gemeente heeft 
vertoefd en dat zij mitsdien van gevoelen zijn, 
dat de vorenbedoelde kosten niet ten laste 
van de gemeente Groningen behoorden te 
komen; o. m. hebben overwogen, dat men 
mag aanuemen, dat - gelijk het in Ons be
sluit van 20 Mei 1936, n°. 42, wordt uitge
drukt - in art. 39bis der Armenwet met de 
uitdrukkingen hoofdverblijf en meer duurzaam 
verblijf bedoeld wordt een feitelijken toestand 
uit te drukken van "meer duurzamen aard", 
die niet slechts een toevallig karakter droeg; 
dat die bedoeling ook niet onvereenigbaar is 
met de uitdrukking "hoofdverblijf" in het le 
lid van genoemd artikel; dat a l zou wellicht 
vóór 1935, toen Van der Heide geregeld voor 
een kantoor te Groningen voer, zijn verblijf 
aldaar geacht kunnen worden met de woeven 
bedoelde omschrijving in overeenstemming te 
zijn, dit laatste huns inziens sindsdi en in elk 
geval niet meer kan worden aangenomen, 
daar Van der Heide toen een gewone vracht
vaarder was, die aldaar verbleef, waar een 
vracht hem bracht of hij een vracht dacht te 
kunnen krijgen, zoodat zijn verblijf in eene 
bepaalde plaats slechts een toevall ig karakter 
droeg; dat onder die omstandigheden de band 
met een gemeente, die voor de toepassing van 
art. 39bis der Armenwet is vereischt, niet ge
acht kan worden in 1935 tusschen de gemeente 
Groningen en schipper Van der Heide aan
wezig te zijn geweest; 

dat burgemeester en wethouders van Delfzijl 
in beroep aanvoeren, dat zij in tegenstelling 
met Ged. Staten van oordeel zijn, dat ten aan
zien van sch ipper Van der Heide de gemeente 
Groningen als gemeente van hoofdverblijf 
moet worden aangemerkt, aangezien hij voor 
1935 a ls kantoorschipper voor een kantoor te 
Groningen varende was en als zoodanig regel
matig te Groningen vertoefde en zich geheel 
als een ingezetene dier gemeente beschouwde 
en ook a ls zoodan ig beschouwd moest worden; 
dat hij, nadat hij bij het kantoor ontslagen 
was, a ls gewoon vrachtschipper gevaren heeft; 
dat hij gedurende het jaar 1935 o. a. 16 weken 
achter elkaar te Groningen gelegen heeft, met 
onderbreking van slechts één week; dat hij in 
dien tijd door die gemeente ook ui tgewnden 
is naar de werkverschaffing; dat hij boven
dien, behalve in het genoemde tijdvak, meer
malen voor een korten tijd te Groningen ver
toefd heeft, zoodat hij over 1935 ten minste 
1/~ gedeelte van het jaar te Groningen ver
blijf heeft gehouden; dat naar hunne meening 
ten aanzien van Van der H eide op grond 
hiervan kan worden aangenomen, dat hij, 
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vóór de opneming in het ziekenhuis, in die 
gemeente een meer duurzaam verblijf heeft 
gehad; dat zij voorts van oordeel zijn, dat 
voor een schipper als gemeente van hoofdver
blijf moet worden beschouwd de domicilie
gemeente, aangezien geen andere gemeente is 
aan te wijzen; dat het ten zeerste in het be
lang van de schippers is, indien de bepaling 
van art. 39bis der Armenwet aldus wordt uit
gelegd en derhalve de kosten van geneeskun
dige verwrging ten laste van de domicilie
gemeente worden gebracht, opdat de schipper 
niet telkens van de eene gemeente naar de 
andere worden verwezen, gelijk thans dikwijls 
het geval is; dat daardoor kwesties als de 
onderhavige voortaan voorkomen worden; dat 
zij nog meenen te moeten opmerken, dat, 
indien de beslissing van Ged. Staten juist is , 
een gemeente als Delfzijl - als toevallige 
woonplaats - in dezen ernstig wordt gedu
peerd, omdat Delfzijl als havenplaats, waar 
een schippersbeurs is gevestigd, steeds zeer 
veel schippers trekt, die veelal eenigen tijd 
liggen te wachten, in afwachting van vracht; 
dat, doordat in eene havenplaats de mogelijk
heid van een vrachtje grooter is, te Delfzijl 
,·egel matig meer dan 200 schippers liggen; 
dat bij niet-toepas elijkheid van art. 39bis de 
risico voor deze gemeente zeer groot is en 
belangrijk grooter is dan vroegere jaren toen 
de schippers nog regelmatig in de vaart wa
ren; dat dit risico niet denkbeeldig is en d it 
zeer veel kosten voor de gemeente kan mee
brengen, wat moge blijken uit het feit, dat 
den laatsten tijd reeds een zestal patiënten 
(schippers) in ziekenhuizen is opgenomen; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat J. van der 
Heide, al thans van 1935 af, als vrachtschip
per slechts sporadisch te Groningen heeft ver
toefd en het verblijf van hem en zijn gezin 
a ldaar niet een meer duurzaam karakter heeft 
gedragen; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht hebben 
besl ist, dat art. 39bis der Armenwet in deze 
geen toepassing kan vinden; 

dat daaraan niet afdoet, dat de verpleegde 
in het bevolkingsregister te Groningen stond 
ingeschreven en evenmin, dat zijn vader in 
1935 door de gemeente Groningen naar de 
werkverschaffing zou zijn uitgezonden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A. B.) 

24 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39. ) 

Een Chinees, die na zijne afmonstering 
in 1931 te Rotterdam verbleven is en al
daar in een logement placht te overnach
ten, terwijl hij overdrag met pinda's vent
te, moet worden geacht zijn hoofdverbl ij f 
te Rotterdam te hebben gevestigd. Daar
aan doet niet af, dat het in zij ne bedoeli ng 
zal hebben gelegen, zoodra dit mogelij k 
was, te monsteren, waarin hij verhinderd 
is, mede ten gevolge van zijn ziekelij ken 
toestand. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankz innige Ng Shie; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge

schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 7 
October 1936, 11°. 402; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 October 1936, 
n°. 10549, afd. Armwezen; 

0. dat Ng Shie, geboren te Kanton (China) 
den 3en November 1892, als stoker op schepen 
van de Nievelt, Goudriaan en Co's Stoom
vaart Maatschappij, te Rotterdam voer; dat 
hij , nadat hij sedert 1931 niet me~r had kun
nen monsteren, met pinda's ventte, verblijf 
houdende bij zijn vriend Lun Yap Ser, in 
diens logement aan de Atjehstraat 22 te Rot
terdam; dat hij op 14 Augustus 1935, na 
eenige malen met de pol itie in aanraking te 
zijn gekomen, ter verpleging werd opgenomen 
in het gemeenteziekenhuis aan den Bergweg 
te Rotterdam en vandaar, na eene op 13 Febr. 
1936 door een door Ons aangewezen deskun
dige afgegeven verklaring, als bedoeld in art. 
39, 4e lid, der Armenwet, werd overgebracht 
naar de in den zin van art. 7 der wet tot rege
ling van het Staatstoezicht op krankzinnigen 
aangewezen Afdeeling van de Psychiatrische 
inrichting "Maasoord" te Rotterdam; 

dat over de betaling van de kosten van de 
verpleging in deze inr ichting geschi l is ont
staan; 

dat Ged. Staten van Z uid-Holland er uiet 
in zijn geslaagd het geschil in der minne bij 
te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Rotter
dam namelijk niet bereid zijn deze kosten ten 
laste van hunne gemeente te nemen, aanvoe
rende, dat met betrekking tot patiënten als 
de bovengenoemde huns inziens de bijzondere 
omstandigheden in acht moeten worden ge
nomen, waar onder zij te Rotterdam zij n ge
komen en na hun afmonstering zijn gebleven; 
dat zij niet in het bevolkingsregister staan 
ingeschreven, terwijl zij moeilijk kunnen _ wor
den gerekend te behooren tot de Rotterdam
sche bevolking, daar zij feitelijk slechts aan 
den wal verblijven met de bedoeling, om wo 
spoedig mogelijk weder aan te monsteren en 
te vertrekken; dat dus niet kan worden aan
genomen, dat zij naar Rotterdam gekomen 
zij n met het voornemen om al daar hun hoofd
verblijf te vestigen; 

dat, nadat Onze Minister van Binnenland
sche Zaken als zijne meening had te kennen 
gegeven, dat Rotterdam in deze als de woon
plaats van den patiënt zou moeten worden 
beschouwd, zich daarbij onder meer beroepen
de op eene door den Inspecteur van het Staats
toezicht op krankzinnigen te 's-Gravenhage, 
afgelegde verklaring, volgens welke naar zij n 
oordeel de Chinees g Shie op 15 Januar i 
1931, toen hij te Rotterdam afmonsterde, of 
later, tijdens zijn verblij f in die gemeente, in 
staat was geweest tot het vestigen van een 
hoofdverblijf, het gemeentebestuur bij zijne 
weigering heeft volhard, a lsnog aanvoerende, 
dat Ng Shie van zijne afmonstering af ziek 
was en ook niet gezegd zou kunnen worden, 
dat hij met venten met pinda's in zijn onder
houd voorzag, ook al liep hij met een pinda
trommel; dat van eene vestiging van een 
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hoofdverblijf te Rotterdam bezwaarlijk wu 
kunnen worden gesproken, daar hij door ziekte 
verhinderd was weder aan te monsteren; dat, 
ook al moge de patiënt geestelijk tot het ves
tigen van een hoofdverblijf in staat zijn ge
weest, hetgeen de Geneesheer-Directeur on
waarschijnlijk acht, niet mag worden aange
nomen, dat hij voor zijn hoofdverblijf Rotter
dam wu hebben gekozen; 

0. dat moet worden aangenomen, dat Ng 
Shie die na zijne afmonstering in Januari 
1931' te Rotterdam verbleven is en aldaar in 
het logement van Lun Yap Ser aan de Atjeh
straat 22 placht te overnachten, terwijl hij 
overdag met pinda's ventte, zijn hoofdverblijf 
in deze gemeente heeft gevestigd, waartoe h ij , 
mede naar het oordeel van den van Onzentwege 
geraadpleegden Inspecteur van het Staatstoe
zicht op krankzinn igen, te 's-Gravenhage, gees
telijk in staat moet worden geacht; 

dat daaraan niet afdoet, dat het in zijne be
doeling zal hebben gelegen, wodra dit moge
lijk was, te monsteren, doch hij hi~rin . ver
hinderd is, mede ten gevolge van z1Jn zieke
lijken toestand ; 

dat hij dit hoofdverblijf te Rotterdam nog 
had, toen op 13 Februari 1936 de in artikel 
39, 4e lid, der Armenwet bedoelde verklarmg 
gedagteekend werd ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Rotterdam aan te wijzen al s de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 
Ng Shie, voor de toepassing van art. 39 der 
Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

26 Octobe,· 1936. ARREST van den Hoogen 
Raa d. (Woningwet art. 6 ; Sv. art. 430. ) 

Door te beslissen, dat een getimmerte, 
dat niet aan den grond, waarop het zich 
bevindt, gebonden is, waarvan voorts niet 
blijkt, dat het bestemd is ter plaatse blij
vend te worden gebruikt en dat als een 
roerende zaak te beschouwen, op die enkele 
gronden niet als een "gebouw" kan wor
den aangemerkt, heeft de R echtb. aan dat 
woord, gelijk dat in wet en verordening 
gebezigd is, een te beperkte strekking ge
geven. 

De Rechtb. heeft derhalve niet op den 
grondslag der t.l.l. beraadslaagd en niet 
een vrijspraak gegeven in den zin van art. 
430 Sv. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de R echt
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van deze R echtbank van 16 April 
1936, waarbij, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht te Haarlem op 23 Dec. 
1935 gewezen vonnis, de gerequireerde A. G . 
v. V ., bloemist te Overveen, van het hem 
telastegelegde is vrijgesproken. 

Conclusie vau den Adv.-Gen. van Lier. 
In eersten aanleg werd door den Kanton

rechter te Haarlem ten laste van requirant 
bewezen verklaard, dat h ij in de gemeente 
Bloemendaal in de maand November 1935 op 
een complex terreinen begrensd door Binnen-

pad, Julianalaan en Frisolaan een gebouwtje, 
lang 4.10 m, breed 3.10 m en hoog 2.30 m 
heeft gebouwd door het aldaar op te trekken 
en te plaatsen, zonder schriftelijke vergunning 
van B. en W. dier gemeente. 

De Kantonrechter verwierp het gevoerde 
verweer, dat hier geen sprake is van een 
"gebouw", overwegende: dat het geböuwde 
van de afmetingen als in de dagvaarding ver
meld als een gebouw in den zin der Woning
wet is te beschouwen en hiertoe niet afdoet 
da t het niet met den grond is verbonden en 
verplaatsbaar is, dat toch uit de verklaring 
van verdachte is gebleken deze dat gebouwtje 
aldaar heeft geplaatst om gedurende de win
termaanden gemakkelijker bloemen te kunnen 
verkoopen en slechts ingeval de verkoop niet 
rendeerde, dit gebouwtje wu worden ver
plaatst naar een gunstiger terre in in Aerden
hout uit welke verklaring dus van eene meer 
dum:zame bestemming blijkt. 

Wegens wnder schriftelijke vergunning van 
B. en W . een gebouw bouwen, werd met aan
haling van de artt. 6 en 59 der Woningwet, 
aan gerequireerde een geldboete opgelegd van 
f 10, te vervangen door hechtenis van 5 dagen. 

In hooger beroep oordeelde de rechtbank 
anders. Zij overwoog: dat de R echtbank niet 
bewezen acht, dat verdachte het hem telaste
gelegde feit heeft begaan; 

dat de Rechtbank met name niet bewezen 
acht, dat verdachte ter plaatse in de dagvaar
ding vermeld een gebouwtje heeft gebouwd; 

dat toch uit het onderwek ter terechtzitting 
in hooger beroep is gebleken, dat het door 
verdachte geconstrueerde getimmerte was voor
zien van vier wielen, welke waren geplaatst 
op balken ten einde het niet in het zand te 
doen wegzinken, door middel van welke wielen 
het getimmerte te allen tijde wnder eenige 
demontage kon worden verreden en verplaatst, 
zoodat het niet aan den grond, waarop het 
zich bevond, was gebonden; terwijl niet is 
gebleken, dat verdachte het getimmerte be
stemd had om dat ter plaatse in de dagvaar
ding genoemd blijvend te gebruiken; 

dat dit getimmerte derhalve naar aard en 
bestemming niet als een onroerende, doch als 
een roerende zaak is te beschouwen; 

dat op grond van dit een en ander het ge
timmerte niet als een gebouw in den zin der 
Woningwet is aan te merken; 

Met vernietiging van het vonnis van den 
Kantonrechter werd gerequireerde vrijgespro
ken. 

Hiertegen heeft de Officier van Justitie zich 
voorzien in cassatie en stelt a ls middel van 
cassatie: ,,S. of v. t . van de artt. 352 en 348 
Sv. en van de artt. 6 en 59 van de Woning
wet''. 

Ter ondersteuning van het middel wordt bij 
de schriftuur aangevoerd, dat de gevallen uit
spraak het gevolg is van een onjuiste rechts
beschouwing omtrent het begrip "gebouw" in 
den zin der Woningwet, en de uitspraak ook 
geen steun kan vinden in de omstandigheid, 
dat het bouwsel niet een onroerende maar een 
roerende zaak is. 

Ik acht de aangevoerde bezwaren gegrond. 
Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen betreft 
het hier niet een hok of kleine bergplaats, 
maar een soort kiosk voor verkoop van bloe
men, opgetrokken uit hout en afgedekt met 
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asphalt, l ang 4.10 m, breed 3.10 m en hoog 
2.30 m, voorzien niet alleen van 2 kl e ine 
ramen, maar ook van 2 groote ramen en van 
een deur. Een aldus ingericht bouwsel van de 
gemelde afmetingen is in den zin der Woning
wet als een "gebouw" aan te merken (vergel. 
arrest H . R. 21 Maart 1927, W. 11663, N. J . 
1927, 460 en ook art. 32 der Bouwverordening 
van Bloemendaal). En dit wordt niet anders 
door èie omstandigheid, dat het bouwsel niet 
gefundeerd is in den grond, maar op wielen en 
balken is gesteld. D e overweging van de 
Rechtbank dat het getimmerte niet als een 
onroerende maar als een roerende zaak is aan 
te merken acht ik voor de vraag, of het als 
een gebouw in den zin der Woningwet heeft 
te gelden, niet ter zake dienende. 

De door de Rechtbank uitgesproken vrij
spraak berust alwo op een onjuiste opvatting 
van het begrip "gebouw" in den zin der W o
ningwet, wodat die vrijspraak niet een vrij
spraak is als bedoeld in art. 430 Sv. en het 
cassatieberoép acht ik derhalve ontvankelijk. 
Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het vonnis der Rechtbank en tot bevestiging 
van het in eersten aanleg gewezen vonnis. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cas atie door den 

requirant voorge teld bij schriftuur en I ui 
dende: 

S. of v. t. van de artt. 352 en 348 Sv., en 
van de artt. 6 en 59 van de Woningwet, 
zijnde door den requirant het volgende aan
gevoerd: 

dat de R ech tbank de gegeven vrijspraak 
hiermee motiveert, dat zij niet bewezen acht 
dat verdachte ter plaatse een gebouwtje heeft 
gebouwd, omdat het door verdachte gebouwde 
noch door verbinding aan den grond, noch 
door bestemming onroerend was en uithoofde 
daarvan niet als een gebouw in den zi n der 
Woningwet was aan te merken; 

dat requirant in deze vrijspraak ziet een 
bedekt ontslag van rechtsvervolging, daar 
toch de in het vonnis opgenomen overwegingen 
over de vraag of hetgeen verdachte heeft op
getrokken en geplaatst een gebouw was, in
houden een algemeene interpretatie van het 
begrip " gebouw" van de Woningwet, wodat 
is gegeven een rechtsbeschouwing over een 
onderdeel der telastelegging, zijnde een aan 
de Strafwet ontleende uitdrukking; zoodat 
deze over\vegingen hadden moeten leiden niet 
tot vrijspraak, maar tot ontslag van rechts
vervolging ; 

dat bovendien requ irant zich in geenen 
deele kan vereenigen met de strekking van 
genoemde rechtsbeschouwing, daar het hem 
wil voorkomen, dat de meening als zoude een 
bouwsel dat noch door verbinding met den 
grond, ;.,och door duurzame bestemming on
roerend is - welke term hier kennelijk in 
burgerrech telijken zin wordt gebruikt - op 
dien grond geen "gebouw" in den zin der 
Woningwet zijn, geen steun vindt in inhoud 
of geschiedenis van de Woningwet ; waarbij 
dan nog in het midden wordt gelaten, of de 
R echtbank uit de omstandigheid, dat ter 
terechtzitting is komen vast te staan, dat ver
dachte het bouwsel opnieuw wilde verplaatsen, 

indien de bedrijfsuitkomsten van het daarin 
te vestigen winkelbedrijf onvoldoende bleken 
te zijn, kon afle iden, dat een blijvende bestem
ming niet vaststond, waar toch de eventueele 
verplaatsing wèl tot een duurzame plaatsing 
binnen de gemeente wu hebben geleid ; 

dat requirant voor zijn opvatting, dat de 
beantwoording van de vraag, of het bouwsel 
a l of niet onroerend is in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek, niet kan beslissen over 
de vraag, of het een gebouw is in den zin der 
Woningwet, steun meent te vinden in het 
arrest van den H. R. van 21 Maart 1927 
(W. 11663) en op grond van hetgeen daarin 
wordt overwogen, meent, dat de R echtbank 
zich niet had moeten l aten leiden door hare 
bovengenoemde overweging, doch de vraag, 
of hier sprake was van een gebouw, had moe
ten beantwoorden aan de hand van hetgeen 
haar ter terechtzitting en uit de stukken was 
gebleken omtrent de afmetingen, vorm en 
samenstelling van het bouwsel ; 

0. dat de gerequireerde, nadat de telasteleg
g ing ter zitting van den Kantonrechter was 
gewijzigd, heeft terechtgestaan terzake dat hij 
enz. (zie conclusie) ; 

0. dat de Rechtbank niet bewezen heeft 
geacht, dat de gerequireerde het hem tel aste
gelegde fe it heeft begaan, met name niet, dat 
hij ter plaatse, in de dagvaarding vermeld, 
een gebouwtje heeft gebouwd, zulks onder 
overweging: ,,dat toch uit het onderwek ter 
terechtzitting in hooger beroep is gebleken, 
dat het door verdachte geconstrueerde getim
m erte was voorzien van vier wielen, welke 
waren geplaatst op balken ten einde het niet 
in het zand te doen wegzinken, door middel 
van welke wielen het getimmerte te all en tijde 
ronder eenige demontage kon worden verreden 
en verplaatst, zoodat het niet aan den grond, 
waarop het zich bevond, was gebonden, terwijl 
niet is gebleken, dat verdachte het getimmerte 
bestemd had om dat ter plaatse in de dagvaar
ding genoemd blijvend te gebruiken; dat dit 
getimmerte derhalve naar aard en bestemming 
niet al s een onroerende, doch a ls een roerende 
zaak is te beschouwen; dat op grond van dit 
een en ander het getimmerte niet als een ge
bouw in den zin der Woningwet is aan te 
merken;" 

0. dat, waar het hier betreft een vrijspraak, 
allereer t moet worden bes! ist over de ontvan
kelijkheid van het ingestelde beroep; 

dat daartoe is na te gaan of de Rechtbank 
den in de telastelegging kenl ijk in den zin 
van wet en verordening gebruikten term "ge
bouw" juist heeft opgevat; 

0. dat nu de Rechtbank, door te beslissen 
dat een getimmerte, dat niet aan den grond, 
waarop het zich bevindt, gebonden is, waar
van voorts niet bl ijkt, dat het bestemd is ter 
plaatse blijvend te worden gebruikt en dat als 
een roerende zaak is te beschouwen, op die 
enkele gronden niet als een "gebouw" kan 
worden aangemerkt, aan dat woord, gelijk dat 
in wet en verordening gebezigd is, een te be
perkte strekki ng hee ft gegeven, waaruit volgt, 
dat de Rechtbank niet op den grondsl ag der 
telastelegging heeft beraadslaagd en de gege
ven vrijspraak niet is een vrijsp raak in den 
zin van art. 430 Sv.; 

dat mitsdien het cassatieberoep ontvanke
lijk is; 
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0. ten aanzien van het middel en ambts
halve: 

dat uit hetgeen hiervoren is overwogen 
blijkt, dat de Rechtbank niet op den grondslag 
der telastelegging heeft beraadslaagd en be
slist, waardoor de artt. 350, 358, 359 Sv., in 
verband met de artt. 425 en 415 van dat Wet
boek zijn geschonden, hetgeen nietigheid ten
gevolge heeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevolge art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, om op het bestaande hooger be
roep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J .) 

26 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsnaamwet artt. 2 en 4.) 

Uit het geheele stelsel der Handel snaam
wet, en met name uit art. 2, volgt, dat, 
bij de toepassing van de uitzonderingsbepa
ling van al. 3 van art. 4, van een naam 
en een zaak "afkomstig van" een vennoot
schap onder firma alleen sprake kan zijn, 
indien het bij dengene, die op de uitzon
dering zich beroept, geldt dezelfde zaak, 
welke eertijds door de vennootschap onder 
firma werd gevoerd. 

Het door de Recbtb. onder al. 3 van 
art. 4 begrepen geachte "zich toeleggen 
van een naam", die niet wordt overge
dragen, omdat hij door de oude zaak blijft 
gevoerd, is ook kwalijk in overeenstem
ming met de taalkundige beteekenis van 
"afkomstig van" en voorts onvereenigbaar 
met het slot van de alinea, dat spreekt 
van den naam, dien de vennootschap onder 
firma heeft gevoerd. 

Nu de Rechtb. uitdrukkelijk heeft vast
gesteld, dat de oude zaak, zij het in kl e i
neren omvang, is bl ijven bestaan en den 
naam is blijven voeren, is het bewezen
vèrklaarde, als niet vallende onder al. 3 
van art. 4 op grond van strijd met het be
paalde in al. 1 van dat artikel strafbaar. 

[Anders Adv. -Gen. van Lier]. 
Rechtdoende qualificeert de H. R. het 

bewezenverklaarde - gerekend met de 
wet van 2 Juli 1934 S. 347 - afzonderlijk 
voorzoover begaan vóór en na 1 Januari 
1935. 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de 
Rechtbank te Rotterdam , requirant van cas
~atie tegen een vonnis van voormelde Recht
bank van 28 April 1936, voorzoover daarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een uit
spraak van het Kantongerecht te Rotterdam 
van 8 Oct. 1935, C. H. M. L. 0., kantoor
bediende te H eemstede, terzake van hetgeen 
te haren aanzien is bewezen verklaard, is 
ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis, verklaarde de Rechtbank te 
R otterdam, voor zoover thans van belang, 
bewezen, dat gerequireerde vanaf omstreeks 
1 Mei 1934 tot 30 April 1935, als koopman 
in den zin van art. 2 der Handelsregisterwet, 
S. 1918 n°. 493, een te Rotterdam in perceel 

Goudscheweg n°. 121, gevestigde handelszaak 
tot de uitoefening van den handel in wijn, 
bier en gedistilleerd, als bedrijf, heeft gedre
ven onder den handelsnaam "Firma J an Graus 
& Co", zulks terwijl deze handelsnaam in 
strijd met de waarheid aanduidde, dat be
doelde handelszaak zou toebehooren aan één 
of meer kooplieden, handelende als eene ven
nootschap onder een firma, en/of a ls een ven
nootschap en commandite, zijnde zij, verdachte, 
uitsluitend de eigena1·es van evenbedoelde 
handelszaak, welke nóch in den vorm van 
een vennootschap onder een firma, noch in den 
vorm van een vennootschap bij wijze van geld
sch ieting gedreven werd. 

Er volgde ontslag van rechtsvervolging op 
de volgende gronden: 

" Verdachte heeft tich ten deze beroepen op 
de omstandigheid, voorzien in het 3e lid van 
art. 4 der Handelsnaamwet, stellende dat zij 
den naam Firma Jan Graus & Co mocht voe
ren omdat die met haar zaak afkomstig was 
van de vennootschap en commandite J an Graus 
& Co. De Rechtbank acht haar in het bewijs 
hiervan, deels door verwijzing naar de aan
teekening in het Handelsregister dd. 6 April 
1935, hierboven besproken, deels door het door 
haar overgelegd contract van Mei 1934, aan
gegaan tusschen gemelde commanditaire ven
nootschap, Gerrit Marinus Oord en haar zelf 
en meer bepaaldelijk door art. 3 laatste I id 
daarvan, volkomen geslaagd. 

Hiertegen is opgemerkt, dat verdachte dien 
firmanaam desondanks niet met recht voerde, 
omdat haar deze handelsnaam volgens art. 2 
der Handelsnaamwet, slechts in verbinding 
met de zaak, die onder dien naam werd gedre
ven, kon worden overgedragen en in casu, 
gelijk hierboven reeds betoogd, die vroeger 
onder dien naam gedreven zaak, in verklein
den omvang was blijven voortbestaan en dus 
niet, d.w.z. niet geheel aan haar overgedra
gen was. 

Deze tegenwerping is evenwel onjuist. 
Feitelijk immers werd deze handelsnaam, 

hoezeer ook afkomstig van de oude vennoot
schap en commandite Jan Graus & Co niet 
door deze overgedragen, daar de oude zaak 
dien naam zelf ook bleef voeren. Men kan 
een naam n iet voeren en overdragen tegelijk. 
Het een sluit het ander uit. Slechts wanneer 
de oude zaak vervallen ware, althans den 
naam niet had behouden, zou men overdracht 
hebben mogen aannemen en toepassing kunnen 
hebben gehad van meergemeld art. 2. Ver
dachte heeft enkel - en wel krachtens de 
overeenkomst met de oude vennootschap en 
command ite van Mei 1934 -, zich zelf dien 
naam mogen toeleggen samen met het deel 
van de zaak dier firma, dat zij van haar 
overnam. NeL·gens in de Handelsnaamwet of 
waar anders ook staat, dat zulk zich toeleggen 
van een naam slechts geoorloofd is bij over
neming van heel de zaak desgenen, van wien 
de naam afkomstig is. Art. 4 lid 3 eischt 
bepaal del ijk slechts dat de naam en de zaak, 
welke dien naam voert van den vroegeren 
rechthebbende op dien naam afkomstig moeten 
zijn, maar laat volkomen de mogelijkheid 
open dat die vroegere rechthebbende nog meer 
zake:i had en heeft, welke hij onder denzelf
den naam voerde en voert." 

De Officier van Justitie heeft zich tegen 
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deze uitspraak voorzien in cassatie en bij zijn 
schriftuur als middel voorgesteld: S. door n.-t. 
van de artt. 1, 2, 4, 7 der Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842, door n .-t. van art. 351 Sv. en 
door v. t. van art. 352 van datzelfde wetboek, 

· zulks op de navolgende gronden: 
"Het standpunt van de Rechtbank is, dat in 

casu geen sprake is van overdracht, maar 
a lleen van een door verdachte zich zelf toe
leggen, van de handelsnaam Jan Graus en Co. 
Men kan, zegt de Rechtbank, niet een naam 
voeren en overdragen tegelijk. De Officier 
meent, dat deze interpretatie van het woord 
"overdragen" in casu te eng, te bekrompen 
is en da t hier een ruimere interpretatie op 
haar plaats is. 

Verdachte voert den handelsnaam J an Graus 
en Co., terwijl zij slechts een gedeelte van de 
oude zaak, die onder dien naam werd gedre
ven, heeft overgenomen. 

Zij mocht dit echter alleen doen, als zij de 
geheele oude zaak had overgenomen." 

De aanleiding tot dit geding is het volgende. 
De Commanditaire Vennootschap onder de 
firma Jan Graus en Co. te Rotterdam exploi
teerde twee zaken, een aan de Goudscheweg 
121 en een aan de Goudschrijweg 3. In ver
band met de wijziging der Drankwet in 1933, 
ingevolge waarvan de twee bestaande ver
gunningen slechts ten name van twee natuur
lijke personen behouden konden blijven, zijn 
de beide zaken door belanghebbenden gesplitst, 
hoewel zij in nauwe belangengemeenschap ble
ven, zij koopen gezamenlijk in en verkoopen 
tegen dezelfde prijzen. 

Gerequireerde werd eigenares van de zaak 
Goudscheweg 121 , waarbij overeengekomen is, 
dat die zaak de naam Jan Graus en Co wu 
mogen blijven voeren. Het bezwaar va n den 
Officier is nu hierin gelegen, dat gerequireer
de niet de geheele handelszaak, het geheele 
bedrijf, heeft overgenomen, maar slechts een 
deel er van, n.l. dat gelegen is aan den Goud
scheweg 121. Art. 2 der Handelsnaamwet wu 
nu volgens de steil ing van den Officier niet 
toelaten , dat gerequireerde het bedrijf onder 
de oude handelsnaam drijft. Ik kan mij met 
deze opvatting niet vereenigen. D e Handels
naamwet bedoelt te verhinderen, dat onder 
een naam handel wordt gedreven, welke in 
strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak 
zou toebehooren aan een of meer kooplieden, 
handelende als een vennootschap onder firma 
of als een vennootschap en commandite; maar 
een uitwndering is gemaakt voor gevallen, 
dat de handelszaak afkomstig is van een ven
nootschap onder firma of en commandite, die 
dien handelsnaam heeft gevoerd niet in strijd 
met de Handelsnaamwet. Dit is in dit geding 
het geval; ik kan in art. 2 niet lezen, dat de 
handelsnaam alleen dan zpu mogen overgaan, 
a ls het geheele oude bedrijf wordt voortgezet 
zooals de Officier meent. Het eigenaardige is 
in dit geval , dat het oude bedrijf in tweeën is 
gesplitst en dit zou moeielijkheden kunnen 
opleveren, indien de eigenaars der twee bedrij
ven elkander het recht op den naam betwist
ten. Dit is echter niet het geval. B e ide hebben 
er belang bij, dat beide zaken de oude han
delsnaam blijven voeren. Door de beslissing 
der Rechtbank acht ik geen wetsvoorschrift 
geschonden en concludeer mitsdien tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner· 
Gelet' op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., door n.-t., van de artt. 1, 2, 4, 7 der 
Handelsnaamwet S. 1921 n°. 842, door n.-t. 
van art. 351 Sv. en door v. t. van art. 352 
van datzelfde Wetboek; welk middel door den 
requirant aldus wordt toegelicht: 

H et standpunt van de Rechtbank is, dat in 
casu geen sprake is van overdracht, maar 
alleen van een door verdachte zich zelf toe
leggen, van den handelsnaam Jan Graus en 
Co. Men kan, zegt de Rechtbank, niet een 
naam voeren en overdragen tegelijk. Ik ver
meen, dat deze interpretatie van het woord 
"overdragen" in casu te eng, te bekrompen 
is en dat hier een ruimere interpretatie op 
haar plaats is. 

V erdachte voert den handelsnaam Jan Graus 
en Co, terwijl zij slechts een gedeelte van de 
oude zaak, die onder dien naam werd gedreven, 
heeft overgenomen. 

Zij mocht dit echter alleen doen, als zij de 
geheele oude zaak had overgenomen. Zulks 
blijkt uit art. 2 der Handelsnaamwet en uit 
de arresten van den H. R. van 31 Decembe r 
1925, N. J . 1926, bladz. 374, W . 11458 en 
van 3 April 1933, N . J. 1933, bladz. 1043, 
W . 12600. 

Ware het anders, dan vermeen ik met de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Rotterdam (schrijven n°. 37/193, Afd. Han
delsregister d.d. 30 April 1935), dat de con
sequentie ervan zoude moeten zijn, dat zaken 
met veel filialen als de Gruyter, Jamin enz. 
elk dezer filialen wu kunnen overdoen met 
het recht om den naam de Gruyter, Jamin 
enz. te voeren, hetgeen nimmer de bedoeling 
der wet kan zijn geweest; 

0. dat gerequireerde ook een schriftuur 
heeft ingediend, maar dat de H. R. op dit 
stuk geen acht mag slaan, nu gerequireerde 
niet harerzijds in cassatie is gekomen; 

0. dat bij inleidende dagvaa rding aan ge
requireerde onder meer is telastegelegd, dat 
zij vanaf omstreeks 1 Mei 1934 tot 30 April 
1935 , als koopman enz. (zie conclusie le al.); 

dat bij het beroepen vonnis de Rechtbank 
dit telastegelegde heeft bewezen verklaard, 
doch het niet strafbaar geoordeeld zulks op 
de volgende gronden: 

" Verdachte heeft zich ten deze beroepen 
enz. {zie conclusie); 

dat de R echtbank dienovereenkomstig gere
quireerde terzake heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit is gegrond; 
dat toch uit het geheele stelsel van de Han

delsnaamwet en met name uit art. 2 van die 
wet, waarbij is bepaald, dat een handelsnaam 
slechts kan overgaan in verbinding met de 
zaak, die onder dien naam wordt gedreven, 
volgt, dat, bîj de toepassing van de uitzon
deringsbepaling van alinea 3 van art. 4, van 
een naam en een zaak "afkomstig van" een 
vennootschap onder firmà alleen sprake kan 
zijn, indien het bij dengene, die op de uit
zondering zich beroept, geldt dezelfde zaak, 
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welke eertijds door de vennootschap onder 1 27 
firma werd gevoerd; 

October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1.) 

dat het door de Rechtbank onder alinea 3 
van art. 4 begrepen geachte "zich toeleggen 
van een naam", die niet wordt overgedragen, 
omdat hij door de oude zaak blijft gevoerd, 
ook kwalijk met de taalkundige beteekenis 
van "afkomstig van" in overeenstemming is 
en verder onvereenigbaar met het slot van de 
alinea, dat spreekt -yan den naam, dien de 
vennootschap onder firma heeft gevoerd; 

dat mede uit de geschiedenis van de bepa
ling de meer beperkte beteekenis als hiervoren 
omschreven blijkt, immers, betreffende de uit
drukking "afkomstig van" in de Memorie van 
Toelichting valt te lezen : (ad art. 3 aan het 
slot) : ,,,,Afkomstig is" verdient de voorkeur 
boven eene uitdrukking als "verkregen is", 
daar zeer wel de handelszaak niet onmiddellijk 
van den aan het slot bedoelden persoon op 
den tegenwoordigen eigenaar kan zijn over
gegaan, doch middelerwijl nog in andere han
den kan. geweest zijn" ; 

dat mitsdien, nu de Rechtbank uitdrukkelijk 
heeft vastgesteld, dat de oude zaak, zij het in 
kleineren omvang, is blijven bestaan en den 
naam is blijven voeren, het bewezenverklaar
de, als niet vallende onder alinea 3 van art. 
4, op grond van strijd met het bepaalde in 
alinea 1 van dat artikel der Handelsnaamwet, 
strafbaar is, zoodat het vonnis, voorwover 
daarbij gerequireerde is ontslagen van alle 
rechtsvervolging, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen 
voorzoover gerequireerde daarbij terzake van 
het bewezenverklaarde is ontslagen van alle 
rechtsvervolging; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet R. 0.: 
0. dat het bewezenverklaarde, als vallende 

zoowel onder art. 4, alinea 1, der Handels
naamwet, gelijk het luidde vóór 1 J anuar i 
1935, als onder dat artikel, gelijk het inge
volge de wet van 2 Juli 1934, S. 347, luidde 
na dien datum, is strafbaar en behoort te wor
den gequal ificeerd: 

voorwover begaan vóór 1 J anuari 1935 als: 
"een handelsnaam voeren, die in strijd met 

de waarheid aanduidt, dat de handelszaak wu 
toebehooren aan een of rrieer kooplieden, han
delende als eene vennootschap onder firma of 
als eene vennootschap onder commandite"; 

en voorwover begaan van 1 Januari 1935 af: 
"een handelsnaam voeren, die in strijd met 

de waarheid aanduidt, dat de zaak wu toebe
hooren aan een of meer personen, handelende 
als eene vennootschap onder firma of als eene 
vennootschap onder commandite"; 

dat gerequireerde deswege is strafbaar, zijn
de van eenigen grond van uitsluiting der 
strafbaarheid niet gebleken; 

dat na te noemen straf in overeenstemming 
is met aard en ernst der overtreding; 

Gezien de artt. 1, 4, 7 der Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842, gelijk die luidden vóór en nà 
1 Januari 1935, en 23 Sr.; 

Qua! ificeert het bewezenverklaarde als voor
noemd ; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar ; 
Veroordeelt haar te dier zake tot een geld

boete van vijftien gulden, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door een 
hechtenis van vijftien dagen. (N. J.) 

L. 1936. 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden aan een wijziging der bouwver
ordening, strekkend tot het doen vervallen 
van den aansluitingsplicht, voorzoover mo
gel ijk, en behoudens ontheffing, aan het 
buizennet der waterleiding, omdat daar
door het belang van de volksgezondheid 
wu worden geschaad. De omstandigheid 
dat in dat deel der gemeente, waar geen 
buizennet ligt en in woningen, verder dan 
40 m van een hoofdhuis der waterleiding 
verwijderd, geen aanslu iting kan plaats 
hebben, mag geen aanleiding zijn om de 
aansluiting ook daar, waar zij wel moge
lijk is, achterwege te doen blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Orrimen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 2 
Juni 1936, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan eene wijziging van de bouwverordening 
van Ommen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
October 1936, N°. 398; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 October 1936, N°. 8665 
M/P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Overij se! bij hun 
besluit van 2 Juni 1936, N°. 6431/4580, 4e 
afdeeling, goedkeuring hebben onthouden aan 
het besluit van den raad der gemeente Om
men van 9 April 1936, La. N : XI-2, N°. 2, 
tot intrekking van het 3e en 4e I id van art. 
43 en van het 3e lid van art. 97 der bouw
verordening voor die gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het 3e lid van art. 43 dier verordening 
het voorschrift bevat, dat het middel tot 
drinkwatervoorziening, waarvan een nieuw te 
bouwen woning voorzien moet worden, moet 
bestaan in eene aansluiting op de drinkwater
leiding, indien eenig deel van de woning niet 
meer dan 40 meter verwijderd is van een 
hoofdhuis der waterleiding of van de as van 
den weg, waarin ter plaatse een zoodanige 
hoofdhuis aanwezig is, terwijl het 4e lid van 
art. 43 bepaalt, dat binnen de woning ten 
minste één aftapkraan aanwezig moet zijn; 
dat het 3e lid van art. 97 der bouwverorde
ning voor de gemeente O=en het bepaalde 
in art. 43, 3e lid, van die verordening op be
staande woningen van toepassing verklaart, 
met dien verstande, dat van de aldaar be
doel de verplichting tot wederopzegging vrij
stelling kan worden verleend, doch alleen in
dien door den belanghebbende wordt aange
t.oond, dat de woning voorzien is van een 
middel tot drinkwatervoorziening, hetwelk 
deugdelijk drink- en huishoudwater in vol
doende mate verschaft en waarvan de be
woners steeds gebruik kunnen maken; dat 
voorts, ingevolge het bepaalde in het 3e Jid 
van art. 97, vrijstelling van de daarin ver
vatte verplichting tot aansluiting aan de 
drinkwaterleiding slechts mag worden ver
leend, indien het middel tot drinkwatervoor
ziening voor niet meer dan vier woningen 
dient of, indien het slechts voor één woning 

23 
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dient, het zich binnen die woning bevindt dan 
wel in een tot die woning behoorende ruimte 
of op het bij die woning behoorende erf - in 
welk geval de afstand tot de woning niet 
meer mag bedragen dan 10 meter - en indien 
het voor meer dan één woning dient, het zich 
n iet binnen een woning of daarbij behoorende 
ruimte bevindt; dat het 3e lid van art. 97 
ten slotte bepaalt, dat de vrijstelling niet mag 
worden verleend, voordat de betrokken In
specteur van de Volksgezondheid over het des
betrnffend verzoek is gehoord; dat de voren
aangehaalde voorschriften en bepalingen strek
ken tot bevordering van het belang van de 
Volksgezondheid; dat dan ook door intrek
king van die voorschriften en bepalingen het 
belang van de Volksgezondheid zou worden 
geschaad; 

dat de raad der gemeente Ommen in beroep 
aanvoert, dat hij de overweging van Ged. 
Staten, dat door intrekking van de bedoelde 
voorschriften en bepalingen het belang van de 
Volksgezondheid zou worden geschaad, be
zwaarlijk onderschrijven kan, daar toch door 
intrekking van het 3e en 4e lid van art. 43 
en het 3e lid van art. 97 der bouwverorde
ning alleen de verplichte aansluiting, zoowel 
voor nieuw te bouwen, als voor bestaande 
woningen, aan het buizennet der drinkwater
leiding van de N. V. Waterleidingmaatschap
pij " Overijssel" , gevestigd te Zwolle, komt te 
vervallen, doch niet wordt prijsgegeven het 
toezicht van overheidswege op de middelen 
tot watervoorziening; dat juist het le en 2e 
lid van art. 43 en het le en 2e lid van art. 
97 der bouwverordening gehandhaafd blijven, 
waardoor voldoende gewaakt wordt tegen wa
tervoorzieningen, die ondeugdelijk drink- en 
huishoudwater verschaffen en die bepalingen 
afdoende voorschriften inhouden om het be
lang der volksgezondheid te behartigen; dat 
het buizennet der waterleidingmaatschappij in 
dat deel der gemeente ligt, waar deugdelijk 
drink- en huishoudwater op andere, en voor 
de bewoners op goedkoopere, wijze te verkrij
gen is; dat in het andere deel der gemeente 
en in de woningen, die op grooteren afstand 
dan 40 meter van een hoofdhuis dier water
leiding zijn verwijderd, de bewoners niet aan
gesloten kunnen worden aan de drinkwater
leiding, voor welke bewoners het motief van 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid dan 
evenzeer zou moeten gelden; dat zijns inziens 
de overweging, ,, dat dan ook door intrekking 
van die voorschriften en bepalingen het be
lang van de volksgezondheid zou worden ge
schaad", gebruikt wordt om te trachten de 
N . V. Waterleidingmaatschappij "Overijssel" 
rendabel te maken; dat bovendien niet gering 
moet worden geacht, dat door de ongunstige 
tijdsomstandigheden het meerendeel der ge
bruikers de abonnementsgelden der waterlei
ding, welke hoog zijn te noemen, niet kan 
betalen; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel naar Ons 
oordeel terecht en op juiste gronden aan het 
onderhavige raadsbesluit tot wijzi g ing van de 
bouwverordening der gemeente Ommen goed
keuring hebben onthouden; 

dat het toch, blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten, uit een oogpunt van volksge
zondheid geboden is , dat de bepalingen, ver-

vat in art. 43, 3e en 4e lid, en art. 97, 3e 
lid, der onderwerpelijke bouwverordening ge
handhaafdblijven; 

dat de gemeenteraad in beroep er welis
waar op wijst, dat in dat gedeelte der ge
meente, waar zich geen buizennet der water
leidingmaatschappij bevindt en in de woningen, 
welke op grooteren afstand dan 40 m van een 
hoofdhuis dier waterleiding zijn verwijderd, 
geen aansluiting aan de drinkwaterleiding 
kan plaats hebben, en dat hier het motief van 
het schadelijk zijn voor de volksgezondheid 
evenzeer zou moeten gelden, doch dat deze 
omstandigheid toch nimmer aanleiding mag 
zijn om de aansluiting ook daar, waar zij wel 
mogelijk is, achterwege te doen blijven; 

dat ten slotte de hierbedoelde bepalingen 
ook niet onnoodig bezwarend kunnen worden 
geacht, aangezien ingevolge den tweeden vol
zin van het derde lid van art. 97 voor be
staande woningen vrijstelling kan worden 
verkregen, indien de woning reeds een a_nder, 
deugdelijk drink- en huishoudwater verschaf
fend middel tot watervoorziening bezit;· 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

27 October 1936. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 43, Onteigeningswet Art. 
39.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuri ng 
onthouden aan een verordening ex art. 43 
Woningwet, op grond dat deze verorde
ning slechts ten doel heeft te voorkomen 
dat, indien te eeniger tijd zou worden 
overgegaan tot uitvoering van een z.g. 
doorbraakplan, de uitgaven voor aankoop 
en onteigening van perceelen in den tus
schentijd te hoog zouden zijn gestegen, en 
de raad dus bedoeld heeft, door deze ver
ordening art. 39 Onteigeningswet te corri
geeren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vlaardingen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
26 Mei 1936, B. n°. 4676/21 (2e a fd .) G.S. 
n°. 192, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van dien raad van 22 Novem
ber 1935 tot vaststelling van eene verordening 
betreffende den aard van de bebouwing en 
het gebruik van de kadastrale perceelen, ge
legen aan de Kuiperstraat, Kornelis Speel 
manstraat, 5e Bierslootsteeg, 60 Bierslootsteeg, 
7e Bierslootsteeg en de Gedempte Biersloot ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 October 1936, n°. 388 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Sociale Zaken van 22 October 1936, n°. 8664 
M/P.B.R., Afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat de raad der gemeente Vlaardingen 
bij besluit van 22 November 1935 heeft vast
gesteld de volgende verordening betreffende 
den aard van de bebouwing en het gebruik 
van kadastrale perceelen, gelegen aan de 
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Kuiperstraat, Kornelis Speelmanstraat, 5e 
Bierslootsteeg, 6e Bierslootst.eeg, 7e Biersloot
steeg en de Gedempte Biersloot: 

Art. 1. De perceelen gelegen aan de Kui
perstraat, Kornelis Speelmanstraat, 5e Bier
slootsteeg, 6e Bierslootsteeg, 7e Bierslootsteeg 
en de Gedempte Biersloot, op de bij deze ver
ordening behoorende kaart met een roode lijn 
omtrokken en kadastraal bekend gemeente 
Vlaardingen sectie A nummers 2665, 3007, 
3008, 3535, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 
3603, 3604, 3605, 3811, 4385, 4669, 4670, 
4671 , 4672, 4909, 4910, 4911, 4966 , 4967, 
4968, 4977, 5004, 5115, 5159, 5160, 5257, 
5587, 6020, 6021, 6022, 6761, 6772, 6773, 
6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6780, 6781, 
6798, 6799, 6800, 6801 en 6802, zijn uitslui
tend bestemd voor bebouwing met woon- en 
winkelhuizen, aansluitend aan den ontworpen 
verkeersweg vanaf de Westhavenplaats naar 
de Gedempte Biersloot. 

Art. 2. Het is verboden op de in art. 1 
vermelde perceelen gebouwen te bouwen of 
geheel of gedeeltelijk te herbouwen, anders 
dan met inachtneming van het in art. 1 om
trent de bebouwing bepaalde. 

Art. 3. Het is, tenzij met inachtneming 
van het bepaalde in art. 1, verboden op de in 
dat artikel vermelde perceelen een gebouw of 
een gedeelte van een gebouw krachtens eenig 
zakelijk recht in gebruik te nemen of als eige
naar of in eenige andere hoedanigheid in ge
bruik te geven, anders dan als woning of voor 
een bedrijf van denzelfden aard als waartoe 
dat gebouw of dat gedeelte van een gebouw 
op 28 September 1935 werd gebezigd. 

Art. 4. B. en W. zijn bevoegd van het in 
art. 2 en 3 bepaalde ontheffing te verleenen, 
indien het betreft het herstellen, ingebruik
nemen of ingebruikgeven van een gebouw, 
zonder dat daardoor de waarde van het be
trokken onroerend goed verhoogd wordt. Van 
een afwijzende beslissing van B. en W. kan 
belanghebbende, in beroep komen bij den 
gemeenteraad. 

Art. 5. Overtreding van de bepalingen van 
deze verordening wordt gestraft met hechteni 
van ten hoogste twee maanden of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden. 

Art. 6. Deze verordening vervalt na afloop 
van de nederlegging ter inzage, als bedoeld in 
art. 12 der Onteigeningswet, van de stukken 
betreffende de onteigening ten name van de 
gemeente Vlaardingen van in art. 1 dezer 
verordening vermelde perceelen ten behoeve 
van den aanleg van een verkeersweg vanaf de 
Westhavenplaats naar de Gedempte Bier
sloot; 

dat aan het genoemde raadsbesluit Geel. 
Staten bij hun besluit van 26 Mei 1936, G.S. 
n°. 192, goedkeuring hebben onthouden; 

dat deze beslissing van Geel. Staten steunt 
op de overwegingen, dat uit de artt. 4 en 6 
der verordening, alsmede uit hetgeen aan 
hare vasts teil ing is voorafgega&n, blijkt, dat 
haar doel uitslu itend is te voorkomen, dat 
vóór de verwezenlijking van het zoogenaamcle 
doorbraakpl an der gemeente strekkende tot 
het maken van een verkeersweg tusschen het 
Oo telijk en het Westelijk stadsdeel, loopende 
van de Westhavenplaats naar de Gedempte 
Biersloot, verbouwingen en in gebruiknemin-

gen plaats vinden, als gevolg waarvan de 
kosten van latere aankoopen of onteigeningen 
ter uitvoering van dat plan zouden kunnen 
toenemen; dat hun college van oordeel is, 
dat de gemeenteraad met de vaststelling van 
deze verordening tot evengenoemd doel, daar
gelaten of hij daardoor is getreden in hetgeen 
blijkens art. 39 der Onteigeningswet van a l
gemeen Rij ksbelang is, zijn verordenende be
voegdheid heeft uitgeoefend tot een doel, dat 
- het moge, op zichzelf beschouwd, een vol
komen geoorloofd, ja nastrevenswaardig doel 
zijn - niet behoort tot de doeleinden, waartoe 
de raad die bevoegdheid gebruiken mag; dat 
het doel dezer verordening toch is, gelijk 
hierboven reeds werd gezegd en uit de artt. 
4 en 6, alsmede uit hare geschiedenis blijkt, 
art. 39 der Onteigeningswet te corrigeeren 
door langs een omweg te bereiken, dat de 
toekomstige onteigeningen der gemeente niet 
duurder kunnen komen dan zij gekomen zou
den zijn, indien de in art. 12 der Onteige
ningswet bedoelde nederlegging ter inzage 
van het onteigeningsplan reeds op 28 Sep
tember 1935, den datum van ter inzage-legging 
van het ontwerp dezer verordening ingevolge 
art. 43, juncto art. 37, tweede lid, der Wo
ningwet, had plaats gevonden, langs een om
weg, want de rechte weg is onbegaanbaar; 
een gemeenteraad toch kan uiteraard niet ver
ordenen, dat de rechter bij de berekening der 
schadevergoeding bij bepaalde onteigeningen 
ten name der gemeente, behalve op de in 
art. 39 der Onteigeningswet bedoelde verande
ringen. ook niet zal letten op vroegere ver
anderingen, tot stand gekomen na zekeren 
datum (in ca u 28 September 1935) ; zóó 
doende zou de gemeenteraad naast art. 39 der 
Onteigeningswet nog andere uitzonderingen op 
de artt. 40 en 41 dier wet in het leven roe
pen, m.a.w. in strijd komen met d ie laatste 
artikelen, welke volgens de jurisprudentie van 
den Hoogen Raad voorschrijven, dat vergoed 
moet worden de waarde van het onteigende 
op het oogenblik van het vonnis, behoudens 
uitsluitend het bepaalde in art. 39 der Ont
eigeningswet; dat de raad, hoewel hij het 
mindere (namelijk dat zekere vernieuwingen 
en veranderingen in het onteigende geen in
vloed zullen hebben op de schadevergoeding), 
niet kàn verordenen, heeft gemeend het meer
dere, het veel verder gaand, het eigenlijke 
doel zei fs voorbijstrevende te kunnen veror
denen door die veranderingen zelve ( en zelfs 
nog andere, voor de gemeente "onschadelijke" 
veranderingen) te verbieden; dat tot dit doel 
het verordeningsrecht van den raad niet mag 
worden gebruikt, en zeker niet het hem in 
art. 43 der Woningwet toegekende verorde
ningsrecht, dat, indien het zonder eene veror
dening als deze mogelijk is de schadevergoe
ding onredelijk op te drijven door, in het 
vooruitzicht van eene toekomstige onteigening, 
panden te gaan verbouwen of herbouwen of 
daarin een nieuwe zaak te gaan drijven, d ie 
fout in de Onteigeningswet of de onteigenings
practijk door wetswijziging dient te worden 
ondervangen, althans door maatregelen van 
Rijkswege, waardoor elke onteigende partij bij 
elke onteigening voor d ie onredelijke schade 
wordt behoed, doch geen reden mag zijn een 
verordening als deze in het leven te roepen , 
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waardoor alleen de gemeente als onteigende 
partij aan de gevolgen dier fout zou ontko
men, en dan nog slechts bij onteigening bin
nen de bebouwde kom; dat alleen reeds het 
fe it, dat de hier uitgeoefende regelgevende 
bevoegdheid niet aan elke onteigenende partij 
toekomt en niet bij elke onteigening, zelfs 
niet bij elke onteigening door een gemeente, 
toegepast kan worden, voldoende is om de 
vaststelling van deze verordening als détour
nement de pouvoir aan te merken; dat de 
wetgever tegen de mogelijkheid tot onrede
lijke opdrijving van de schadevergoeding, 
welke deze verordening wil voorkomen, te
recht alle onteigenende partijen bij a lle ont
eigeningen in dezelfde mate heeft willen be
schermen door art. 39 der Onteigeningswet; 
dat die bescherming misschien onvoldoende 
is, doch zulks niet rechtvaardigt, dat som
mige onteigenende partijen zichzelve meer be
scherming verschaffen door middel van hare 
regelgevende bevoegdheden; dat, als eene 
gemeente dit zou mogen doen door toepassing 
van art. 43 der Woningwet, zij het ook zou 
mogen doen voor onteigeningen buiten de be
bouwde kom op grond van art. 168 der ge
meentewet; dat deze consequentie bewijst, dat 
een verordening met dit doel ongeoorloofd is; 
dat, indien een verordening met dit doel in
gevolge art. 43 der Woningwet is vastgesteld , 
daartegen nog als tweede bezwaar rijst, dat zij 
niet ligt op het terrein der Woningwet; dat 
immers haar doel, wat daarvan over igens zij, 
niet is van stedebouwkundigen, doch uitslui- , 
tend van financieelen aard en derhalve niet 
ligt op het terrein der volkshuisvesting in 
den ruimsten zin des woords; dat deze ver
ordening op de hierboven aangegeven gron
den niet behoort te worden goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Vlaardingen bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de bezwaren 
van Ged. Staten zijn samen te vatten in dit 
eene punt, dat de raad gebruik zou maken 
van art. 43 der Woningwet, ten einde te voor
komen dat de kosten noodig voor aankoop 
en onteigening van perceelen ten behoeve van 
het doorbraakplan, te hoog zouden stijgen; 
dat niet ontkend wordt, dat dit motief inder
daad tot het vaststellen der verordening heeft 
geleid; dat echter niet onderschreven kan 
worden de conclusie van Ged. Staten, dat het 
doel der verordening niet van stedebouwkun
digen , doch uitsluitend van financieelen aard 
is; dat bij zijn besluit van 11 April 1930 
besloten is een doorbraak te maken vanaf de 
Westhavenplaats, over de zesde Bierslootsteeg 
naar de Gedempte Biersloot; dat het gedeelte 
van deze doorbraak tusschen Hoogstraat en 
Gedempte Biersloot loopt door een zeer com
pact gebouwd complex kleine woningen; dat 
art. 1 der bestreden verordening nu bepaalt, 
dat in die omgeving alleen gebouwd mag 
worden, in aansluiting aan den ontworpen 
ve1·keersweg; dat hier het zwaartepunt der 
verordening ligt; dat deze bepaling zeer zeker 
voldoet aan de omschrijving van art. 43 der 
Woningwet, aangezien dit artikel toch be
paalt, dat de raad zoowel met betrekking tot 
den aard van de bebouwing als het gebruik 
van gronden voorschriften kan vaststellen; 
dat de financieele positie der gemeente ech ter 

niet toelaat de doorbraak reeds thans tot 
stand te brengen en daarom art. 3 in de ver
ordening is opgenomen, hetwelk eigenlijk eene 
overgangsbepaling bevat; dat dit artikel be
paalt, dat de betrokken complexen voor kleine 
woningen bestemd blijven, zoolang er niet 
gebouwd wordt in aansluiting aan den ont
worpen verkeersweg, dus ook eene bepaling 
van stedebouwkundigen aard, aangezien een 
groot pand in deze omgeving zou misstaan en 
hinderlijk zijn voor de omgeving; dat op 
grond van de verordening zelve er dus geen 
enkel bezwaar is tegen goedkeuring; dat Ged. 
Staten dan ook geen bezwaren tegen de ver
ordening zelve naar voren brengen, doch 
slechts tegen de motieven op grond waarvan 
zij is vastgesteld; dat zij echter over het 
hoofc( zien, dat naast de motieven van finan
cieelen aard, ook stedebouwkundige argumen
ten gewicht in de schaal gelegd hebben; dat 
het hierbij treft, dat Ged. Staten bij besluit 
van 17 December 1934 wel goedkeuring ver
leend hebben aan zijn besluit van 24 Juli 
1934, tot het leggen van een bouwverbod op 
de gronden, die in het doorbraakplan vervat 
zijn en bestemd zijn voor straataanleg; dat 
men bij niet-goedkeuring der verordening ex 
art. 43 der Woningwet dus dezen toestand 
krijgt, dat een huis, dat in het doorbraakplan 
staat en waarvan de ondergrond bestemd is 
voor straat, niet herbouwd mag worden als het 
bijvoorbeeld afgebrand is en dat op de plaats 
van een daarnaast staand pand, doch dat 
achter de nieuwe rooilijn staat, een groot ge
bouw gesticht zou mogen worden; dat dit 
zeer onbillijk lijkt en mede daarom gehecht 
wordt aan goedkeuring der verordening ex 
art. 43 der Woningwet; dat dan niet alleen 
de eigenaars wier in het doorbraakplan ge
legen onroerend goed voor straataanleg be
stemd is aan banden worden gelegd, doch 
ook de anderen; dat, mocht één hunner - tot 
welke categorie ook behoorend - meenen dat 
hij door de toepassing der getroffen regelingen 
schade lijdt, de gemeente dan verplicht is die 
te vergoeden, krachtens de schadevergoedings
verordeningen (gemeentebladen nummers 957 
en 1268) ; dat daardoor veel kracht wordt ont.. 
nomen aan het betoog van Ged. Staten, die 
vreezen dat de e igenaars tekort gedaan zuil en 
worden in de rechten, die de Onteigeningswet 
hun verzekert; 

0. dat Wij Ons kunnen vereenigen met de 
bestreden beslissing van Ged. Staten en met 
de gronden, waarop zij steunt; 

dat hetgeen door den gemeenteraad van 
Vlaardingen in beroep is aangevoerd, de on
juistheid dezer beslissing niet in het licht 
stelt; 

dat de g-emeenteraad er weliswaar op wijst, 
dat, blijkens de artt. 1 en 3, behalve het fi
nancieele motief, ook stedebouwkundige argu
menten bij het vasts teil en van de onderwer
pelijke verordening gewicht in de schaal heb
ben gelegd, doch dat dit verweer niet opgaat; 

dat het immers duidelijk is, en vooral uit 
art. 6 blijkt, dat deze verordening slechts ten 
doel heeft te voorkomen, dat, indien te eeni
ger tijd zou worden overgegaan tot uitvoering 
van het zoogenaamde doorbraakplan, de uit
gaven voor aankoop en onteigening van per
ceelen in den tusschentijd te hoog wuden zijn 
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gestegen, terwijl, al komen er in de verorde
ning eenige voorschriften voor van stede
bouwkundigen aa1·d, deze daarin toch slechts 
zijn opgenomen om het evengenoemde doel te 
helpen verwezelijken; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

28 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205ter. ) 

Het gemeentebestuur is niet bevoegd, bij 
zijne beschikking op een verzoek als be
doeld in het eerste lid, voorwaarden aan 
de toekenning van de uitkeering te ver
binden. 

Nu zich geen omstandigheden voordoen, 
welke tegen het voldoen aan de aanspraak 
van het schoolbestuur op omzetting van 
de jaarlijksche vergoeding in eene uitkee
ring van eene som in eens overwegend be
zwaar zouden opleveren, behoort het ver
zoek te worden ingewilligd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Koudumer Schoolvereeniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, te 
Koudum, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Friesl and van 3 Juni 1936, n°. 59, 2e afd. 
F., tot ongegrondverklaring van het door de 
Vereeniging voornoemd ingestelde beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeente Heme
lumer Oldephaert en Noordwolde van 25 April 
1936, strekkende tot inwilliging, onder voor
waarden, van het verzoek dier Vereeniging om 
ingevolge art. 205ter, l e lid , der Lager On
derwijswet 1920 ter vervanging van de jaar
lijksche vergoeding ex art. 205, le 1 id, te 
mogen ontvangen eene uitkeering ineens van 
80 % der in dat lid bedoelde geschatte waar
de· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Augustus 1936, n°. 341; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 October 1936, n°. 9944, afd. L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde in zijne vergade
ring van 25 April 1936, beschikkend op een 
door bovengenoemd schoolbestuur te dezer 
zake ingediend verzoek, heeft besloten, op 
een nader door burgemeester en wethouders te 
bepalen datum aan het schoolbestuur inge
volge art. 6 van § 13 der wet van 22 Februari 
1936, S. 100, uit te keeren eene som van 
f 104,560 onder de navolgende voorwaarden: 

l e. dat het aanwez ige schoolgebouw met 
bijbehoorenden grond niet mag worden ver
vreemd of met hypotheek mag worden be
zwaard; 

2e. dat in de verzekeringspolis moet wor
den vast!!"elegd, dat ingeval van geheele of 
gedeel teliike vernietiging van het schoolge
bouw door brand, de assurantiepenningen ter 
beschikking van het gemeentebestuur zullen 
worden gesteld; 

3e. dat het bestuur der school voor de uit
betaling van de som van f 104,560 zich tegen
over het gemeentebestuur moet verbinden, dat 
het gemeentebestuur voor zich of zijn gemach
tigde het recht van toegang tot het gebouw en 
zijne lokali teiten en tot den daarbij behooren
den grond verkrijgt voor toezicht op het on
derhoud van het gebouw met toebehooren; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat het schoolgebouw der Koudumer 
Schoolvereeniging voor Christelijk ationaal 
Onderwijs in de jaren 1920 en 1921 is ge
bouwd en dat de waarde van dit gebouw met 
terrein en met inbegrip van die van de 
schoolmeubelen op 30 December 1921 overeen
komstig de Lager Onderwij swet 1920 op 
f 130,700 is bepaald, waarvan 80 % is 
f 104,560; dat het gemeentebel ang vraagt, dat 
aan de beschikbaarstelling van f 104,560, 
waarmede de gemeente feitelijk het schoolge
bouw met bijbehoorenden grond gaat betalen, 
de voorwaarden worden verbonden, dat deze 
eigendommen niet met hypotheek mogen wor
den bezwaard, noch aan derden mogen worden 
vervreemd, alsmede dat, indien het schoolge
bouw geheel of gedeeltelijk door brand mocht 
worden vernietigd, de assurantiepenningen ter 
beschikking van de gemeente zullen moeten 
worden gesteld; dat de Lager Onderwijswet 
1920 overeenkomstige verplichtingen vraagt 
voor schol en, waarvoor de noodige gelden in
gevolge art. 72 en volgende der Lager On
derwijswet 1920 beschikbaar zijn of worden 
gesteld; dat het gemeentebelang voort,s vraagt, 
dat een goed onderhoud van dit gebouw voor 
alles verzekerd moet zijn, zulks om te voor
komen, dat binnen afzienbaren tijd voor nieuw
bouw opnieuw gelden uit de gemeentekas zul
len worden gevraagd; 

dat, nadat van dit raadsbesluit het school
bestuur bij Ged. Staten van Friesland in be
roep was gekomen, deze bij hun besluit van 3 
Juni 1936, n°. 59, 2e Afd. F. , het beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij o.a. over
wegende, dat ingevolge het bij art. 6 van 
§ 13 der wet van 22 Februari 1936, S. 100, 
aan de Lager Onderwijswet 1920 toegevoegde 
art. 205ter, l e lid, eersten volzin, de besturen 
van bijzondere lagere scholen, bedoeld in art. 
205, vóór 1 Augustus 1936 aan het bestuur 
der gemeente, waar de school is gevestigd, 
het verzoek kunnen doen om ter vervanging 
van de jaarlijksche vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van dat artikel, eene uitkeering te 
ontvangen van eene som ineens, gelijk taande 
met tachti g ten honderd van de in dat lid 
bedoelde geschatte waarde, eventueel vermi11-
derd overeenkomstig het tiende en elfde lid 
van dat artikel ; dat, volgens het voorschrift 
van het tweede lid van art. 205ter, het ge
meentebestuur op dit verzoek beschikt vóór 1 
November 1936, terwijl van een afwijzend be
sluit, dat met redenen moet zijn omkleed, het 
schoolbestuur binnen dertig vrije dagen, nadat 
het besluit te zijner kennis is gebracht, bij 
Ged. Staten in beroep kan komen; dat blij
kens het voorgaande voor het betrokken 
schoolbestuur de mogelijkheid van beroep 
all één openstaat tegen een afwijzend besluit; 
dat het bestreden raadsbesluit strekt tot toe
wijzing van het ingediende verzoek en daarom 
voor beroep niet vatbaar is; 
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dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten het schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat art. 205ter der 
Lager Onderwijswet 1920 aan het gemeente
bestuur niet de bevoegdheid verleent aan den 
daarbedoelden afkoop der gebruiksvergoeding 
voorwaarden te verbinden; dat dit ook van
zelf spreekt, vermits de afkoop uitsluitend be
treft het omzetten van de onder wettelijke 
voorwaarden genoten gebruiksvergoeding voor 
het schoolgebouw in een kapitaa lsuitkeering 
ineens, waarvan de voorwaarden en gevolgen 
door de wet zei ve zijn geregeld ; dat een 
raadsbesluit, waarbij aan de inwilliging van 
het verzoek voor het aanvragende schoolbe
stuur bezwarende en onaannemelijke voor
waarden zijn verbonden, derhalve niet is eene 
inwilliging van het verzoek, doch gelijk staat 
met eene afwijzing in den zin van het tweede 
lid van art. 205ter der wet; dat immers, wan
neer het in de laatstgenoemde wetsbepaling 
verleende recht van beroep de strekking heeft 
te beschermen tegen afwijzing van de aan
vrage tot afkoop, zulks a fortiori moet betref
fen besluiten tot voorwaardelijke inwilliging, 
welke, als zij onherroepelijk zijn, voor de be
langhebbende schoolbesturen in hunne gevol
gen veel schadelijker kunnen zijn dan eene 
rechtstreeksche afwijzing; dat de Kroon zich 
bij de toepassing van de bepalingen der Lager 
Onderwijswet 1920, waarbij recht van beroep 
wordt toegekend, nimmer heeft gesteld op een 
standpunt als in casu door Ged. Staten wordt 
ingenomen; dat dit ten duidelijkste blijkt uit 
de toepassing van art. 103, 1 id 5, der wet, 
hetwelk recht van beroep geeft tegen raads
besluiten, waarbij voorschotten worden ver
leend en vergoedingen vastgesteld; dat echter 
nimmer een schoolbestuur, hetwelk op grond 
van deze bepaling tijdig in beroep kwam 
tegen een raadsbesluit, waarbij een aange
vraagd voon;chot of eene aangevraagde ver
goeding wordt geweigerd (dus niet werd ver
leend of vastgesteld) , in dat beroep niet
ontvankelijk is verklaard; dat dienovereen
komstig Ged. Staten ook aan art. 205ter, lid 
2, der wet in het onderhavige geval geen 
grond konden ontleenen om het schoolbestuur 
in zijn beroep niet-ontvankelijk te verklaren; 
dat zijns inziens zijn verzoek behoort te wor
den ingewilligd, zonder dat daarbij voorwaar
den worden gesteld; 

0. dat naar de kennelijke strekking van 
art. 205ter, tweede lid , der L ager Onderwijs
wet 1920, een schoolbestuur aan die bepal ing 
recht van beroep op Ged. Staten kan ontlee
nen ingeval het verzoek van het schoolbestuur 
om de uitkeering te mogen ontvangen niet 
zonder meer wordt ingewilligd ; 

dat dus, nu het verzoek van het onderhavige 
schoolbestuur door het gemeentebestuur slechts 
voorwaardelijk is ingewilligd, het door dit 
schoolbestuur bij Ged. Staten ingestelde be
roep steunt op de genoemde wetsbepaling, 
zoodat dit College ten onrechte op de hoofd
zaak geen beslissing heeft genomen; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat in art. 
205ter der Lager Onderwijswet 1920 niet is 
bepaald, dat het gemeentebestuur bevoegd is 
_bij zijne beschikking op een verzoek als be
doeld in het eerste lid, voorwaarden aan de 
toekenning van de uitkeering te verbinden, 

' terwijl evenmin zoodanige bevoegdheièl uit 
algemeene beginselen van administratief recht 
valt af te leiden; 

dat derhalve het besluit van het gemeente
bestuur niet, zooals het daar ligt, kan ge
handhaafd worden en alsnog door Ons zal zijn 
te bes! issen, of het verzoek van het school be
stuur moet worden ingewilligd dan wel afge
wezen; 

dat blijkens de geschiedenis van de totstand
koming van de evengenoemde wetsbepaling, 
die bepaling het gemeentebestuur, en, ingeval 
van beroep, het hooger gezag, vrijlaat in de 
beoordeeling van de vraag, of het verzoek 
moet worden ingewilligd of afgewezen; 

dat zich naar Ons oordeel in het onder
havige geval geen omstandigheden voordoen, 
welke tegen het voldoen aan de aanspraak 
van het schoolbestuur op omzetting van de 
jaarlijksche vergoeding in eene uitkeering van 
eene som ineens, als in de evenvermelde wets
bepaling bedoeld, overwegend bezwaar zouden 
opleveren; 

dat dus het verwek behoort te worden in
gewilligd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het besluit van den raad 
der gemeente H emelumer Oldephaert en 
Noordwolde van 25 April 1936 te handhaven 
met dien verstande, dat de uitkeering onvoor
waardelijk geschiedt. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

29 Octob e1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 205.) 

Het is slechts de bedoeling van art. 205 
12e lid om recht te geven op een vergoe
ding van de op de instelling of vereeni 
ging rustende geldelijke verplichtingen, 
uitsluitend ter zake van de op te heffen 
school; derhalve moeten de niet voor deze 
school gebruikte gedeelten van het ge
bouw, waarin zij is ondergebracht, geheel 
buiten beschouwing worden gelaten. 

Bij de toepassing van het 12e lid be
hoort slechts met die geldelijke verplich
tingen te worden reken ing gehouden, die 
ter zake van deze school op de instelling 
of vereeniging rusten; ten onrechte heb
ben dus Ged. Staten in aanmerking ge
nomen den schuldenlast, die op de school
vereeniging rust terzake van een andere 
school in dezelfde gemeente. Evenmin be
hoort bij het vaststellen der vergoeding te 
worden rekening gehouden met de moge
lijkhe id dat door het gering aantal leer-
1 ingen de vergoeding ex art. 205 l e lid 
nog slechts gedurende een gering aantal 
jaren zal zijn verschuldigd. De wegens de 
berekening der vergoeding gemaakte kos
ten komen ten laste van het schoolbestuur. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel, 
te Nieuw-Helvoet en H ellevoetsluis, tegen het 
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besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 8/10 Juni 1936, n°. 49, waarbij in ver
band met de voorgenomen opheffing van de 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs 
dier Vereeniging te Hellevoetsluis een 1·ege
ling is vastgesteld , als bedoeld in art. 205, 
twaalfde lid, der Lager Onderwijswet 1920, in 
dier voege, dat de door de gemeente Helle
voetsluis bij opheffing dei· school aan het 
schoolbestuur te betalen vergoeding zal be
dragen het verschi l tusschen het bedrag van 
f 3535 eenerzijds en het bedrag, gelijk aan de 
te schatten waarde van den inventaris der op 
te heffen school , vermeerderd met 1/3 der te 
schatten waarde van het gebouw der school
vereeniging, te Hellevoetsluis, anderzij ds, zulks 
tot een maximum van f 2500 en voorts met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 

a. dat de waarde van het gebouw en den 
inventaris zal worden geschat, c.q. door hun 
college nader zal worden bepaald op de wijze, 
a ls voor andere schattingen is aangegeven in 
art. 85 der Lager Onderwijswet 1920; 

b. dat de kosten van schatting, evenals 
zulks met die in gemeld art. 85 het geval is, 
zul len komen ten laste van het schoolbestuur; 

c. dat de vergoeding aan het schoolbestuur 
geheel en in contanten zal worden uitgekeerd 
op den werkdag, volgende op dien der slui
t ing van de school ; 

d. dat de door hun college vastgestelde re
geling vervalt, indien de opheffing niet tot 
stand komt binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen van de dagteekening van 
hun besluit of, in geval van beroep, van het 
besluit der Kroon; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 September 1930, n°. 383 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 October 1936, n°. 10993, afd. L. 0.; 

0. dat Ged. Staten bij hun evenvermeld 
besluit hebben overwogen, dat het gebouw der 
Vereeniging te Hellevoetsluis, waarin thans 
nog de per 1 Juli 1936 op te heffen school 
voor gewoon lager onderwijs is gevestigd, be
zwaard wordt met de navolgende schulden: 
f 7200 à 5¼ % Groninger Hypotheekbank, 
f 1600 à 4 % Obl igatieleening en f 622.95 à 
3 % Annuiteitsleening, verstrekt door de Ver
eenig ing voor Christelijk ationaal School
onderwijs te Amsterdam; dat in het bedoel de 
gebouw bij de stich t ing in 1906 aanvankelijk 
gevestigd werd eene school voor meer uitge
breid lager onderwijs, waarvan de klassen 
voor gewoon lager onderwijs gevestigd waren 
op den begane grond en de klassen voor uit
gebre id lager onderwijs op de eerste verd ie
ping van het gebouw, zoomede eene woning 
van het hoofd der school , welke op de tweede 
verdieping der school was gevestigd, dat per 
1 Nov. 1924 de klassen voor u itgebreid lager 
onderwijs, hetzij als deel der school voor meer 
uitgebre id l ager onderwijs, hetzij a ls afzonder
lijke school voor uitgebreid lager onderwijs, 
werden opgeheven en de overblijvende kl assen 
als school voor gewoon lager onderwijs werden 
gesticht of gehandhaafd en gevestigd bleven uit
sl u itend op den begane grond in het gebouw ; dat 
in verband hiermede de totale vergoeding, als 
bedoeld in het eerste lid van gemeld art. 205 

werd verm inderd met die over de geschatte 
waarde der n iet meer voor het onderwijs ge
bruikte lokalen; dat op grond hiervan en van 
het fe it, dat het schoolbestuur zelf spreekt van 
eene school voor gewoon lager onderwijs zon
der meer, bij de berekening der door het 
gemeentebestuur te betalen vergoeding met 
deze a fsplitsing dient te worden rekening ge
houden; dat bij de berekening van den schul
denlast, welke voor de vaststelling der door 
het gemeentebestuur te betalen vergoed ing 
mede in aanmerking zal moeten worden ge
nomen, naast den last, welke geacht moet 
worden op de vroegere uitgebreid lager onder
wijs-school of uitgebreid lager onderwijs-afdee
li ng te drukken, die welke de woning van 
het Hoofd der School bezwaart, buiten aan
merking zal moeten worden gelaten; dat toch 
dergelijke woningen sinds 1920 buiten de wet 
zijn gesteld en de onderwerpelijke woning 
trouwens niet grenst aan de school voor ge
woon lager onderwijs, doch boven de opgehe
ven uitgebreid lager onderwijs-school of uitge
breid lager onderwijs-afdeeling is gelegen en 
reeds sinds geruimen tijd niet meer als hoof
denwoning d ienst doet, wesh alve zij nog slechts 
a ls een particulier huis kan worden aange
merkt, dat all e hiervoren vermelde schulden 
geacht kunnen worden te drukken op de stich
t ing van het gebouw der Vereeniging te Hel
levoetslu is; dat in verband hiermede en met 
het feit, dat de school, in tegenstelling met 
de woning, gemeubil eerd is opgeleverd, gere
kend moet worden, dat ¼ der bedoelde schuld 
drukt op de woning en 3/8 op de voormalige 
uitgebreid lager onderwijs-school of uitge
breid lager onderwijs-afdeeling en eveneens 
3/8 op de thans op te heffen school voor ge
woon lager onderwijs; dat het meerbedoelde 
gebouw, waarvan 1/3 voor de op te heffen 
school in gebrui k is, zoomede de geheele in
ventar is, eigendom van het schoolbestuur zul
len blijven; dat derhalve de door het ge
meentebestuur te betalen vergoeding ten hoog
ste zou kunnen worden gesteld op het verschil 
tusschen 3/8 X (7200 + 1600 + 622.95) dat 
is rond f 3535 eenerzijds, en een bedrag gel ijk 
aan 1/3 der te schatten waarde van het ge
heele gebouw, vermeerderd met de te schatten 
totale waarde van den inventaris der op te 
heffen school , anderzijds, dat bij de vaststel-
1 ing der hierbedoelde vergoedi ng echter niet 
all een rekening dient te worden gehouden 
met den schuldenlast, welke de Vereeniging 
bij de opheffing der school nog zal hebben , 
doch tevens met versch illende andere facto
ren; dat met name moet worden gerekend met 
het feit, dat de door het gemeentebestuur te 
betalen vergoeding slechts voldoende moet zijn 
om de betrokken schoolvereeniging in geen 
groote financieele moeilijkheden te brengen; 
dat in casu de op te heffen school zal wordon 
samengevoegd met de school voor gewoon Ja 
ger onderwijs van dezelfde Vereeniging te 
Nieuw-Helvoet, voor welke school eene jaar
lijksche vergoed ing ex art. 205, eerste lid , der 
wet wordt ontvangen van f 431.50 en zulks 
terwijl op deze school nog slech ts drukken: 
f 1600 à 4 % Obligatieleening en f 193.99 à 
3 % Annuïte itsleening, verstrekt door de Ver
eeniging voor Christelijk ationaal School
onderwij s te Amsterdam ; dat dan ook voor de 
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Vereeniging de t.otale rentelast, daaronder be
grepen de betaling van twee annuïteiten, per 
jaar slechts bedraagt f 557; dat voorts bij de 
vaststelling der vergoeding in billijkheid moet 
worden gerekend met het feit, dat, wanneer 
het schoolbestuur geen beroep had gedaan op 
het slechts sinds kort t.ot stand gekomen art. 
205, twaalfde lid der wet, de gemeente zeer 
waarschijnlij k na betaling van 3 X de ver
goeding volgens het eerste lid van gemelp 
wetsartikel, ad f 643.71, van haar financieele 
verplichtingen jegens deze thans nog slechts 
18 leerlingen tellende school zou zijn ontsla
gen; dat, gezien deze beide factoren, kan 
worden volstaan met eene vergoeding van het 
gemeentebestuur van Hellevoetsluis van maxi- . 
maal f 2500, als door dit gemeentebestuur 
voorgesteld; dat t.och alsdan de Vereeniging 
voor zijne verplichtingen, als bedoeld in art. 
205 der wet, jaarlijks kan rekenen op de ver
goeding van het gemeentebestuur van Nieuw
Helvoet van f 431.50 + de rente der door 
Hellevoetsluis te betalen vergoeding ad f 2500 
+ de rente der opbrengst van den inventaris 
der op te heffen school + de huur van het 
gebouw te ·Hellevoetsluis of de rente van de 
verkoopsom van dat gebouw, welke door den 
gemeente-opzichter a ldaar geschat wordt op 
f 800; dat al deze bedragen tezamen onge
twij fe ld het bedrag van f 557 per jaar, het
welk de Vereeniging uit dezen hoofde voor
loopig pog jaarlijks heeft te betalen, doch 
waarin, voor zooveel de te betalen annuïteiten 
betreft, ook bedragen aan aflossing zijn be
grepen, zullen benaderen of overtreffen; dat 
mitsdien bij het aanhouden van de hierbe
doelde limiet zal gehandeld worden overeen
komstig de bedoeling van het onderwerpelijk 
wetsartikel , hetwelk t,och, blijkens de geschie
denis zijner t.otstandkoming, slechts beoogt aan 
de schoolbesturen een vergoeding wegens 
rente te verzekeren, doch niet of slechts in 
zeer geringe mate eene vergoeding wegens 
a fl ossing van schulden; dat de hiervoren 
bedoelde berekening der vergoeding en aan
vaarding van een maximum-bedrag blijkens 
het verslag van eene samenspreking, welke 
vanwege hun college met vertegenwoordigers 
van het adresseerend schoolbestuur en van het 
gemeentebestuur van Hellevoetsluis op 4 Juni 
1936 is gehouden, zoowel naar het aanvanke
lijk oordeel van het schoolbestuur als naar de 
meening van het gemeentebestuur bi llijk kan 
worden geacht; 

dat het school bestuur in beroep aanvoert, 
dat het onmogelijk moet worden geacht, om 
met de door Ged. Staten t.oegekende uitkee
ring de schulden der vereeniging af te doen; 
dat de schulden der vereen iging ter zake van 
de opgeheven school te Hellevoets luis bedra
gen f 9422.95; dat volgens de regeling van 
Ged. Staten niet meer clan 3/8 gedeelte hier
van in de berekening van de aan het school
bestuur toe te kennen vergoeding zou_ moeten 
worden opgenomen, omdat de stichtingskosten 
van het gedeelte van het gebouw, waarin de 
opgeheven lagere school gevestigd was, zich 
zou verhouden t.ot het t.otaal dier stichtings
kosten a ls 3 : 8; dat het schoolbestuur hier
tegen bezwaar maakt, omdat het twaalfde lid 
van art. 205 der Lager Onderwijswet 1920 aan 
Ged. Staten opdraagt een regel ing voor de 

aan de school vereenigi ng t.oe te kennen ver
goeding voor haar geldelijke verpl ichtingen, 
dat de wet daarbij geen onderscheid maakt 
naar den maatstaf van de causa dier verplich
t ingen; dat de wet dus geen enkelen grond 
biedt voor de door Ged. Staten gemaakte on
derscheiding tusschen schulden ter zake van 
enkele lokalen, waarvan de opgeheven school 
gebru ik maakte en schulden ter zake van een 
ander, leegstaand gedeelte van hetzelfde 
schoolgebouw; dat dit bij zonder in het oog 
springt voor het gedeelte van het gebouw, 
hetwelk bestemd was voor schoolwoning; dat 
het niet aangaat om dit gedeel te te plaatsen 
buiten elk verband met de school; dat immers 
in tal van vóór 1920 gestichte schoolgebouwen 
een schoolwoning is ingebouwd ten dienste 
van onderhoud en verzorging van het school
gebouw zelf; dat Ged. Staten nu wel hun 
standpunt motiveeren met de overweging, dat 
dergel ijke schoolwoningen ingevolge de Lager 
Onderwijswet 1920 wettelijk niet meer t.ot de 
school worden gerekend, doch dat deze over
weging niet kan dienen t,ot grondslag van een 
splits ing tusschen stichtingskosten, die wèl, en 
stichtingskosten, die n iet geacht moeten wor
den gestrekt te hebben voor de school zei ve, 
vermits de stichting plaats vond vóór 1920, 
t.oen het verband tusschen school en woning 
wettelij k nog wel werd erkend; dat om de
ze] fde reden aan het school bestuur h ier n iet 
kan worden tegengeworpen, dat de school 
woning in den laatsten tijd niet meer werd 
bewoond; dat bovendien het geheele gebouw 
van den aanvang af bestemd was om te dienen 
voor het onderwijs, zoodat de schulden, wegens 
de stichting daarv1.1n aangegaan, rechtstreeks 
verband houden met de doelstell ing van de 
schoolvereeniging a ls zoodanig en u it dat oog
punt niet te splitsen zijn; dat derhalve de 
door Ged. Staten gemaakte spl itsing der 
schuld niet houdbaar is; dat Ged. Staten 
voorts rekening meenen te moeten houden 

. met de mogel ijkheid, dat de opgeheven school, 
ware zij niet opgeheven, toch over drie jaren 
niet meer voor de vergoeding volgens art. 205 
in aanmerking zou komen wegens haar gering 
aantal leerlingen; dat het schoolbestuur ech
ter tegen deze overweging, welke ten hoogste 
alleen berust op vermoedens, bezwaar maakt, 
omdat art. 205, lid 12, uitgaat van het fe it 
der opheffing en van de op dat tijdstip aan
wez ige concrete schulden der vereeniging, 
waarvoor een regeling moet worden getroffen; 
dat het schoolbestuur er geen bezwaar tegen 
heeft, dat de huidige waarde van het gebouw 
met inventaris in mindering wordt gebracht 
op de t.oe te kennen vergoed ing ingevolge art. 
205, l id 12, der wet, doch die waarde stell ig 
niet hooger kan ramen dan f 400; dat het 
schoolbestuur zich echter niet zal verzetten 
tegen een schatting van die waarde door drie 
deskundigen, zooals door Ged. Staten is aan
gegeven, doch overigens niet kan inzien, op 
welken grond Ged. Staten de kosten van die 
taxatie in dit geval voor rekening van de 
schoolvereeniging meenen te kunnen brengen, 
zoodat het daartegen bij dezen eveneens be
zwaar maakt; 

0. dat Wij Ons kunnen vereenigen met het 
standpunt van Ged. Staten, dat bij de bere
kening van den schuldenlast, wel ke voor de 
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vast.stelling der door het gemeentebestuur te 
betalen vergoeding in aanmerking moet wor
den genomen, buiten aanmerking behooren te 
blijven zoowel dat gedeelte van de schulden, 
dat op de vroegere uitgebreid lager onderwijs
school of uitgebreid lager onderwijs-afdeel ing 
drukt, als dat, hetwelk betrekking heeft op 
de, zi h op de tweede verdieping van het 
school gebouw bevindende, schoolwoning; 

dat het appelleerend schoolbestuur weliswaar 
van meening is, dat de wet geen enkelen 
grond biedt voor deze onder cheiding der 
schulden, doch zulks ten onrechte; 

dat het integendeel toch slecht.s de bedoe
ling van de wet kan zijn om recht te geven 
op een vergoeding van de op de instelli ng of 
vereeniging rustende geldelijke ver pi ichtin
gen, u it.slui tend ter zake van de op te heffen 
school , en dat derhalve de niet voor deze 
school gebruikte gedeelten van het gebouw, 
waarin zij is ondergebracht, hier geheel bui
ten beschouwing moeten worden gelaten; 

dat trouwens, blijkens de stukken, ook reeds 
de vergoeding, bedoeld in art. 205, l e li d, der 
Lager Onderwijswet 1920 voor deze school na 
de opheffing van de klassen voor u itgebre id 
lager onderwijs in 1924 is verminderd gewor
den met een zoodanig gedeelte, als geach t kan 
worden betrekking te hebben op de niet meer 
voor het onderwijs gebruikte lokalen; 

dat Ged. Staten naar Ons oordeel voort.s 
terecht het gedeel te van den schuldenlast, het
welk geacht moet worden op de op te heffen 
school te rusten, gesteld hebben op 3/8 van de 
totale schuld, zij nde rond f 3535, terwijl het 
evengenoemde college eveneens terecht dit 
bedrag wil verminderd zien met een bedrag, 
gelijk aan 1/3 der te schatten waarde van het 
geheele gebouw, vermeerderd met de te schat
ten totale waarde van den inventaris der op 
te heffen school ; 

dat Ged. Staten echter daarnaast hebben 
overwogen, dat bij de vast.stelling der hier
bedoelde vergoeding niet alleen rekening dient 
te worden gehouden met den schuldenlast, 
welke de schoolvereeniging bij de opheff ing 
der school nog zal hebben, doch tevens met 
ver ch ill ende andere factoren, als hoedanig 
door Geel. Staten worden genoemd het fe it, 
dat op de andere school van de Vereeniging 
tè ieuw-H elvoet nog slechts een geringe 
schuldenlast drukt, alsmede de omstandigheid, 
dat wanneer het schoolbestuur geen beroep 
had gedaan op het slecht.s sinds kort tot stand 
gekomen art. 205, twaalfde lid, der wet, de 
gemeente zeer waarschijnlijk na betaling van 
driemaal de vergoeding volgens het eerste lid 
van het genoemde wetsartikel, ad f 643 . 71 , 
van haar financieele verplichtingen jegens 
deze thans nog slechts 18 leerlingen tellende 
school zou zij n ontslagen; 

dat Wij Ons hiermede niet kunnen ver
eeni gen ; 

dat toch het stelsel van de Lager Onderwijs
wet 1920, ook wat de bij zondere scholen be
tre ft , zoodan ig is, dat de aangelegenheid van 
elke school afzonderlijk wordt beschouwd; 

dat zulks met name volgt uit de artt. 72 
en volgende der wet, ingevolge welke artike
len bij de inwilliging van een aanvrage om 
medewerking tot de stichting eener bijzondere 

lagere chool de stichtingskosten ter beschik
king van het schoolbestuur worden gesteld, 
zonder dat daarbij rekening gehouden wordt 
met de gelden, welke dit schoolbestuur ten 
behoeve van andere onder zij n beheer staande 
scholen reeds ontvangen heeft en nog ont
vangt, noch met andere inkomsten, welke het 
schoolbestuur mocht genieten; 

dat dit echter medebrengt, dat, wanneer 
het, gelijk in het onderwerpelijke geval, gaat 
over een vergoeding ter zake van de opheffing 
eener school, slechts met die geldelijke ver
p lichtingen behoort te worden rekening ge
houden, die ter zake van deze chool op de 
instelling of vereeniging rusten; 

dat Ged. Staten dan ook ten onrechte medA 
in aanmerking hebben genomen den geringen 
chuldenlast, welke op de bierbedoelde school

vereen ig ing ter zake van haar school te Nieuw
Helvoet rust; 

dat het voorts eveneens onjuist moet worden 
geacht rekening te houden met de mogelijk
heid, dat de vergoeding, bedoeld in het eerste 
lid van art. 205 der Lager Onderwijswet 1920, 
ingevolge het vierde lid van dit arti kel nog 
slecht.s verschuldigd zal zijn gedurende drie 
jaren, nu de school op dit oogenbli k niet meer 
dan 18 leerlingen tel t; 

dat het hier immers een omstandigheid be
treft, welke nog geenszins zeker is, aangezien 
het toch niet is uitgesloten, dat het aantal 
leer! ingen dezer school door toeval! ige om
standigheden weer tot 25 of meer zal stijgen ; 

dat bij het vast.stellen van een vergoeding, 
als hierbedoeld, met een zoodanigen onzekeren 
factor dan ook geen rekening mag worden 
gehouden; 

dat derhalve de door de gemeente te betalen 
vergoeding behoort te worden ge teld op het. 
hiervoor genoemde bedrag van f 3535, ver
minderd met een bedrag, gelijk aan 1/3 ge
deel te van de te schatten waarde van het ge
heele gebouw, vermeerderd met de te schat
ten totale waarde van den inventaris der op 
te heffen school, zonder dat daarbij als maxi
mum een bedrag van f 2500 wordt gesteld; 

dat het appelleerend schoolbestuur er nog 
bezwaar tegen heeft gemaakt, dat Ged. Staten 
hebben beslist, dat de schattingskosten ten 
laste van het schoolbestuur zull en komen, 
doch zulks ten onrechte; 

dat het immers bij de onderhavige aange
legenheid gaat om de inwill iging van een 
verzoek van het schoolbestuur, zoodat het bil
lijk moet worden geacht, dat de daardoor ver
oorzaakte kosten ook door het school be tuur 
zelve worden gedragen, gelijk dit trouwens 
ingevolge art. 85, l e lid , der Lager Onderwijs
wet 1920 ook het geval is ten aanz ien van de 
in deze wet zelve genoemde schattingen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
be treden besluit van Ged. Staten van Zuid
H oll and, daaru it te doen vervall en de woor
den: ,,zulks tot een maximum van f 2500". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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29 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

AI zijn de reiskosten van A. naar D. aan 
den arme niet verstrekt door de instelling 
voor maatschappelijk hulpbetoon te A., 
doch vanwege een particuliere inrichting 
aldaar, zoo is toch vanwege genoemde in
stelling de wilsvorming om naar D. te ver
trekken beïnvloed door den arme, onder 
weigering van ondersteuning, naar de ge
meente D. te venvijzen, met bereidverkla
l'ing hem in de gelegenheid te stellen zich 
naar die gemeente te begeven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Adolphina 
C. Liepmann; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1936, N°. 412; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 October 1936, 
N°. 10760, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Adolphina Cornelia Liepmann, ge
boren 26 Juli 1883, na het overlijden van 
hare moeder bij diverse families als huishoud
ster werkzaam was, o. m. bij de familie Kra
mers te Amsterdam, met wie zij in September 
1935 naar Arnhem verhuisde; dat zij , na be
eindiging van deze dienstbetrekking op 22 
September 1935, werkloos geworden, b.aar in
trek nam in het tehuis voor vrouwen aan het 
Roermondsplein 33 te Arnhem; dat zij ge
durende de maand October 1935 voor nacht
verpleging in dienst was bij Mevrouw Bosua 
te Dordrecht, na de beëindiging van welke 
betrekking zij naar Arnhem terugging, om 
aldaar weder haar intrek te nemen in het 
bovengenoemde tehuis voor vrouwen; dat zij 
aldaar na ongeveer drie weken voor twee da
gen in de week avondwerk kreeg bij Mejuf
frouw Wichers, Boulevard No. 90; dat haar , 
toen haar het geld, om een slaapgelegenheid 
te betalen, kwam te ontbreken, toegestaan 
werd bij de gemelde dame te overnachten, 
terwijl zij van kennissen te eten kreeg ; dat 
zij zich in het laatst van ovember aanmeld
de bij het bureau voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Arnhem , met verzoek om ondersteu
ning hetwelk haar werd geweigerd, omdat zij 
niet te Arnhem in het bevolkingsregister was 
ingeschreven, waarbij haar echter werd aange
boden, haar als "armenpassante" voort te hel
pen naar de gemeente Dordrecht, waar zij 
zonder middel van bestaan vertoefd had en in 
het bevol kin~sregister nog stond ingeschreven; 
dat, toen ziJ zulks weigerde, haar door tus
schenkomst van de politie op kosten van Maat
schappelijk Hulpbetoon onderdak werd ver
schaft in het particuliere tehuis " Welkom", 
totdat zij er ten slotte noodgedwongen in toe
stemde naar Dordrecht te vertrekken, waar
voor zij op 2 Januari 1936 van den chef van 
het gemelde tehuis een spoorwegkaartje ont
ving ; dat zij in deze gemeente op gemelden 
datum aanvankelijk haar intrek nam bij haar 
daar woonachtigen broeder, doch zich, toen 
deze broeder haar niet I anger bij zich kon 
houden, den 13den J anuari daaropvolgende 
bij den dienst van Maatschappelijk Hul pbe
toon ter plaatse vervoegde, welke instelling 

haar '.)en aanvullenden steun van f 5 per week 
verstrekte naast den steun, welke haar als 
lid van de Remonstrantsch Gereformeerde Ge
meente a ldaar door de diaconie van dit kerk
genootschap werd verstrekt; 

dat het Bestuur van Maatschappelijk Hulp
betoon te Dordrecht, van meening, dat zich 
hier een geval van afschu iv ing, a ls bedoeld in 
art. 40 der Armenwet heeft voorgedaan, deze 
aangelegenheid ter kennis van Ged. Staten 
van Zuid-Holland heeft gebracht, ten einde 
eene beslissing uit te lokken, als bedoeld in 
het 2de lid van het gemelde wetsartikel; 

<lat de gemeentelijke instelling voor Maat
schappel ijk Hulpbetoon te Arnhem, daartegen 
aanvoert, dat zij reeds bij de eerste aanmel
ding van Mej. Liepmann aan haar bureau 
haar een reisbiljet naar Dordrecht heeft aan
geboden, omdat het in Mej. Liepmann eene 
armlastige burgeres van Dordrecht moest zien; 
dat zij zich overigens niet aan hare hulpver
leening heeft onttrokken, ook later niet, toen 
zij het nachtverblijf in de inrichting " Wel
kom" betaalde; dat ten slotte niet zijn, maar 
de gerant van "Welkom" den overtocht naar 
Dordrecht heeft bevorderd; 

0. dat de reiskosten van Arnhem naar Dor
drecht aan de bovengenoemde arme weliswaar 
niet zijn verstrekt door de gemeen tel ij ke in
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Arnhem, doch vanwege de particuliere inrich
ting "Welkom" aldaar, doch dat niettemin 
gezegd moet worden, dat van wege de eerst
genoemde instelling op de komst van deze 
arme in de gemeente Do_rdrecht invloed heeft 
medegewerkt; 

dat toch van wege deze instelling de wils
vorming van Mej. Liepmann om naar Dor
drecht te vertrekken beïnvloed is, door haar, 
onder weigering van ondersteuning, naar de 
gemeente Dordrecht te verwijzen, met bereid
verklaring haar in de gelegenheid te stellen 
zich naar die gemeente te begeven; 

dat, blijkens de stukken, Mej. Liepmann er 
aanvankelijk niet aan dacht, immers uitdruk
kelijk geweigerd heeft, het aangeboden trans
port naar Dordrecht te aanvaarden, doch zij 
ten slotte, noodgedwongen, zich bij de sug
gestie van Maatschappelijk Hulpbetoon heeft 
neergelegd en een reisbiljet, zij het ook dat 
dit haar werd verstrekt van wege de inrich
ting "Welkom", heeft aangenomen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, da t de bovenvermelde kosten 
van ondersteuning, aan M ej. A. C. Liepmann 
door Maatschappelijk Hulpbetoon te Dor
drecht verleend, voor ten hoogste één jaar 
komen ten laste van de gemeentelijke instel
ling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Arnhem. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

29 Octob er 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Artt. 12 en 18.) 

Hoewel de termijn, in art. 18 l e lid ge
steld, niet is in acht genomen, is appel
lant toch in zijn beroep ontvankelijk, nu 
het te laat indienen van het beroepschrift 
niet aan hem kan worden geweten. 
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Ten onrechte heeft de Minister appel
lant in zijn verzoek om vrij steil ing wegens 
kostwinnerschap niet-ontvankelijk verklaard 
op grond dat een verzoek van gelijke strek
king reeds vroeger was afgewezen en geen 
nieuwe gezichtspunten in dezen waren ge
opend, nu zich inmiddels deze nieuwe om
standigheid heeft voorgedaan, dat tijdens 
het verblijf van appellant in werkelijken 
dienst zijn broeder werkloos is geworden. 
Echter geeft zulks geen aanleiding, thans 
vrijstelling te verleenen, daar moet worden 
aangenomen, dat, ook a l werd de vrijstel
ling verleend, de inkomsten van het ge
zin niet of niet noemenswaard zullen stij
gen en niet vaststaat dat a ls gevolg van 
de hervatting door appellant van zijn be
drijf, zijn broeder weer werk zou krijgen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Leonardus Joannes Notenboom, dienstplichtige 
der lichting van 1936 uit Hilversum, tegen 
de beslissing van Onsen Minister van Staat, 
Minister van Defensie a. i., van 3 Augustus 
1936, VIIe Afd., n°. 262 V , waarbij hij in 
zijn aanvraag om alsnog vrijstelling van den 
dienstplicht wegens kostwinnerschap niet ont
vankelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch ill en van Bestuur, gehoord, advies van 7 
October 1936, n°. 406; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a.i., van 24 Oc
tober 1936, VIIe Afd. n°. 294 V; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermelde 
bes! issi ng heeft overwogen, dat een reeds eer
der voor den dienstplichtige gedaan verzoek 
om zoodanige vrijstelling bij beschikking van 
20 April 1936, VIIe afd., n°. 274 V, werd 
afgewezen; dat van de gelegenheid, om tegen 
die beslissing in beroep te komen, geen ge
bruik is gemaakt; dat èn in verband hier
mede, èn omdat de naar aan leiding van de 
thans gedane aanvraag ontvangen ambtelijke 
inlichtingen geen nieuwe gezichtspunten ope
nen, hij , Onze Minister, geen aan leiding kau 
vinden omtrent het recht van den dienst
pl ichtige op vrijstelling wegens kostwinner
schap wederom een bes! iss ing te nemen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij door de afwijzende beschikking niet in 
staat zal zijn de schade, die zijn bedrijf door 
zijne afwezigheid heeft geleden, weer in te 
ha len; dat hij door een en ander dermate is 
achteru it gegaan, dat hij zijne crediteuren 
niet meer zal kunnen voldoen; dat hij, zoo zijn 
bedrijf te gronde gaat, door niets gesteund 
zal worden, daar hij geen lid is van een of 
andere vakvereeniging en hij dus ten laste 
van het gezin zijner moeder komt; dat, door
dat hij zijn bedrijf niet meer kan uitoefenen, 
hij tevens zijn broer zonder werk maakt; dat 
deze broer dus ook ten laste van het gezin 
komt; dat het gezin van zijne moeder nu ver
der zonder noemenswaardige middelen van 
bestaan ten laste van de gemeensch ap komt ; 
dat hij, na de weigering van zijn eerste ver
zoek, op aanraden van de adm inistratie van 
het bureau voor militaire zaken te Hilversum 
in dienst gegaan is, ook omdat hij dacht, dat, 
zoo hij geregeld avondpermissie had tot 12 

uur, hij ten minste nog wel zijn broer aan het 
werk zou kunnen houden; dat dit gebleken 
is onmogelijk te zijn; dat het zijns inziens nog 
mogelijk zou zijn zijn bedrijf eenigszins te 
handhaven, indien hij van het begin der 
maand September af weer thuis zou zijn, daar 
dan voor de metaalwarenfabricage het se izoen 
begint; dat daardoor tevens de mogelijkheid 
zou bestaan, zijn broer weer aan het werk te 
houden; dat echter, zoo hij zijn diensttijd uit 
moet dienen, hij absoluut failliet gaat; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appell ant in zijn beroep, dat, terwijl de 
bestreden beslis ing van Onzen Minister op 6 
Augustus 1936 door den burgemeester van 
Hilversum ter algemeene kennis is gebracht, 
het beroepschrift eerst op 26 Augustus 1936 
bij den burgemeester is ingekomen ; 

dat, hoewel derhalve de termijn, in art. 18 , 
l e lid, der Dienstplichtwet voor het instellen 
van beroep gegund, niet is in acht genomen, 
er in het onderwerpelijke geval niettemin aan
leiding bestaat den appellant in zijn beroep 
te ontvangen; 

dat toch het te laat indienen van het be-
1·oepschrift niet aan den appellant kan worden 
geweten, aangez ien hij eerst op 20 Augustus 
1936 van de bestreden beslissing van Onzen 
Minister heeft kennis gekregen, doordat hij 
haar op dien datum t ijdens zijn verblijf in de 
Legerplaats Oldebroek heeft ontvangen van 
zijn Regimentscommandant, door wiens tus
sch enkomst hem de bedoelde beslissing door 
Onzen Minister was toegezonden; 

0. ten aanz ien van de hoofdzaak, dat de 
appell ant weliswaar ook reeds eerder, te weten 
op 28 Maart 1936, een verzoek om vrijstelling 
van den dienstplicht wegens kostwinnerschap 
tot Onzen Minister heeft gericht, waarop door 
dezen bewindsman bij zijne beslissing van 20 
April 1936, VIIe afd., n°. 274 V, afwijzend is 
beschikt, doch dat zich inmiddels deze nieuwe 
omstandigheid heeft voorgedaan, dat tijdens 
het, verblijf van den appell ant in werkelijken 
dienst zijn broeder werkloos is geworden; 

dat Onze Minister mitsdien ten onrechte 
den appell ant in zijn thans gedaan verzoek 
niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

dat toch dient te worden bes! ist, of er thans 
nu de evengenoemde omstandigheid zich heeft 
voorgedaan, aanleiding kan worden gevonden 
om den appellant alsnog de gevraagde vrijstel
! ing te verleenen; 

dat echter zoodanige aanleiding ook thans 
niet aanwezig geacht kan worden, aangezien 
op grond van de stukken moet worden aange
nomen, dat, ook a l werd aan den appellant 
vrijstelling van den dienstplicht verleend, de 
inkomsten van het gezin, wam·toe hij behoort, 
niet of niet noemenswaard zullen stijgen; 

dat de appellant voorts in zijn beroepschrift 
nog wel aanvoert, dat, wanneer hij zijn be
drijf weer zal kunnen hervatten, ook zijn hier
voor genoemde broeder weer werk zal hebben, 
doch dat blijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten zûlks geenszins vaststaat; 

Gezien de Dienstpl ichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslis
sing van Onzen Minister van Staat, Minister 
van Defensie a. i., van 3 Augustus 1936, Vlle 
Afd. , n°. 262 V, afwijzend te beschikken op 
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het door den appellant gedaan verzoek om 
vrijstelling van den dienstplicht wegens kost
winnersch ap. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A. B.) 

30 October 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 38.) 

Aan den eisch, dat belanghebbenden hun 
bezwaren bij den Raad moeten hebben 
ingediend om tot het instellen van beroep 
gerechtigd te zijn, zou zijn voldaan, wan
neer de Raad, nadat B. en W. de aan hen 
gerichte adressen ter kennisneming aan 
den R aad hadden overgelegd, besloten had 
de adressen als bij hem ingekomen te be
schouwen en in behandeling had genomen. 
Nu dit niet is geschied, hebben Ged. Sta
ten terecht overwogen, dat appellanten 
niet kunnen worden beschouwd als belang
hebbenden, die zich met bezwaren tot den 
Raad hebben gericht. 

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

1 °. het R. K. K erkbestuur der Parochie van 
den Heiligen Mattheus te Joure en 2°. C. J. 
de Jong te Sint Nicolaasga, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 2 October 
1935, waarbij een uitbreidingspla n c. a. voor 
Joure is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1936, n° . 389 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 October 1936, n°. 8875 
M.P.B.R. , afd. Volkshuisvesting ; 
· 0. dat ingevolge art. 38, eerste lid, der 

Woningwet tegen het verleenen van goed
keuring door Gedeputeerde Staten aan een 
plan van uitbre iding bij Ons beroep kan w01·
den ingesteld door belanghebbenden, die be
zwaren tegen dat plan bij den raad hebben 
ingediend; 

dat in het onderwerpelijke geval de appel
lanten hunne bezwaren tegen het pl an niet 
hebben ingediend bij den raad der gemeente 
Haskerland, doch bij B . en W. dier gemeente; 

dat de appellanten derhalve in hunne be
roepen niet kunnen worden ontvangen; 

dat de appellanten in hun beroepschrift 
weliswaar aanvoeren, dat administratief met 
hunne bezwaarschriften op gelijke wijze is ge
handeld als hadde het adres geluid: aan den 
gemeenteraad, doch dat zulks niet juist is; 

dat, indien de raad, nadat B. en W. de aan 
hen gerichte adressen ter kennisneming aan 
den raad h adden overgelegd, besloten had de 
adressen als bij hem ingekomen te beschouwen 
en in behandeling h ad genomen, aan den 
eisch der wet zou zijn voldaan, doch dat, nu 
vaststaat, dat een en ander niet is geschied, 
Ged. Sta ten terecht hebben overwogen, dat de 
appellanten niet kunnen worden beschouwd 
als belanghebbenden, die zich met bezwaren 
tot den raad hebben gericht; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 
in hunne beroepen. 

Onze M inister van Social e Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

31 Octobe,· 1936. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Terecht is een verzoek ex art. 72 afge
wezen omdat de "verandering van inrich
ting" reeds vóór de aanvrage is tot stand 
gebracht. H et schoolbestuur beroept er 
zich ten onrechte op, dat het hier een zeer 
bijzonder geval betrof, n.l. oprichting van 
een schutting i. p. v. een omgewaaiden 
muur, daar eerst geruimen tijd na het om
waaien met vetwijdering van de verspreide 
brokstukken en van de overeind gebleven 
gedeelten van den muur is aangevangen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het R . K. K erkbestuur der parochie van de 
H eilige Gertrudis, te Houtrakpolder, gemeen
te Haarlemmerliede en _ Spaarnwoude, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 1 Juli 1936, n°. 150, tot ongegrondver
klaring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude van 25 April 1936, n°. 15, hou
dende afwijzende beschikking op het overeen
komstig art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 
ingediende verzoek om medewerking voor het 
plaatsen van eene schutting ter afscheiding 
van het terrein der R. K. bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, Ruigoord 18a, 
aldaar, van den openbaren weg ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1936, n°. 410 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 26 
October 1936, n°. 11805, a fd. L . 0. ; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude bij zijn bes! uit 
van 25 April 1936 afwijzend had beschikt op 
een door het R . K. Kerkbestuur der parochie 
van de Heilige Gertrudis, te Houtrakpolder, 
gemeente Haarlemmer! iede en Spaarnwoude, 
vormende het bestuur der bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs, Ruigoord 18a 
aldaar, ingevolge art. 72 der Lager Onder
wijswet 1920 ingediende aanvrage om de be
noodigde gelden uit de gemeentekas te ont
vangen ter bestrijding van de kosten van het 
plaatsen van eene schutting, dienende ter af
scheiding van het terrein der R. K. bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs aldaar, 
van den openbaren weg, het evengenoemde 
bestuur daarvan in beroep is gegaan bij Ged. 
Staten van Noord-Holland; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 1 Juli 1936, n°. 150, dit beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat, naar in het advies van den 
Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in 
de 2e hoofdinspect ie , te 's-Gravenhage, is ver
meld, de schutting, waar over het hier gaat -
dienende ter vervanging van eene in het na
jaar van 1935 omgewaaide steenen afschei
ding - reeds in December 1935 werd ge
plaatst, tel'wijl de onderhavige aanvrage eerst 
onder dagteekening van 19 Maart daaraan
volgend bij het gemeentebestuur is ingediend; 
dat, naar luid van art. 82 der Lager Onder
wijswet 1920, o.m. bij "vei-andering van in
richting" de bepalingen van de artt. 77 tot 
en met 81 dier wet overeenkomstige toepas-
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sing moeten vinden; dat dus, wanneer over- ' 
eenkomstig den wensch van den appellant 
het plaatsen van de schutting ter vervanging 
van de steenen afscheiding als eene "verande
ring van inrichting" in den zin van art. 82 
der wet zou worden aangemerkt, toch geen 
aanspraak op medewerking krachtens art. 72 
der wet zou bestaan, wijl de in dat geval 
mede toepasselijke voorschriften van voor
meld art. 77 niet zouden kunnen worden nage
leefd, nu het werk reeds vóór de indiening 
der aanvrage is tot stand gebracht; dat der
halve, mede gelet op de omstandigheid, dat 
ook in hoogste instantie meermalen - o. a. bij 
Ons besluit van 26 Juni 1933, n°. 24 - is 
beslist, dat bij "verbouwing" of "verandering 
van inrichting" geen beroep op art. 72 der 
wet kan worden gedaan, wanneer die verande
ring bereids vóór de aanvrage heeft plaats ge
had, het bestreden raadsbesluit op dezen grond 
moet worden gehandhaafd, in verband waar
mede eene beoordeeling van de vraag, of de 
in dat besluit aangevoerde motieven àl dan 
niet in de wet en in de administratieve juris
prudentie steun vinden, achterwege kan blij
ven; 

dat van dit besluit het hiervoor genoemde 
R. K. Kerkbestuur bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het hier een zeer 
bijzonder geval betrof, namelijk oprichting 
van eene schutting in de plaats van een door 
storm omgewaaiden muur, waarbij vanzelf
sprekend spoed moest worden betracht; dat, 
als de opvatting van Ged. Staten juist zou 
zijn, de school zelfs op het oogenblik nog 
altijd zou hebben gezeten met den omgewaai
den muur, wat ongetwijfeld met het oog op de 
nog overeind gebleven en op de speelplaats 
verspreide brokstukken groot gevaar voor de 
kinderen zou hebben opgeleverd, terwijl bo
vendien al dien tijd de speelplaats volkomen 
open zou hebben gelegen voor de hier te lande 
overheerschende winden; dat immers de raad 
van meening was, dat de kosten uit de vergoe
ding ex art. 101 moesten worden bestreden en 
dus de aanvrage ook zou hebben afgewezen, 
indien met de uitvoering der werkzaamheden 
was gewacht, terwijl dit coll ege bij eene even
tueel gunstige beslissing, in beroep door Ged. 
Staten genomen, zeker appèl bij Ons zou heb
ben aangeteekend; dat eerst, nadat clan even
tueel door de Kroon zou zijn bes! ist, dat de 
raad medewerking had behooren te verleenen, 
aan de voorschriften, bedoeld in art. 77, vier
de en vijfde lid, voldaan had kunnen worden 
en het bestuur al dien tijd een onhoudbaren 
toestand had moeten laten voortdmen, dat 
dan ook in een ander geval, waarin een be
stuur ook onmogelijk kon wachten met de uit
voering tot de aanvrage aan den raad zou zijn 
ingediend, en dus nog minder tot het in art. 
77, 4e en 5e lid, der Lager Onderwijswet 1920 
bedoelde overleg was beëindigd, bij Ons be
sluit van 8 September 1931, n°. 37 o. a. werd 
overwogen, dat desniettemin het schoolbestuur 
in spoedgevallen als het onderhavige, waarin 
eene onmiddellijke voorziening moest worden 
getroffen, om afsnijding van de waterleiding 
te voorkomen, gerechtigd moet worden ge
acht, om vóór de indiening der aanvrage reeds 
over te gaan tot de noodzakelijke. verandering 
van inrichting, zonder dat daaruit zonder meer 

zou moeten voortvloeien, dat deswege de ge
meente de kosten daarvoor niet meer mag en 
kan dragen; 

0. dat Ged. Staten terecht en op juiste 
gronden het beroep van het appel leerende 
school bestuur tegen het afwijzende raadsbe
sluit ongegrond hebben verklaard; 

dat het schoolbestuur er zich wel op be
roept, dat het hier een zeer bijzonder geval 
betrof, namelijk oprichting van eene schutting 
in de plaats van een door storm omgewaaiden 
muur, waarbij vanzelfsprekend spoed moest 
worden betracht, doch dat dit niet opgaat; 

dat toch, blijkens de stukken, eerst gerui
men tijd, nadat de steenen afscheiding was 
omgewaaid, met het verwijderen van de op 
de speelplaats verspreide brokstukken en van 
de nog overeind gebleven gedeelten van den 
muur is aangevangen, zoodat het schoolbe
stuur er zich thans bezwaarlijk op kan be
roepen, dat het hier een spoedgeval zou heb
ben betroffen, waarin met het aanbrengen van 
de voorziening onmogelijk kon worden ge
wacht, tot dat de aanvrage krachtens art. 72 
der Lager Onderwijswet 1920 was ingediend 
en daarmede gehandeld was overeenkomstig 
de desbetreffende bepaling dier wet; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

2 Novevib&r 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 32.) 

Ondersteuning van een minderjarige, 
reeds in zekere mate tot een zelfstandige 
positie gekomen, geschiedt door de ge
meente, waar de arme zich bevindt. 

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

Binnenlandsche Zaken van 28 October 1936, 
n°. 10604, afdeeling Armwezen; 

0. dat M. T., geboren 30 Juli 1915, terwijl 
zij als inwonend dienstbode in betrekking was 
bij den secretaris der gemeente V., na een be
komen ongeval op 4 Juli 1934, met spoed 
werd opgenomen in het ziekenhuis "Het St. 
Elisabeth-gesticht", te V.; 

0. dat de kosten harer verpleging gedurende 
de eerste zes weken werden betaald door haren 
werkgever; 

dat, aangezien noch de in de gemeente H. 
wonende ouders van de patiënte, noch de pa
tiënte zelve, in staat zouden zijn, nà afloop 
van bovenbedoelden termijn van zes weken, 
de verdere verpleegkosten te dragen, de moe
der van de patiënte in Augustus 1934 een 
onderhoud had met den Voorzitter van het 
Algemeen Burgerlijk Armbestuur in V., ten 
einde tot eene regeling der betaling te komen; 

dat deze Voorzitter de aangelegenheid met 
de moeder van de patiënte heeft besproken en 
haar heeft verwezen naar de gemeente H., 
met de mededeeling, dat, indien zich in de 
toekomst armlastigheid mocht voordoen, die 
gemeente aansprakelijk zou zijn; 

0. dat op 9 October 1934 door het bestuur 
van het St. Elisabeth-gesticht te V. aan B. en 
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W. van H. eene rekening van de verpleeg
kosten werd aangeboden; 

dat, hoewel de burgemeester van H. aan
vankelijk meende, dat tegen betaling dier kos
ten geen bezwaar bestond, de burgerlijke in
stelling van weldadigheid in die gemeente die 
kosten niet wenschte te betalen; 

0. dat ook het Algemeen Burgerlijk Arm
bestuur in V. zich niet bereid verklaarde, de 
kosten van verpleging van M. T. in het St. 
Elisabeth-gesticht te V. voor zijn rekening te 
nemen, daarbij in hoofdzaak aanvoerende: 

1. dat nimmer een verzoek om ondersteu
ning van M. T . was gedaan; 

2. dat reeds bij Ons besluit van 6 December 
1933, n°. 8, is beslist, dat, wanneer een kind 
feitelijk hulp noodig heeft, als algemeene re
gel moet worden aangenomen, dat die steun 
niet aan dit lid van het gezin afzonderlijk 
wordt verleend, doch aan den vader als hoofd 
van het gezin; welke algemeene regel in dit 
geval geen uitzondering lijdt ; 

3. dat de gemeente H. zich reeds bereid 
verklaard had de kosten te betalen; 

0. dat redelijkerwijze moet worden aange
nomen, dat in Augustus 1934 aan het Alge
meen Burgerlijk Armbestuur te V . een ver
zoek om ondersteuning van M. T. is gedaan; 

0. dat M. T., gedurende haar verblijf in V., 
reeds in zekere mate rot eene zelfstandige 
maatschappelijke positie was gekomen, zoodat 
in het onderhavige geval de algemeene regel, 
gesteld in Ons besluit van 6 December 1933, 
n°. 8, uitzondering lijdt; 

0. dat niet is komen vast te staan, dat de 
burgerlijke instelling van weldadigheid in de 
gemeente H. zich bereid had verklaard de 
verpleegkosten te vergoeden; 

0. dat voor M. T. ondersteuning niet kan 
worden verkregen van personen of instellin
gen, als bedoeld in artikel 28 der Armenwet; 

dat krachtens artikel 30 de r Armenwet de 
burgerlijke instelling van weldadigheid de 
bestemm ing heeft ondersteuning te verleenen 
aan armen, die zich in de gemeente bevinden, 
voor zoover de noodzakelijkheid van onder
steuning is gebleken; 

0. dat het Algemeen Burgerl ijk Armbestuur 
in de gemeente V. ondersteuning aan M. T. 
geweigerd heeft op gronden, niet overeenko
mende met de bestemming van de burgerlijke 
armenverzorging; 

Gelet op artikel 32 der Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van verpleging 
van M. T. in het St. Elisabeth-gesticht te V., 
te rekenen van den dag, waarop die kosten 
niet meer door haren werkgever zijn betaald, 
komen ten laste van het Algemeen Burgerlijk 
Armbestuur in de gemeente V. 

Onze Minister van Bir.nenlandsche Zaken is 
belast enz. (B.) 

2 No•· ,:,nbe,· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103.) 

Een raadsbesluit rot vaststelling der ver
goeding ex art. 101, genomen met intrek
king van een vroeger besluit en van geheel 
dezelfde strekking als dat vroeger besluit, 
vindt geen steun in de wet, zoodat daar-

van geen beroep ingevolge art. 103 5e lid 
openstaat. De omstandigheid, dat bij de 
uitvoering van het vroeger besluit niet is 
voldaan aan het in art. 103, 4e lid be
paalde, immers daarvan niet "onverwijld" , 
doch eerst een maand later mededeeling 
is gedaan, geeft geen grond om dat in 
kracht van gewijsde gegaan besluit onge
daan te maken en het schoolbestuur op
nieuw gelegenheid te geven van 's raads 
beslissing in beroep te komen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
parochie van den Heiligen Bartholomeus, te 
Nootdorp, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 29 Juni 1936, N°. 367/1, 
rot niet-ontvankelijkverklaring van den appel 
lant in zijn beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente Nootdorp van 5 F ebruari 
1936, waarbij met intrekking van het besluit 
van 7 November 1935, ten behoeve van de 
Roomsch-Katholieke school voor gewoon lager 
onderwijs aldaar, nader is vastgesteld de ver
goeding, bedoeld in art. 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, over het jaar 1933, met inbe
grip van de driejaarlijksche verrekening over
eenkomsti~ het achtste lid van dit artikel, 
over het tijdvak 1931 rot en met 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1936, N° . 400; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Ocrober 1936, N°. 11806, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat de raad 
bij de vaststelling van de vergoeding voor de 
gemelde school voor het jaar 1933, met inbe
grip van de driejaarlijksche afrekening voor 
het tijdvak 1931 tot en met' 1933 buiten aan
merking heeft gelaten een bedrag van f 185.70 
wegens een reis der leerlingen naar " Artis", 
te Amsterdam, en een bedrag van f 65 wegens 
een bezoek dier leer! ingen aan een circus te 
's-Gravenhage; dat het schoolbestuur in hoofd
zaak hiertegen aanvoert, dat beide reizeu 
leerzaam waren en verband hielden met het 
onderwijs op de school ; dat de vaststel I i ng 
van de onderwerpelijke vergoeding met inbe
grip van de drie jaarlijksche afrekening heeft 
plaats gehad bij raadsbesluit, gedagteekend 
7 November 1935; dat ingevolge het bepaalde 
bij voormeld art. 103, vijfde lid , van dit be
sluit beroep had kunnen worden ingesteld in 
het tijdvak, aanvangende 8 November 1935 en 
eindigende 7 December 1935; dat het adres
seerend schoolbestuur deze gelegenheid on
gebruikt heeft laten voorbijgaan; dat daar
aan niet afdoet het feit, dat eerst 7 December 
1935 het betrokken raadsbesluit schriftelijk 
aan het school bestuur is medegedeeld; dat 
toch deze schriftelijke kennisgeving niet had 
behoeven te worden afgewacht, doch de wet
gever blijkbaar van oordeel is, dat in alle 
gevallen een tijdvak van 30 vrije dagen, aan
sluitend aan dat der dagteekening van het 
raadsbesluit voor instelling van een beroep als 
het onderwerpelijke voldoende moet worden 
geacht; dat mitsdien moet worden aangeno-
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men, dat het bedoelde besluit van 7 November 
1935 in kracht van gewijsde is gegaan; dat 
het besluit van den raad van 5 Februari 1936, 
hetwelk zakelijk slechts eene herhaling is van 
het in kracht van gewijsde gegaan raadsbe
sluit van 7 November 1935 geen steun in de 
wet vindt; dat zulks derhalve uiteraard even
min het geval is met een tegen zoodanig nader 
besluit bij hun college op 29 Februari 1936 
bij wijze van beroep ingediend bezwaarschrift; 
dat mitsdien het adresseerend schoolbestuur in 
zijn bezwaar niet kan worden ontvangen; 

dat het Kerkbestuur in beroep aanvoert, dat 
inderdaad door den raad de vergoeding ex 
art . 101 over het jaar 1933 en de afrekening 
over de jaren 1931, 1932 en 1933 reeds was 
vastgesteld in zijne vergader ing van 7 Novem
ber 1935, terwij l hiervan aan het bestuur pas 
werd kennis gegeven d.d. 7 December 1935, 
zoodat het raadsbesluit het bestuur eerst be
reikte d.d. 9 December 1935, dus toen de ter
mijn voor beroep voor het bestuur reed was 
verstreken; dat de rnad en het gemeentebe
stuur, vooral gezien het voorschrift, vervat in 
art. 103, vierde 1 id, der Lager-Onderwijswet 
1920, van meening waren, dat het gevolg van 
het verzuim van het gemeentebestuur niet 
mocht zijn, dat het schoolbestuur de gelegen
heid tot het instell en van beroep tegen het 
raadsbesluit van 7 November 1935 werd ont
nomen; dat de raad daarom in vol komen 
overeenstemming met het betreffende school 
bestuur in zijne vergadering van 5 Februari 
1936 besloot het bovengenoemde raadsbesluit 
in te trekken en in dezel fde vergadering op
nieuw overging tot vaststelling van de ver
goeding over het jaar 1933 en de driejaar
lijksche afrekening over de jaren 1931, 1932 
en 1933; dat daardoor het raadsbesluit van 7 
November als vervallen moet worden be
schouwd; dat immers de raad ten allen tijde 
een in k racht van gewijsde gegaan raadsbe
sluit kan terugnemen, tenzij daardoor de rech
ten van derden zouden worden aangetast; dat 
dit laatste echter in casu niet het geval is; 
dat het verzoekt, met vernietiging van het be
sluit van Ged. Staten, de vergoeding overeen
komstig zijn wensch vast te steil en; 

0 . dat de raad van Nootdorp bij zijn be
sluit, gedagteekend 7 November 1935, ten be
hoeve van de Roomsch-Katholieke school voor 
gewoon l ager onderwijs aldaar heeft vastge
steld de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1933, 
met inbegrip van de driejaarl ijksche veneke
ning overeenkomstig het 8ste I id van dit ar
tikel over het tijdvak 1931 tot en met 1933; 

dat van dit besluit niet binnen 30 vrije da
gen na zijne dagteekening bij Ged. Staten be
roep is ingesteld, zoodat hetzelve kracht van 
gewijsde heeft bekomen, en derhalve niet meer 
voor intrekking vatbaar was; 

dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, dat 
het door den R aad op 5 Februari 1936, met 
intrekking van het besluit van 7 November 
1935, opnieuw genomen besluit, tot vaststel
ling van de bedoelde vergoeding met inbegrip 
van de driejaarlijksche verrekening, van ge
heel dezelfde strekking als dat, waartoe hij op 
7 November 1935 had besloten, geen steun 
vindt in de wet, zoodat daarvan geen beroep 
ingevolge art. 103, 5de lid, der Lager On-

derwijswet 1920 op hun college openstond; 
dat nu wel, blijkens de overwegingen van 

het raadsbesluit van 5 Februari 1936, bij de 
uitvoering van het raadsbesluit van 7 Novem
ber 1935 niet is voldaan aan het in het 4e lid 
van voormeld artikel bepaalde, immers daar
van niet onverwijld, doch eerst op 7 December 
1935 mededeeling is gedaan, doch dat daarin 
geen grond kan zijn gelegen het in kracht 
van gewijsde gegane besluit van 7 November 
1935 ongedaan te maken en aan het schoolbe
stuur opnieuw de gelegenheid te openen van 
's raads beslissing in beroep te komen; 

dat niet ka n worden toegegeven, dat zoo
doende aan het school bestuur zijn beroeps
recht is ontnomen, vermits, al moge art. 103, 
4de lid, der wet aan den raad eene onver
wijlde mededeeling van zijn besluit mede aan 
het schoolbestuur voorschrijven, de termijn, bij 
het 5de lid voor het komen in beroep gegund, 
onafhankelij k is van deze mededeeling, i=ers 
krachtens deze wetsbepaling na de dagteeke
ning van het besluit een aanvang neemt; 

dat het meerbedoelde besluit in eene open
bare raadsvergader ing genomen is en het 
schoolbestuur derhalve van de genomen be
sliss ing kennis had kunnen dragen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten, 
tot niet-ontvankelijkverklaring van het school
bestuur in zijn bij hun coll ege ingesteld be
roep, mitsdien behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, KunstAn en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

2 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. 2, 3 en 
10.) 

De R echtb. telde vast, dat het toestel 
in den winkel stond, terwijl aangekondigd 
was, dat die winkel geopend was; dat het 
toeste l aan de achterzijde niet kon worden 
gesloten in verband waarmede het niet 
zonder toezicht kon worden gelaten en 
dat verd. daarbij dan ook toezicht hield. 

Uit deze inrichting van het toestel volgt, 
dat het inderdaad niet kon worden aange
merkt a ls een automaat in den zin van 
art. 3, lid 1 Winkelsluitingswet, daar hier 
rekening moet worden gehouden met doel 
en strekk ing van genoemde wet en van de 
in 1 id 1 van art. 3 gemaakte uitzondering, 
welke uitzondering juist hierop berust, dat 
bij verkoop door middel van een automaat 
deze den verkooper geheel vervangt. 

Ten onrechte gaat rc,q. er van uit, dat 
de persoon, die den winkel betrad en zich 
daar van de gewensch te koopwaar voor
zag, om als publiek in den zin van a rt. 2 
Winkelsluitingswet te kunnen worden aan
gemerkt, die waar zou hebben moeten 
ontvangen uit h anden van den winkelier 
of diens personeel. 

H et bewezene bevat alle elementen van 
een overtreding van art. 2 aanhef en sub a 
der wet. 
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Ambtshalve: In de qualificatie had be
hooren te zijn uitgedrukt, dat reg., zooals 
is bewezen verklaard, hoofd was van den 
betrokken winkel. Qualificatie verbeterd . 

, _· •t- ,1. ~ ! .... 

Op het beroep van J. H. W. Arts, winkelier 
te Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Rechtbank te Amsterdam 
van 7 April 1936, waarbij hij in hooger be
roep, met vernietiging van het vrijsprekend 
vonnis van den K antonrechter te Amsterdam 
van 2 October 1935, ter zake van: ,,een winkel 
voor het publiek geopend hebben gedurende 
den Zondag" , met aanhaling van de artt. 2, 
aanhef en onder a, en 10 der Winkelsluitings
wet 1930, S. 460; 23 en 91 Sr. is veroordeeld 
tot een geldboete ten bedrage van vijf gulden, 
met bepaling van den duur der vervangende 
hechtenis op vijf dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

I. S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 
340, 341, 342, 351, 352, 359, 415, 423 en 425 
Sv., 1, 2, 3 en 10 van de Wet van 29 Nov. 
1930, S. 460, tot regeling der winkelsluiting, 
doordat de Rechtbank als door den inhoud der 
in het vonnis opgesomde bewijsmiddelen - die 
zij tevens heeft gebezigd als redengevende 
feiten en omstandigheden voor de beslissing, 
dat het feit door requirant is begaan - be
wezen heeft verklaard, dat requirant tot cas
satie op Zondag 30 Juni 1935, des namiddags 
omstreeks 4 uur, als hoofd van een winkel, 
zijnde een besloten ruimte waar dranken aan 
het publiek in het klein plachten te worden 
verkocht, dien winkel voor het publiek ge
opend heeft gehad, aangezien alstoen een 
persoon de toegangsdeur tot dien winkel , 
waarvoor een kaart was geha ngen " Zondag 
geopend, verkoop binnen per automaat" bin
nen gegaan zijnde en dien winkel als publiek 
betreden hebbende in een daartoe in dien 
winkel aanwezig kastje, hetwelk eenigszins 
het uiterlijk vertoonde van een verkoopsauto
maat, een geldstuk heeft geworpen en uit dat 
kastje een flesch drank heeft genomen en 
zich daarmede weer op den openbaren weg 
heeft begeven, 

ten onrechte, 
vermits uit den inhoud dier bewijsmiddelen 

geenszins kan worden afgeleid, dat i-equirant 
tot cassatie bedoelden winkel op voormelden 
Zondag voor het publiek geopend heeft geh ad 
en dat de getuige Visser dien winkel als 
publiek betreden heeft, zijnde het toch onmo
gelijk uit de gebezigde bewijsmiddelen af te 
le iden, dat requirant tot cassatie dien _winkel 
geopend heeft gehad voor personen, die door 
hem als winkelhouder of door zijn personeel 
bediend werden, nog minder, dat de getuige 
Visser dien winkel betreden heeft a ls een 
persoon die door den requirant tot cassatie 
als win'kelhouder of door zijn personeel be
diend werd. 

II. S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 
340, 341, 342, 351, 352, 359, 415, 423 en 425 
Sv. , 1, 2, 3 en 10 van de Wet van 29 Nov. 

1930, S. 460, tot regeling der Winkelsluiting, 
doordat de Rechtbank 

a. ten onrechte hare voormelde bewezenver
klaring en beslissingen doet steunen op hare 
overwegingen, dat het toestel, door middel 
waarvan de getuige Visser zich in den winkel 
van requirant tegen betaling van een gulden 
van een fl esch drank heeft voorzien, geen 
automaat in den zin van art. 3 der Winkel
sluitingswet 1930 is, waartoe de Rechtbank 
laat medewerken de omstandigheid, dat het 
toestel in den winkel stond, terwijl aangekon
digd was, dat die winkel geopend was, ver
mits: 

1 °. het feit, dat een verkoopsautomaat, als 
in voormeld art. 3 lid 1 genoemd, in een 
winkel is geplaatst, deze het karakter van een 
wodanige verkoopsautomaat niet doet ver
liezen; 

2°. blijkens de geschiedenis der tot stand
koming de r Winkelsluitingswet 1930 de ver
koop door een winkelier door middel van een 
in zijnen winkel geplaatsten automaat niet 
anders is te beschouwen dan elke andere zoo
danige verkoop door middel van een auto
maat; 

b. ten onrechte bes] ist, dat het bewezene 
uitmaakt de overtreding: ,,een winkel voor 
·het publiek geopend hebbende gedurende den 
Zondag", vermits het verkoopen door middel 
van een verkoopsautomaat, die geen verkoops
automaat in den zin van art. 3 der Winkel
sluitingswet 1930 is, dat strafbare feit nog 
niet oplevert, immers niet alle daartoe ver
eischte elementen inhoudt, althans met zich 
brengt, zoodat 

1 °. genoemde beslissing niet voldoende met 
redenen is omkleed; 

2°. daarin aan art. 2 onder a der Winkel
sluitingswet een onjuiste beteekenis wordt ge
hecht ; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, het hem 
bij dagvaarding telastegelegde, luidende: 

" dat hij te Amsterdam op Zondag 30 Juni 
1935, des namiddags omstreeks te 4 uur als 
hoofd, althans bestuurder van een winkel , 
zijnde een besloten ruimte, waar dranken aan 
het publiek in het klein plachten te worden 
verkocht, gelegen in perceel Gerard Doustraat 
71 , di e winkel voor het publiek geopend heeft 
geh ad, aangezien alstoen een persoon de toe
gangsdeur tot dien winkel, waarvoor een kaart 
was opgehangen met het opschrift "Zondag 
geopend, verkoop binnen per automaat" bin
nengegaan zijnde en di en winkel als publiek 
betreden hebbende in een daartoe in dien 
winkel aanwezig kastje hetwelk eenigszins het 
uiterlijk vertoonde van een verkoopsautomaat, 
een geldstuk heeft geworpen en uit dat kastje 
een fl esch drank heeft genomen en zich daar
mede weer op den openbaren weg heeft be
geven;" 

zulks met dien verstande dat hij hoofd van 
den winkel was; 

0. dat na die bewezen verklaring het vonnis 
inhoudt, dat verdachte en diens raadsman een 
beroep hebben gedaan op art. 3 der Winkel
sluitingswet, hetwelk de toepasselijkheid van 
de bepalingen dier wet uitsluit onder meer 
voor den verkoop door middel van automaten; 
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dat de Rechtbank echter van oordeel is, dat 
het toestel, door middel waarvan de getuige 
Visser zich in den winkel van verdachte tegen 
betaling van een gulden van een flesch drank 
heeft voorzien, geen automaat in den zin van 
art. 3 voormeld is; 

0. ten aanzien van de voorgedragen mid
delen: 

dat de Rechtbank haar voormelde beslissing, 
dat genoemd toestel niet is een verkoopauto
maat in den zin van art. 3, lid 1 der Winkel
sluitingswet 1930, S. 460, doet steunen op de 
volgende gronden: 

"dat het toestel in den winkel stond, terwijl 
aangekondigd was, dat die winkel geopend 
was en terwijl dat toestel aan de achterzijde 
niet kon worden afgesloten, in verband waar
mede het niet zonder toezicht kon worden ge
laten, gelijk verdachte dan ook daarbij toe
zicht hield"; 

dat uit deze door de Rechtbank vastgestelde 
inrichting van het toestel volgt, dat het inder
daad niet kon worden aangemerkt als een 
automaat in voormelden zin, daa r hier reke• 
ning moet worden gehouden met doel en 
strekking van genoemde wet en van de in het 
eerste lid van a rt. 3 gemaakte uitzondering, 
welke medebrengen dat die uitzondering niet 
kan gelden ten aanzien van een toestel , waar
bij wel door het koopend publiek een mecha
niek wordt in we1·king gebracht om zich de 
gewenschte koopwaar tegen betaling te ver
schaffen, doch dat wo gebrekkig is ingericht 
dat, om een behoorlijk gebruik daarvan te 
verzekeren, het daarbij houden van toezicht 
door of vanwege den verkooper vereischt is, 
terwijl vorengenoemde uitzondering juist hier
op berust, dat bij verkoop door middel van 
een automaat deze den verkooper geheel ver
vangt; 

dat het vorenstaande medebrengt dat het 
eerste onderdeel van het tweede middel niet 
tot cassatie kan leiden, en ook van belang is 
voor de beoordeeling van het eerste middel, 
hetwelk ten onrechte ervan uitgaat dat de 
persoon, die den winkel betrad en zich daar 
van de gewenschte koopwaar voorzag, om als 
publiek in den zin van art. 2 van genoemde 
wet te kunnen worden aangemerkt, die waar 
wu hebben moeten ontvangen uit handen van 
den winkelier of diens personeel; 

dat voorts het tweede onderdeel van het 
tweede middel ten onrechte ertegen opkomt 
dat het bewezene is aangemerkt als een over
treding van het verbod van art. 2 aanhef en 
sub a van meergenoemde wet, waarvoor het, 
gelet op het boven overwogene, alle vereischte 
elementen bevat; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat, nu art. 10 der Winkelsluitingswet voor 

de naleving van het in deze overtreden voor
schrift aansprakelijk stelt het hoofd of den 
bestuurder van den winkel of dengene, die 
hem geregeld als zoodanig vervangt, en dus 
voorwaarde voor de strafbaarheid van requi
rant is dat hij in een dier verhoudingen tot 
den betrokken winkel stond, in de qualificatie 
had behooren te zijn uitgedrukt dat requirant, 
woals is bewezen verklaard, hoofd was van 
voormelden winkel , wodat de aan het bewezen 
verklaarde gegeven qualificatie niet in stand 
kan blijven; 

L. 1936. 

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen 
voor wat de aan het bewezen verklaarde ge
geven qualificatie betreft; 

En te dien aanzien rechtdoende overeen
komstig art. 105 der Wet R. 0. : 

Bepaalt dat de qualificatie zal luiden: ,,als 
hoofd van een winkel dezen voor het publiek 
geopend hebben gedurende den Zondag" ; 

Verwerpt overigens het beroep. 
{N. J.) 

2 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Armenwet artt. 28, 63.) 

Verhaal is slechts mogelijk wanneer het 
voorschrift van art. 28 der Armenwet is 
in acht genomen. 

Nu inmiddels een nieuwe onderhouds
plichtige aanwezig was, was, door het doen 
van het verzoek van art. 28 bij den aan
vang der ondersteuning, het verhaal op 
dien nieuwen onderhoudsplichtige niet ge
wettigd. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J. d. V., wonende te Jipsinghuizen, ge

meente Vlagtwedde, {adv. Jhr. Mr. H. de 
Ranitz); 

dat bij beschikking van den Kantonrechter 
te Heerenveen van 4 Februari 1936 aan het 
Burgerlijk Armbestuur der gemeente Weststel
lingwerf, hierna te noemen verweerder, is ver
leend bevel schrift van ten uitvoerlegging 
tegen verweker, zulks tot verhaal van door 
verweerder ten behoeve van wijlen verzoekers 
grootmoeder, W. J ., Weduwe van C. K., ge
maakte kosten van armenverzorging, tot een 
bedrag van f 209. 25 ; 

dat de K antonrechter, nadat verweker in 
verzet was gekomen, biJ beschikking van 31 
Maart 1936 dit bevelschrift heeft vernietigd; 

dat de Arr.-R echtbank te Leeuwarden in 
hooger beroep bij beschikking van 28 Mei 
1936 laatstgemelde beschikking van den Kan
tonrecht.er te H eerenveen heeft vernietigd en 
de beschikking van 4 Februari 1936 heeft be
vestigd; 

dat verzoeker tegen de beschikking der 
Rechtbank van 28 Mei 1936 beroep in cassatie 
instelt wegens s. of v. t. der artt. 48 Rv., 376 
B. W., 28, 29, 38, 63, 64, 67 en 69 Armen
wet; 

dat verweker in zijn bezwaarschrift tegen 
de beschikking van den Kantonrechter van 
4 F ebruari 1936 heeft aangevoerd dat hij 
nimmer van of ten behoeve zijner grootmoeder 
een verwek om ondersteuning heeft ontvan
gen; 

dat de R echtbank hieromtrent heeft over
wogen dat zulks voor het recht van het Bur
gerlijk Armbestuur om de kosten van verzor
ging zijner grootmoeder op hem te verhalen, 
niet noodig is; 

dat echter het in art. 28 Armenwet bedoelde 
verzoek behoort te worden gedaan aan all en, 
ingevolge de wet tot het verstrekken van le
vensonderhoud ten behoeve van den arme ge
houden, en de beslissing der Rechtbank reeds 
daarom onjuist is; 

dat, aangenomen dat deze stelling niet op
gaat, in ieder geval wodanig verzoek gericht 
moet zijn geweest tot den onderhoudsplichtige, 

24 
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op wien de instelling de kosten van armen
verzorging wil verhalen {vgl. aant. E. M. M. 
bij H. R. 2 Maart 1931, N. J. 1931 blz. 1356, 
W . 12276; Uw Raad vergelijke met deze be
slissing ook die van 14 September 1931, W . 
12342, N. J. 1931 blz. 1411); 

dat verhaal niet kan geschieden indien tot 
dezen onderhoudsplichtige geen verwek is ge
richt, en het niet ter zake doet dat tot andere 
onderhoudsplichtigen een verzoek om onder
steuning wèl is gericht; 

dat immers het verwek, waarvan sprake is 
in art. 28 der Armenwet, ongeacht van wien 
dit verwek uitgaat, mede strekt om de onder
houdsplichtigen, d ie in staat en bereid zijn 
aan hunnen onderhoudsplicht te voldoen, hier
toe de gelegenheid te geven, zulks in verband 
met het subsidiair karakter der burgerlijke 
armenzorg; 

dat art. 28 Armenwet geheel algemeen 
luidt, en de wet geenerlei uitwndering op 
dien regel inhoudt; 

dat de ondersteuning van verzoekers groot
moeder, welker kosten verweerder op verwe
ker wenscht te verhalen, heeft plaats gevonden 
in de jaren 1930 tot en met 1935 (vgl. ook 
art. 73 der Armenwet) ; 

dat het dus de vraag -is of die ondersteuning 
overeenkomstig art. 28 Armenwet kon worden 
verleend; 

dat het voor het antwoord op deze vraag 
niet van belang is, dat de gemeentelijke on
dersteuning der Weduwe K. reeds een 25-tal 
jaren tevoren een aanvang h ad genomen, toen 
-verzoeker nog slechts een jaar of zeven à acht 
was; 

dat voorts, aangenomen al dat het een 
dwaasheid wude zijn tot een jongen van dien 
leeftijd een verzoek tot ondersteuning van zijn 
grootmoeder te richten, zoodanig verzoek tot 
hem of haar, die de ouderlijke macht of voog
dij uitoefent, kan worden gericht, wanneer de 
jongen b.v. inkomen uit vermogen heeft, doch 
zulks bovendien aan het voorschrift van art. 
28 Armenwet niet afdoet; 

dat al evenmin van beteekenis is, dat des
tijds {waarmede in verband met de 12e, 14e 
en 16e overweging der beslissing van de 
Rechtbank blijkbaar bedoeld is: een 25-tal 
jaren geleden) de daarvoor in aanmerking 
komende familie door de ondersteunde her
haaldelijk, doch vruchteloos, tot steun is aan
gezocht; 

dat immers dit alles niet wegneemt, dat be
doeld verwek nimmer aan verweker is ge
daan; 

dat de Rechtbank dan ook, ten onrechte 
ervan uitgaande dat in elk afzonderlijk geval 
naa r redelijkheid mag worden beslist, tot wien 
het verwek moet worden gericht, evenzeer ten 
onrechte van oordeel is , dat ten deze aan het 
voorschrift van art. 28 Armenwet is voldaan; 

dat de Rechtbank voorts overweegt, dat het 
onmogelijk de bedoeling van de Wet kan zijn, 
dat een verzoek, als waarvan in art. 28 Ar
menwet sprake is, aan iedere nieuwe onder
steuning, welke doorgaans éénmaal per week 
geschiedt, opnieuw wu moeten voorafgaan, 
hetgeen practisch onuitvoerbaar zou zijn; 

dat een en ander echter geenszins verwekers 
argumenten ontzenuwt, en al evenmin de slot
som rechtvaardigt, dat de gestelde eisch slechts 

bij den aanvang der ondersteuning van ge
meentewege {waarmede de Rechtbank blijk
baar bedoelt, althans inbegrepen acht: onder
steuning gedurende een reeks van jaren, gelijk 
ten deze) geldt ; 

dat volgens art. 29 {oud) Armenwet de 
ondersteuning telkens voor een bepaalden 
termijn werd toegekend {deze termijn behoeft 
natuurlijk niet dezelfde te zijn als die, waar
over de ondersteuning "geschiedt", d.w.z. 
wordt uitbetaald, waarop de Rechtbank ver
moedelijk doelt); 

dat uit de bepalingen van artt. 28 en 29 
{oud) in onderling verband moet worden af
geleid, dat elke aldus toegekende ondersteu
ning slechts mocht worden verleend, wanneer 
aan de daarvoor in art. 28 gestelde voorwaar
den was voldaan; 

dat nu, indien de instelling vóór 15 De
cember 1929 {de bij K . B. van 11 November 
1929, S. 479, bepaalde datum van inwerking
treding der wijzigingswet van 22 Juni 1929, 
S. 326) verkoos, bedoelden termijn telkens op 
één week te bepalen, de gevolgen daarvan en 
derzelver praktische onuitvoerbaarheid voor 
hare rekening bleven; 

dat de instelling de ondersteuning echter 
ook voor {ten hoogste) drie maanden kon 
toekennen in welk geval dus eenmaal per 
kwartaal moest worden onderwcht, of aan de 
vereischten van art. 28 Armenwet was voldaan ; 

dat dan echter niet telkenmale, gelijk de 
Rechtbank zich als denkbaar {doch onaan
nemelijk) schijnt voor te stellen, het verzoek 
aan de onderhoudsplichtigen moest worden 
herhaald, doch wel telkens moest blijken, 
dat de arme het levensonderhoud niet ont
ving van de onderhoudsplichtigen, hoewel een 
verwek daartoe gedaan was ( dit laatste kon 
dus ook geruimen tijd geleden geschied zijn) ; 

dat aldus opgevat, art. 28 Armenwet ook 
vóór 15 December 1929 een juist en redelijk 
voorschrift was en niets onuitvoerbaars be
vatte; 

dat uit die bepaling dan echter ook volgt, 
dat wanneer het aantal onderhoudsplichtigen 
zich uitbreidde, ondersteuning slechts dan 
voor een nieuwen termijn kon worden ver
leend, indien de arme het noodzakelijk levens
onderhoud, hoewel een verzoek daartoe gedaan 
was, ook van een onderhoudsplichtige, die 
tevoren niet in aanmerking kwam om een 
bijdrage te betalen of een daartoe strekkend 
verzoek te ontvangen, niet ontving; 

dat bij een andere opvatting het subsidiair 
karakter der burgerlijke armenwrg in geval 
len van langdurige ondersteuning volkomen 
denkbeeldig zou worden; 

dat het derhalve wel degelijk van belang is, 
dat in den loop der ondersteuningsjaren ver
zoeker ten slotte meerderjarig is geworden en 
toen mede voor het verwek tot ondersteuning 
aangewezen wu zijn geweest, en bedoeld ver
zoek toen stellig tot verweker gericht had 
moeten zijn ; 

dat verweerder, zulks eenmaal geschied 
zijnde, verder had kunnen volstaan met een 
periodiek onderwek, of verzoekers grootmoe
der het noodzakelijk levensonderhoud o. a. van 
verzoeker ontving; 

dat sedert 15 December 1929 de bepaling, 
dat de ondersteuning telkens voor een bepaal-
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den termijn wordt toe~kend, is vervallen; 
dat dus sedert dat tiJdstip de omstandigheid, 

dat de ondersteuning "doorgaans eenmaal per 
week geschiedt", in welken zin men deze uit
drukking ook wil verstaan, rechtens irrele
vant is; 

dat echter ter uitdrukking van de "bedoe
ling, dat de bur~erlijke armbesturen niet te 
vrijgevig zullen zijn en niet l anger dan nood
zakelijk is zullen ondersteunen" (M. v. T., 
behoorende bij het ontwerp der wijzigingswet), 
bepaald is, dat tenminste eenmaal in de drie 
maanden wordt onderzocht of verdere onder
steuning noodzakelijk is; 

dat de armbesturen dus ook sedert 15 Dec. 
1929 verplicht zijn, driemaandelijks te onder
zoeken, of verdere ondersteuning der betrok
kenen noodzakelijk is, m. a. w. of de in art. 
28 der Armenwet gestelde voorwaarden nog 
steeds vervuld zijn, en, zoo zulks niet het 
geval blijkt te zijn, de ondersteuning te sta
ken· 

d~t tot die voorwaarden stellig deze behoort, 
dat de arme van een in den loop der onder
steuningsjaren meerderjarig geworden, tevoren 
niet in aanmerking gekomen, onderhouds
plichtige, gelijk verweker, het noodzakelijk 
levensonderhoud niet ontvangt, hoewel daartoe 
het verwek gedaan is; 

dat dit eveneens volkomen in overeenstem
ming is met de strekking van meergemeld 
artikel dat (ook naar het oordeel der Recht
bank) beoogt, dat de publieke armenwrg haar 
subsidiair karakter behoude; 

dat, nu verzoeker ook na 15 December 1929 
nimmer tot betaling van levensonderhoud ten 
behoeve van zijn grootmoeder is aangewcht, 
verhaal eener aldus in strijd met art. 28 der 
Armenwet voortgezette ondersteuning op ver
zoeker niet geoorloofd is; 

dat hetgeen de Rechtbank nog verder over
weegt hieraan niet afdoet, en de Rechtbank 
dan ook ten onrechte verzoekers eerste grief 
tegen de beschikking van den Kantonrechter 
van 4 Februari 1936 ongegrond heeft bevon
den· 

d;t verzoeker, hoewel beseffende hiermede 
op te komen tegen eene beslissing van feite
lijken aard, nog opmerkt, dat de Rechtbank 
geheel ten onrechte in ander verband heeft 
overwogen, dat verzoeker, als bij zijn groot
moeder inwonende, indertijd ook zelf van de 
haar door verweerder verleende ondersteuning 
op de hoogte moet zijn geweest; 

dat hij door en ten huize zijner ouders is 
opgevoed en nimmer bij zijn grootmoeder heeft 
ingewoond; 

dat hij meent dit Uwen Raad te moeten 
mededeelen ter voorkoming van een onjuisten 
indruk omtrent de strekking van dit cassatie
beroep; 

Weshalve het Uwen Raad behage, de be
schikking der Arr.-Rechtbank te Leeuwarden, 
van 28 Mei 1936, waarvan beroep, te vernie
tigen, met zoodanige verdere rechtspraak als 
Uw Raad zal meenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 

Weststellingwerf, gevestigd te Wolvega, ten 

deze domicilie kiezende te Leeuwarden (adv. 
Mr. L. J. van Gelein Vitringa) ; 

dat de Rechtbank als feitelijk vaststaand 
onder meer heeft aangenomen dat de liti
gieuse ondersteuning ongeveer 25 jaar geleden 
een aanvang heeft genomen en onafgebroken 
is voortgezet, dat de ondersteunde voor den 
aanvang der ondersteuning de daarvoor in 
aanmerking komende familie herhaaldelijk, 
doch vruchteloos tot steun heeft aangezocht, 
terwij l de voor een verzoek in aanmerking 
komende kerkelijke instelling een dusdanig 
verzoek heeft ontvangen; 

dat alzoo vaststaat dat vóór den aanvang 
der ondersteuning aan het voorschrift van art. 
28 Armenwet is voldaan, waardoor tevens de 
wetmatigheid der geheele ondersteuning vast
staat mits zij voldaan heeft aan het voorschri ft, 
vervat in het laatste lid van art. 29 (nieuw) 
der Armenwet, waaromtrent evenwel niet is 
gebleken van eenig geschil ; 

dat gerequestreerde bij de toe! ichting van 
zijn cassatiemiddel verwart de wetmatigheid 
der ondersteuning en de omstandigheid dat 
slechts ten opzichte van een gedeelte der 
ondersteuning in verband met den verjarings
termijn regres op onderhoudsplichtigen moge
lijk is, stellende gerequestreerde zich volkomen 
ten onrechte op het standpunt dat het gedeelte 
der ondersteuning, waarvoor regresrecht mo
gelijk is, te beschouwen zoude zijn als een 
volkomen opzichzelfstaande ondersteuning, 
voor den aanvang waarvan het bij art. 28 . 
Armenwet voorgeschreven gedetailleerd onder
zoek wederom zou moeten plaatsvinden; 

dat gerequestreerde voorts voorbijziet dat 
art. 29 Armenwet kennelijk uitgaat van de 
stelling dat een ondersteuning, waarvan vóór 
den aanvang een onderzoek naar het subsi
diair karakter heeft plaatsgevonden met het 
resultaat dat de verzochte Overheidssteun ge
rechtvaardigd kan worden geacht, dit karakter 
blijft behouden indien het bij het laatste lid 
van dit artikel voorgeschreven periodiek on-' 
derzoek naar de uiterlijke omstandigheden der 
ondersteunde niet · tot een andere opvatting 
noopt; 

dat de vraag of een ondersteuning door de 
Overheid wetmatig is en blijft, hare beant
woording vindt in de artt. 28 en 29 Armenwet, 
terwijl de vraag wie regresplichtig zijn, hare 
beantwoording vindt in de artt. 376 e. v. B. 
W., terwijl met name onjuist is de opvatting 
dat de mogelijkheid van regres tegenover een 
bepaalden bloedverwant rechtstreeks afhan
kelijk zoude zijn van de vraag of aan dezen 
bloedverwant een verzoek tot ondersteuning is 
gericht, tredende de regrespl icht voor de in 
artt. 376 e. v. B. W. bedoelde personen in 
door het enkele feit eener voorafgegane wet
matige onderhoudsondersteuning; 

dat de vraag aan welke personen het bij 
art. 28 Armenwet bedoeld verwek moet wor
den gedaan moet worden beantwoord naar de 
desbetreffende omstandigheden vóór den aan
vang der ondersteuning, terwijl de vraag of 
een eenmaal aangevangen wetmatige onder
steuning dit karakter behoudt, uitsluitend 
hare beantwoording vindt in de armlastigheid 
van den ondersteunde, en met name niet in de 
omstandigheid dat het aantal regresplichtigen 
wellicht is uitgebreid; 
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dat de door gerequestreerde aangehaalde 
beslissingen van Uwen Raad niet beantwoor
den de vraag of tijdens een ondersteunings
periode op gezette tijden het bij art. 28 Armen
wet bedoeld verzoek behoort te worden her
haald, dan wel of kan worden volstaan met 
het aan de ondersteuningsperiode voorafgegaan 
zijnd verwek; 

dat Uw arrest van 2 Maart 1931 meer steun 
geeft aan de opvatting van het Armbestuur 
dan aan die van gerequestreerde, terwijl het 
arrest van 14 September 1931 met de onder
havige questie niets te maken heeft; 

dat niet juist is de opvatting van gereques
treerde dat een voortzetting eener aangevan
gen wetmatige ondersteuning dit karakter zou 
verliezen indien het aantal onderhoudsplich
tigen zich had uitgebreid en niet zou blijken 
van een aan de onderhoudsplichtigen, die 
tevoren niet in aanmerking kwamen om een 
bijdrage te betalen, gedaan desbetreffend for
meel verwek; 

dat integendeel kan en kon worden volstaan 
met een geregelde controle op de uiterlijke 
omstandigheden van den ondersteunde, daar, 
indien bleek dat deze omstandigheden zich 
n iet ten gunste van den ondersteunde gewij
zigd hadden, daardoor tevens vaststond dat 
ondanks uitbreiding van het aantal onder
houdsplichtigen het subsidiair karakter der 
Overheidssteun niet in gevaar gebracht was; 

dat blijkens de memorie van toelichting tot 
de Wet van 22 Juni 1929 S. 326 de controle, 
voorgeschreven bij art. 29 lid 4 (nieuw) Ar
menwet voldoende werd geacht om te kunnen 
beoordeelen of Overheidssteun haar subs idia ir 
karakter behield, waaruit volgt dat ook onder 
de werking van art. 29 (oud) Armenwet deze 
controle als voldoende moest worden be
schouwd; 

dat de omvang der controle, voorgeschreven 
bij art. 29 lid 4 (nieuw) Armenwet in de wet 
niet nader is omschreven, en geheel staat ter 
vrije beoordeeling van het ondersteunend 
lichaam en met name niet staat ter beoordee-
ling der R echterlijke macht; • 

dat de Overheid aan art. 28 Armenwet niet 
het i-echt ontleent zelfstandig te beoordeelen 
of de potentieel onderhoudsplichtigen al dan 
niet terecht nalaten in het onderhoud van den 
te ondersteunen persoon te voorzien; 

dat de beoordeeling van de rechtmatigheid 
van deze gedragingen uitsluitend staat aan de 
R echterlijke macht, doch dat dan tevens vast
staat dat de Overheid a lleenlijk te onderweken 
heeft de vraag of de uiterlijke omstandigheden 
van den te ondersteunen persoon op zich zelf 
een Overheidssteun rechtvaardigen; 

dat hieruit weder volgt dat bij de beoordee-
1 ing van de vraag of voortzetting van een 
aangevangen ondersteuning gerechtvaardigd 
is, kan worden volstaan met een aan redelijke 
eischen van zorgvuldigheid voldoend onder
zoek naar de uiterlijke omstandigheden van 
den ondersteunde, een hoedanig onderzoek 
volgens feitelijke beslissing der Rechtbank bij 
herhaling heeft pi aatsgevonden; 

dat de Rechtbank dan ook ronder schennis 
van een der voorgestelde wetsartikelen de 
bestreden beslissing kon nemen, terwijl het 
Armbestuur zich zal onthouden van beant-

woording der feitelijke opmerkingen van ge
requestreerde; 

Weshalve het Armbestuur eerbiedig verwekt 
het ingestelde beroep te verwerpen. 

Conclusie van den Adv.-Gen . van Lier. 

0. dat de Rechtbank omtrent het verweer 
van de V ., dat hij nimmer van of ten behoeve 
zijner grootmoeder een verwek om ondersteu
ning heeft ontvangen, overwogen heeft: dat de 
wet niet bepaaldelijk zegt, tot wien het ver
wek moet worden gericht, en dus is aan te 
nemen, dat in elk afzonderl ijk geval daarom
trent naar redelijkheid mag worden beslist; 

dat nu is gebleken, dat de gemeentelijke 
ondersteuning der weduwe K. reeds een 25-tal 
jaren tevoren een aanvang had genomen, toen 
J . de V. nog slechts een jaar of 7 à 8 was en 
het van zelf spreekt, dat het een dwaasheid 
zoude zijn, tot een jongen van dien leeftijd 
een verzoek tot ondersteuning van zijne groot
moeder te richten; 

dat het Burgerlijk Armbestuur heeft ver
klaard , dat destijds de daarvoor in aanmer
king komende familie door de ondersteunde 
herhaaldelijk, doch vruchteloos, tot steun is 
aangewcht, en hiermede aan het voorschrift 
van art. 28 Armenwet naar het oordeel der 
Rechtbank is voldaan; 

dat die verklaring door de V. onvoldoende 
is weersproken, daar toch zijne bewering, in 
de door zijnen raadsman overgelegde pleit
nota neergelegd, dat hij in elk geval zelf 
nimmer tot ondersteuning is aangewcht, met 
het oog daarop van geene beteekenis is, waar, 
woals · de Rechtbank zoo juist heeft over
wogen, de V. destijds daarvoor nog geenszins 
in aanmerking kwam; 

dat nu verder is gebleken, dat oorspronkelijk 
tezamen met het Burgerlijk Armbestuur ook 
een kerkelijke instelling ondersteuning heeft 
gegeven, en dus gereedelijk mag worden aan
genomen, dat indertijd inderdaad een verzoek 
om ondersteuning tot die instelling, voorzoover 
de wet dit dan mocht vorderen, is gericht, 
terwijl van het bestaan van nog andere instel 
lingen, die voor zulk een verzoek in aanmer
king kwamen, niet is gebleken; dat het nu 
voorts onmogelijk de bedoeling van de wet 
kan zijn, dat een verwek, als waarvan in art. 
28 Armenwet sprake is, aan iedere nieuwe 
ondersteuning, welke doorgaans eenmaal per 
week geschiedt, opnieuw zou moeten vooraf
gaan, hetgeen praktisch volstrekt onuitvoer
baar zoude zijn, en de hier gestelde eisch naar 
de zienswijze der Rechtbank, gelijk appellant 
terecht heeft aangevoerd, slechts bij den aan
vang der ondersteuning van gemeentewege 
geldt; 

dat dus niet ter zake doet, dat in den loop 
der ondersteuningsjaren J. de V. ten slotte 
meerderjarig is geworden en toen, ware daar
na de gemeentelijke ondersteuning aangevan
gen, mede voor het ontvangen van een verwek 
aangewezen wu zijn geweest; 

dat, zoo de eisch van een voorafgaand ver
zoek aan de onderhoudsplichtigen door de wet 
ware gesteld ten hunnen behoeve, om hen in 
de gelegenheid te stellen, een later verhaal 
te voorkomen door, zoo hun dit mogelijk is, 
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reeds aanstonds zich van hun onderhoudstaak 
te kwijten , de opvatting, dat men slechts aan
sprakelijk is voor onderhoud, verleend nadat 
men zelf een verzoek heeft ontvangen, en daar
door dus eens en voor al is gewaarschuwd, 
niet onaannemelijk zou zijn, maar dit zeker 
nîet de strekking van het artikel is, dat uit
sluitend beoogt, dat zorg worde gedragen, dat 
de publieke armenzorg haar subsidiair karak
ter behoude en niet dan bij bepaalde nood
zakelijkheid in werking trede; 

dat derhalve in den wettelijken eisch van 
het voorafgaande verzoek a llerminst een be
scherming van de belangen der onderhouds
plichtigen is te zien, doch slechts een aan de 
gemeentelijke instellingen en overheid uit 
publiekrechtelijk oogpunt gegeven voorschrift, 
hetgeen ten overvloede ook blijkt uit de om
standigheid, dat volgens het artikel het ver
zoek ook moet worden gericht tot kerkelijke, 
bijzondere en gemengde instellingen, ofschoon 
op deze in het geheel geen verhaalsrecht be
staat; 

dat, dit in aanmerking genomen, er voor 
J . de V. geenszins aanleiding bestaat om zich 
er op te beroepen, dat hij indertijd, toen hij 
nog kind was, en ook later, geen verzoek heeft 
ontvangen om zijne grootmoeder te onder
steunen; 

0. dat krachtens art. 28 Armenwet onder
steuning door een burgerlijk armbestuur slechts 
kan worden verleend aan hen, die zich het 
noodzakelijk levensonderhoud niet kunnen 
verschaffen en het hoewel een verzoek daartoe 
gedaan is, niet ontvangen van anderen inge
volge de wet tot het verstrekken daarvan 
gehouden, of van kerkelijke bijzondere of 
gemengde instellingen; 

dat de rechtbank heeft aangenomen, dat 
terwijl de ondersteuning reeds een 25-tal jaren 
te voren een aanvang had genomen, de onder
steunde destijds de daarvoor in aanmerking 
komende familie herhaaldelijk doch vruchte
loos heeft aangezocht; 

dat het aanvullende, subsidiaire karakter 
van de burgerlijke armenzorg, hetwelk de 
wetgever heeft vastgelegd in art. 28 der Wet, 
niet alleen vordert, dat het burgerlijk arm
bestuur niet aanvangt met een ondersteuning 
zoolang niet geblekèn is, dat niet van andere 
zijde als in art. 28 vermeld, in het nood
zakeliîk levensonderhoud wordt voorzien, maar 
ook, dat het burgerl ijk armbestuur een reeds 
aangevangen ondersteuning doet eindigen, 
wanneer anderen, daartoe verzocht, in het 
levensonderhóud van den behoeftige gaan 
voorzien ; 

dat bij een richtige uitvoering van zijn taak 
een burgerlijk armbestuur er derhalve reke
ning mee heeft te houden , dat ook nadat een 
ondersteuning is aangevangen er zich omstan
digheden kunnen voordoen, waarin volgens 
de wettelijke bepalingen het burgerlijk arm
bestuur niet meer de instelling is, welke in 
het onderhoud heeft te voorzien, en dan ook 
in art. 29 lid 4 der Wet is voorgeschreven, 
dat tenminste eenmaal in de 3 maanden wordt 
onderzocht of verdere ondersteuning nood
zakel ijk is ; 

dat nu onderwerpelijk niets anders blijkt, 
dan dat de ondersteuning van het burgerlijk 

armbestuur reeds meer dan 25 jaren plaats 
had en dat alleen "destijds" de daarvoor in 
aanmerking komende familie vruchteloos door 
den ondersteunde zou zijn aangezocht tot 
steun, en verzoeker toen een jongen van 7 of 
8 jaar was, hieruit niet kan volgen, dat over 
de jaren, waarvoor door het burgerlijk arm
bestuur thans verhaal wordt gezocht - de ja
ren 1930- 1935 (cf. art. 73 der wet) - de 
ondersteuning door deze instelling is geschied 
met in achtneming van de voorwaarden vol
gens art. 28 voor de ondersteuning vereischt; 

dat wel niet door de Wet gevorderd wordt, 
dat bij elke feitelijke uitkeering aan den 
behoeftige, de burgerlijke instelling zich dan 
telkens overtuigt of de voorwaarden in art. 
28 voor de ondersteuning gesteld nog aan
wezig zijn, maar in het onderhavige geval het 
burgerlijk armbestuur, dat te bewijzen had, 
dat alle vereischten voor de beweerde gehou
denheid tot ondersteuning aanwezig waren 
(vergel. arrest H. R. 7 Oot. 1926 W. 11568 
N. J. 1926, 1182) niet heeft aangetoond, dat 
in de jaren 1930-1935 de wettelijke voor
waarden voor de ondersteuning in art. 28 
gesteld, vervuld waren door slechts aan te · 
voeren dat 25 jaren geleden aan familie het 
bedoelde verzoek is gedaan. 

dat reeds uit art. 63 lid 1 ten 3e Armenwet 
volgt, dat een burgerlijk armbestuur heeft 
vast te stellen op wie verhaal gezocht zal 
kunnen worden en welke de finantieele draag
kracht van ieder van hen is, en het derhalve 
ook voor een burgerlijk armbestuur niet be
zwaarlijk kan zijn bij het voortzetten van een 
ondersteuning met een en ander rekening te 
houden; 

dat nu het Burgerlijk Armbestuur, niet 
heeft doen blijken, dat over de jaren 1930-35 
de ondersteuning is verstrekt met in achtne
ming der voorwaarden daarvoor in art. 28 
Armenwet gesteld, voor die kosten het arm
bestuur ook geen recht van verhaal toekomt. 

Concludeert tot vernietiging van de bestre
den beschikking der R echtbank en tot bevesti
ging van de beschikking van den Kantonrech
ter van 31 Maart 1936. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat ten deze vaststaat: 
a. dat de Kantonrechter te Heerenveen bij 

beschikking van 4 Februari 1936 ten verzoeke 
van het Armbestuur der gemeente Weststel
lingwerf een staat van onkosten wegens onder
stand aan de Weduwe K . uitvoerbaar heeft 
verklaard tot een bedrag van f 209.25 op de 
goederen en inkomsten van requestrant, klein
zoon van de ondersteunde; 

b. dat op het verzet van requestrant de 
Kantonrechter bij beschikking van 31 Maart 
1936 het Armbestuur, voorzoover betreft re
questrant, alsnog, met tenietdoening van zijn 
eerste beschikking, niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in het verzoek; 

c. dat de ondersteuning van de Weduwe K . 
door het Armbestuur reeds een 25-tal jaar 
geleden, toen requestrant nog een kind was, 
een aanvang had genomen; dat destijds de in 
aanmerking komende familieleden tot steun 
waren aangezocht, doch dat tot requestrant 



1936 2 NOVEMBER 374 

nooit, noch toen noch later, eenig desbetref
fend verzoek is gericht; 

0 . dat de R echtbank de beschikking van 
·31 Maart 1936 heeft vernietigd, daartoe over
wegende, voorwover thans van belang, dat 
bij den aanvang der ondersteuning requestrant 
wegens zijn leeftijd voor een verwek tot het 
verschaffen van levensonderhoud niet in aan
·merking kwam; 

dat het stelsel der Armenwet medebrengt 
dat zoodanig verwek slechts bij den aanvang 
der ondersteuning behoeft te geschieden en 
het dus niet ter zake doet dat requestrant in 
den loop der jaren, waarin ondersteuning 
heeft plaats gevonden, meerderjarig is ge
worden en toen, ware daarna de ondersteu
ning aangevangen, mede voor het ontvangen 
van een verzoek in aanmerking wu zijn ge
komen; dat .requestrant zich dan ook op het 
ontbreken van een tot hem gericht verzoek 
niet kan beroepen; 

O. omtrent het middel van cassatie: 
dat onder de kosten van armenverzorging, 

·waarvoor. art. 63 Armenwet verhaal toelaat 
pnder meer op. hen die ingevol ge de wet tot 
onderhoud van den ~ndersteunde verplicht zijn, 
slechts zijn te verstaan die kosten, welke door 
het ondersteunend lichaam zijn gemaakt met 
i nachtnem ing van het in art. 28 dier wet 
bepaalde, waartoe behoort, dat het noodzake
lijk levensonderhoud, niettegenstaande het 
daartoe gedaan verzoek, niet ontvangen werd 
van hen, die door. de wet tot het verstrekken 
"daarvan zijn verplicht; 

· dat de R echtbank nu ten onrechte van oor
deel was· dat dit vei-zoek slechts bij den aan
Yang der' onáersteuning behoeft te gesc~_ieden ;' 

dat dit volgt uit het. karakter van den inge
volge a r t. 28 .der Armenwet .. te verleenen 
onderstand · en mede tot uiting komt in de 
bepal ing van art. 29, ali nea 4, volgens welke 
'ten m inste éénmaal in de drie maanden moet 
worden onderzocht of verdere ondersteuning 
noodzakelijk is; . .-

dat waar de wet. ten aanzien van di t onder
~oek 'eenige bèperkin_g niet bevat, dit o~d.er
·zoek zich behoort uit te strekken over al de 
omstand igheden, welke ·- van belang zijn ter 
beoordeeling van de vraag, of het Armbestuur 
crvereenkomstig de voorschriften van art. 28 
voornoemd de ondersteuning mag voortzetten, 
en dus ook of er sedert een vorig-, onderzoek 
·onderhoudsplichtigen zijn gekomen en of ~oot 
dezen het bedoelde verzoek is gericht; 
· dat derhalve het Armbestuur, onderstani;I 

verleenende hoewel tot requestrant., di e daar
toe toen in de termen viel , een verwek tot. he~ 
v<irschaffen van levensonderhoud noch . door 
h et Armbestuur, noch door een ander was 
gericht, de ondersteuning niet· heeft ·. gegeyen 
met inachtneming van het in art. 28 ·der ·wet 
·bepaalde, zoodat daarvoor verhaal niet kan 
gl)schieden; · 

dat het. middel derbal ve is gegrond ; 
Vernietigt de bestreden beschikking; 
En rechtdoende ten principale: 
Bevestigt dé bovenvermelde beschikking van 

den K antonrechter te H eerenveen van 31 
Maart 1936. ' 

(N. J.) 

2 Novembe1· 1936. ARREST van den H oogen 
Raad. (Sr. a r t. 436; Lager Onderwijswet 
artt. 11 en 129. ) 

Daargelaten of het wel juist is aan te 
nemen, dat het verbod van a rt. 11 der 
Lager Onderwijswet 1920 ook het onder
wijs geven aan kinderen beneden den bij 
K. B . van 28 Aug. 1934 n°. 81 bepaa lden 
leeftijd omvat, staat in elk geval de leef
t ijd van hen aan wie onderwij s wordt ge
geven, geheel buiten de e ischen, door de 
wet aan de toelating tot de uitoefening 
van het beroep van onderwijzer of onder
wijzeres gesteld. 

Mitsdien heeft de R echtb. met juistheid 
beslist, dat art. 436, lid 2 Sr. op het door 
verd., die de acte van onderwijzeres bezit, 
aan kinderen beneden de voorgeschreven 
toelatingsleeftijd onderwijs geven, niet van 
toepassing is. 

Al is juist, dat art. 436 Sr. in het W. 
v. S. is opgenomen om een aantal straf
bepalingen van bijzondere wetten te ver
vangen, dit brengt geenszins mede, dat 
art. 436 zelfstandige beteekenis zoude m is

. sen, in dien zin, dat daaronder niet zou 
kunnen vallen iets, dat bij bedoelde bij
zondere wetten [m. u. het zonder daartoe 
bevoegd te zijn a ls hoofd eener school op
treden naar de Lagere Onderwijswet van 
1878] niet strafbaar was. 

In haar artt. 27, 109 en 192 h eeft de 
Lager Onderwijswet 1920 voor het op
treden als hoofd van eene school zekere 
eischen gesteld - aan welke eischen requi
rante niet voldoet-, weshalve hier het in 
a rt. 436 Sr. bedoelde geval, dat de wet 
voor de uitoefening van het beroep, m. n. 
het beroep van hoofd eener school, een 
toelating vordert. 

Qualificatie - in verband met het ~mt
-breken daarin van de woorden "buiten 
_noodzaak" - ambtshalve verbeterd. 

')p het beroep 1 °. van den 0 . v. J . bij 
de Rechtbank te Arnhem , 2°. van S. A . M . 
T ., onderwijzeres te Arnhem, requira nten va n 
cassatie tegen een vonms van voormelde 
R echtbank van 5 Mei 1936, de eerste requi
rant voorzoover het ten tweede ten laste ge
legd~ betreft, de tweede requirante, · voorw~: 
ver het vonnis te haren laste is gewezen,- b11 
welk vonnis, in hooger beroep, met vernie
t iging van een door het K a ntonger echt te 
Arnhem op 26 Februari 1936 [1936 n° . 223 ) 
·gedane uitspraak, requiran te ter z~ke van het 
onder · 1 °. ten J-aste gelegde en oewezenver
klaarde onderwijs geven en het geheele onder 
2° ten laste gelegde en bewezenverklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen, met 
veroordeeling ter zake van het voor het 
overige onder 1 ° ten laste gelegde en bewe
zenverklaarde gequalificeerd a ls: ,,het niet 
toegelaten tot' de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet eene toelating vordert, dat 
beroep uitoefenen", met aanhaling van de 
artt. 436, 23, 91 Sr., tot eene geldboete van 
vijf en twintig gulden en · vijf en twintig 
dagen vervangende hechtenis ; (voor 2e req. 
gepleit door Mr. A . F. de Jo~gh. ) 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Bij inleidende dagvaarding legde de Amb
tenaar 0. M. aan requirante (tevens gerequi
reerde) te Jaste, dat zij in de gem. Arnhem: 

1 °. hoewel niet t.oegelaten t.ot de uitoefe
ning van het beroep van hoofd eener school 
voor gewoon lager onderwijs als omschreven in 
artt. 1, 2, 3 Lager Onderwijswet 1920, waar
toe deze wet een t.oelating vorderde, niettemin 
buiten noodzaak op 24 Januari 1936 en vóór
dien in en sedert de 2e helft van 1935 dat 
beroep heeft uitgeoefend als houdster van 
zoodanige school, waaraan zij genoemd onder
wijs gaf en waarvan zij de lessen bestuurde en 
welke school was gevestigd in één of meer 
schoolvertrekken van het schoolgebouw "Ons 
Kleuterhuis" aan den Bakenbergscheweg te 
Arnhem; 

2°. t.oegelaten t.ot de uit.oefening van het 
beroep van onderwijzeres voor gewoon lager 
onderwijs als omschreven in artt. 1, 2, 3 Lager 
Onderwijswet 1920, waart.o'e de wet een t.oela
ting vorderde en welk beroep zij op 24 Januari 
1936 en voordien in en sedert de 2e helft van 
1935 uitoefende in eene school, gevestigd in 
een of meer schoolvertrekken va'1 het school
gebouw "Ons Kleuterhuis" aan den Baken
bergschen weg te Arnhem, buiten noodzaak in 
de uitoefening van dat beroep, met overschrij
ding van de grenzen harer bevoegdheid, aan 
kinderen, die den leeftijd vereischt krachtens 
'art. 11 van genoemde wet, ten tijde der we.
lating door haar verdachte, t.ot deze school in 
de 2e helft van 1935 nog niet hadden bereikt 
en uit meer dan drie gezinnen a fkomstig wa
ren, in die school bovenomschreven onderwijs 
gezamenlijk heeft gegeven in eene klasse, 
welke in de 2e helft van 1935 was aangevan
gen: De Kant.onrechter te Arnhem achtte dit 
alles bewezen, gaf aan het eerste feit de be
naming van : ,,niet toegelaten zijnde t.ot de 
uitoefening van een beroep, waartoe de wet 
eene t.oelating vordert, buiten noodzaak dat 
beroep uitoefenen", en veroordeelde haar voor 
he~ plegen van dat eerste feit, met aanhaling 
der artt. 1, 2, 3, 27, 109 en 192 L ager Onder
wijswet 1920, art. 78 der Wet van 17 Augustus 
1878, S. 127, gelijk laat.stelijk gewijzigd, en 
artt. 23, 436 lid 1 Sr., tot een geldboete van 
f 75, bij gebreke van betaling en verhaal te 
vervangen door 14 dagen hechtenis. 

H et tweede onderdeel der telastelegging le
verde naar het oordeel van den Kant.onrechter 
geen strafbaar feit op, en hij oot.sloeg der
halve, t. a. daarvan requirante van alle rechts
vervolging. 

Zoowel het 0. M. als requirante kwamen in 
hoo·ger beroep en de Rechtbank te Arnhem 
vernietigde op 5 Mei 1936 het vonnis van den 
Kantonrechter daarbij bewezen verklarend, 
dat verdachte het haar onder 1 en onder 2 der 
oorspronkelijke dagvaarding telastegelegde had 
begaan. De R echtbank achtte echter het onder 
ten eerste te laste gelegde onderwijs geven, 
a lsmede het geheele onder ten tweede telaste
gelegde niet · strafbaar en oot.sloeg verdachte 
te dier zake van alle rechtsvervolging. Het 
overigens onder ten eerste telastegelegde be
wezen verklarend oordeelde de Rechtbank 
verdachte deswege strafbaar en legde haa_r als 
straf een geldboete op van f 25 bij gebreke 

van betaling en verhaal te vervangen door 25 
dagen hechtenis. 

Beide partijen wenschten niet in dit vonnis 
te berusten, en stelden beroep in cassatie in. 

De 0. v. · J. bij de Rechtbank te Arnhem 
droeg bij schriftuur als cassatiemiddel voor: 

S. door v., of door n. -t . van de artt. 422, 
423, 425, 350, 351, 352, 359 Sv., van art. 436 
Sr., van de artt. 1, 2, 3, 11, 27, 129, 210bis 
Lager Onderwijswet 1920, van art. 77 der Wet 
van 1878, S. 127 en van het Kon. Bes!. van 
28 Augustus 1934, Stct. 1934, N°. 171, doordat 
de Rechtbank verdachte heeft oot.slagen van 
recht.svervolging ter zake het tweede bij 
inleidende dagvaarding telastegelegde feit uit 
overweging: 

,, .. .. . dat immers die bevoegdheid niet is 
gebonden aan den persoon van dengene, die 
het onderwijs ontvangt en in het bijzonder die 
aote haar wel de bevoegdheid geeft tot het 
geven van huisonderwijs, terwijl all een het 
toelaten van te jeugdige kinderen op de 
school is verboden ..... ", zulks ten onrechte, 

a. blijkens den duidelijken tekst van de 
acte, waarop verdachtes bevoegdheid steunt, 
deze acte bevoegdheid geeft t.ot het geven 
le. van huisonderwijs, en 2e. van schoolonder
wijs, dus niet tot het geven van lager onder
wijs in het algemeen en zonder meer, en aldus 
verdachtes bevoegdheid is gebonden aan de 
voorschriften door en krachtens de Lager 
Onderwijswet gegeven voor huis- en voor 
schoolonderwijs, welke voorschriften onderling 
uiteraard kunnen verschillen; 

b. het hier betreft schoolonderwijs, waarop 
·art. 11 der Lager Onderwijswet van toepas
sing is; 

c. art. 11 der Lager Onderwijswet het toe
laten van te jeugdige kinderen t.ot een school 
verbiedt, ómdat de wetgever het onderwijzen 
van te jeugdige kinderen in schoolverband 
niet wenscht, zoodat niet alleen het toelaten, 
maar ook het onderwijzen van aldus t.oege
laten kinderen in strijd is met de wet; een 
konsekwentie, welke de Rechtbank ten on
rechte niet aanvaardt; 

d. verdachte - door in de uit.oefening van 
haar beroep van onderwijzeres, in strijd met 
de wet, te jeugdige kinderen t.ot haar school 
toe te laten, en daarin te onderwijzen -, de 
wettelijke· grenzen harer bevoegdheid, zoowel 
door de toelating als door het onderwijzen, 
heeft overschreden; 

e. art . . 436 lid 2 Sr. deze overschrijding 
strafbaar stelt, zooals in de betrokken schrif
tuur van hooger beroep van den Ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie - welke in zoo
verre als hier ingevoegd worde beschouwd -
nader is bet.oogd. 

In verband met het punt onder e vermeld, 
neem ik hier over ten deele hetgeen de Amb
tenaar van het 0. M. bij het Kant.ongerecht 
in zijn schriftuur aanvoerde, en hetgeen luid
de: De Lager Onderwijswet regelt in het al
gemeen aan wie, door wie en de stof waarin 
onderwijs gegeven wordt, en trekt voor deze 
onderwerpen, rakende de kern dezer wetge
ving, grenzen. Deze onderwerpen zijn in wezen 
van gel ijken aard. Overschrijding van de wet
telijke grenzen behoort daarom thuis onder 
art. 436 lid 2 Sr. 

Onderwijzers kunnen hun boekje ook op 
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andere wijze te buiten gaan: op zedelijk ge
bied, door mishandeling en dergelijke buiten 
het eigenaardig gebied van het onderwijs ge
legen vergrijpen; in wezen soortgelijk hier
mede is een hygiënisch voorschrift a ls het 
verbod van onderwijs in een afgekeurd lokaal. 
Al deze delicten zijn afzonderlijk strafbaar 
gesteld, en bij gebreke van een eigen straf
bepaling in het Wetb. v. Sr. voor het verbod 
van onderwijs in een afgekeurd lokaal moest 
de Lager Onderwijswet daarin voorzien; het
geen geschied is in art. 9 dezer wet. 

Art. 11 L ager Onderwijswet daarentegen 
betreft het onderwerp "aan wie", geregeld in 
die wet, behoort dus tot het wezen der onder
wijsregeling en vindt mitsdien sanctie in art. 
436 lid 2 Sr. 

I s het dus - zooals hier vooropgesteld is -
reeds in het algemeen niet aannemelijk, dat 
een wetgever een wet ten deele een " lex 
imperfecta" heeft willen doen zijn, zoo blijkt 
ook bij nadere beschouwing van het onder
h avige geval een sanctie middels art. 436 lid 
2 Sr. wel degelijk aanwezig. 

Tegen het vonnis bracht de raadsman van 
de veroordeelde onderwijzeres als middel naar 
voren: S., althans v. t. van art. 436 Sr. en 
van art. 192 der Lager Onderwijswet 1920 
door de beslissing, dat overigens het sub 1 ten 
laste gelegde ( dat is: ,,dat zij in de gemeente 
Arnhem, hoewel niet toegelaten tot de uit
oefening van het beroep van hoofd eener 
school voor gewoon lager schoolonderwijs, als 
omschreven in art. 1, 2 en 3 der Lager On
derwijswet 1920, waartoe deze wet een toela
ting vorderde, niettemin buiten noodzaak op 
24 Januari en vóórdien in en sedert de tweede 
helft van 1935, dat beroep heeft uitgeoefend 
als houdster van zoodanige school , waarvan 
zij de lessen bestuurde, en welke school was 
gevestigd in één of meer schoolvertrekken van 
het schoolgebouw "Ons Kleuterhuis", aan den 
Bakenbergsche weg te Arnhem", strafbaar is 
als opleverende de bij art. 436 Sr. strafbaar 
gestel de overtreding van: ,,het niet toegelaten 
tot de uitoefening van een beroep waartoe de 
wet eene toelating vordert, dat beroep uit
oefenen", en de overweging, waarop die be
slissing steunt, dat krachtens de overgangs
bepaling van art. 192 der Lager Onderwijswet 
1920 voor het zijn van hoofd eener school 
wordt geëischt de acte van hoofdonderwijzer, 
bedoeld in art. 77 b van de Wet van 27 Augus
tus 1878, S. 127. 

Bij pleidooi zette haar raadsman dit middel 
nader uiteen, waarop verder hierna zal wor
den ingegaan. 

Een duidelijk beeld van hetgeen de feiten 
in deze zaak zijn, krijgt men uit het proces
verbaal van verhoor dat de Ambtenaar 0. M. 
zelf aan S. A. M . T . heeft afgenomen. Zij 
verklaarde: ,,Ik bezit het bewijs van be
kwaamheid, om lager onderwijs te geven over
eenkomstig de Lager Onderwijswet 1920, en 
geef in dit schoollokaal sinds eenige maanden 
lager onderwijs volgens het lesrooster, hetwelk 
U mij vertoont en aan de kinderen, die U hier 
aantreft en genaamd zijn a ls vermeld op de 
lij st, die U mij vertoont. Vóór Kerstmis gold 
een ander lesrooster met een nagenoeg gelijk 
programma. H et doel van dit onderwijs is, om 
de kinderen na verloop van een jaar onder-

richt onmiddellijk geplaatst te krijgen in de 
tweede klase van de lagere school. Ik volg 
dezelfde methode van onderwijs a ls gevolgd 
wordt in de eerste klasse der lagere school in 
de J ansstraat. Ik ben sedert den aanvang der 
cursus in de tweede helft van 1935 het hoofd 
dezer school, drijf deze geheel op eigen naam 
en voor eigen rekening, ik neem de leerlingen 
aan, hef per leerling een schoolgeld van f 30 
tot f 100 per jaar en bestuur de lessen dezer 
school. Mejuffrouw V endeloo, die hier des 
middags meestal les geeft is ondergeschikt aan 
mij en ontvangt van mij een maandelijksche 
toelage van f 5. De leermiddelen en inventaris 
dezer school behooren mij toe en dienen voor 
dit onderwijs. 

H et is mij bekend, dat ik op grond van de 
bepalingen der Lager Onderwijswet 1920 niet 
bevoegd ben, om hoofd eener school voor lager 
onderwijs te zijn. Ik heb de daartoe vereischte 
acte niet, ben nog geen 25 jaar en heb nog 
geen diensttijd van drie jaren. Het is mij 
eveneens bekend, dat eenigen der kinderen, 
die ik onderwijs, nog niet den vereischten 
leeftijd bereikt hebben, vereischt voor het toe
laten tot eene school voor gewoon lager on
derwijs. 

De Inspecteur van het Lager Onderwijs 
Omloo heeft mij reeds verscheidene malen op 
mijn overtredingen gewezen en ik weet ook 
wel, dat ik in strijd handel met de Lager 
Onderwij wet 1920. Niettemin heb ik het 
onderwijs op denzelfden voet voortgezet op 
advies van Jhr. Mr. F. van Nispen tot Seve
naer, Roëllstraat 2, Arnhem, die van oordeel 
is, dat op deze overtreding der Lager Onder
wijswet geen strafrechterlijke sanctie bestaat. 
Mr. van Nispen is een der promotors van 
deze school, zoodat ik mij zoo eenigszins mo
gelijk bij diens oordeel moet neerleggen" . 

Na verder onderzoek van het geval is de 
Ambt. 0. M. er ten slotte toe overgegaan re
quirante voor den Kantonrechter te roepen, 
ten e inde zich te verantwoorden over de twee 
in den aanvang vermelde overtredingen, 
waarvan de eerste in het kort gezegd hierop 
neerkomt, dat requirante zonder de z.g. hoofd
acte van het lager onderwijs te bezitten toch 
als hoofd eener school is opgetreden, en de 
tweede, dat zij de grenzen harer bevoegdheid 
heeft overschreden door op haar school kinde
ren toe te laten, welke nog niet den leeftijd 
bezaten, welke kinderen volgens de wet moe
ten bereikt hebben, om tot een school te wor
den toegelaten. 

D e Kantonrechter was van oordeel, zooah; 
reeds bleek, dat de feiten en omstandigheden, 
vervat in de in het vonnis opgenomen bewijs
middel en, reden gaven, dat requirante schul
dig was aan het haar telastegelegde. 

Hij overwoog daarop verschillende punten, 
en wel: A. dat, in het bijzonder t . a. v. het 
element der telastelegging, dat verdachte het 
beroep van hoofd der lagere school heeft uit
geoefend volgt uit de omstandigheid, dat zij 
de houdster der school was, de leerlingen 
aannam, de school -ingredienten zelf aanschaf
te, en de lessen der school bestuurde, terwijl 
het element der telastelegging, dat zij zulks 
deed buiten noodzaak, volgt uit de omstan
digheid, dat op 24 Januari 1936 en daarvóór 
in, en sedert de tweede helft van 1935 te 
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Arnhem voldoende gelegenheid bestond tot 
lager schoolonderwijs en er voldoende R.-K. 
lagere scholen aanwezig waren; dat voorts ten 
overvloede blijkens het voorgaande dus ook 
het bewijs is geleverd, dat hier inderdaad 
sprake was van een school voor gewoon lager 
schoolonderwijs als omschreven in de artt. 1, 
2 en 3 der Lager Onderwijswet 1920, en wel 
wat dergelijk onderwijs aangaat, gegeven in 
de eerste klas van zoodanige school; 

B. ten aanzien van de al dan niet straf
baarheid van het bewezene, en wel het eerste 
onderdeel daarvan: 

dat weliswaar in art. 129 lid 1 der Lager 
Onderwijswet 1920 een "toelating" voorge
schreven wordt voor het geven van lager 
onderwijs, doch dat dit niet wegneemt, dat 
blijkens diezelfde wet ook voor het optreden 
als hoofd eener school voor gewoon lager 
schoolonderwijs een "toelating" vereischt is, 
te weten de in artt. 27, 109 en 192 dier wet 
bedoelde vercischten; 

dat waar krachtens den aard der betrekking 
van hoofd eener school diens optreden een 
functie is, die beroepsmatig is, derhalve het 
uitoefenen van het beroep van hoofd eener 
school voor gewoon lager schoolonderwijs uit
maakt het uitoefenen van een beroep, waartoe 
de wet een toelating vordert; 

dat derhalve dergelijke uitoefening van het 
beroep van hoofd eener school voor gewoon 
lager schoolonderwijs, indien zulks onbevoeg
delijk is geschied, valt onder het onbevoegde- · 
lijk uitoefenen van een beroep als bedoeld in 
art. 436 le lid Sr., hetgeen trouwens beves
tigd wordt door de wordingsgeschiedenis van 
dat artikel, waarin uitdrukkelijk verwezen 
wordt naar de vóór de invoering van het 
Wetb. v. Sr. geldende wet op het lager on
derwijs (Mr. H . J. Smidt, Geschiedenis van 
het Wetboek van Strafrecht, 1882 deel 3, blz. 
227); 

dat toch in die toen geldende Lager Onder
wijswet van 17 Augustus 1878, S. 127, zooals 
deze wet laatstelijk was gewijzigd bij de wet 
van 11 Juli 1884, S. 123 in art. 9, le lid 
onder meer voorkwam het verbod om lager 
onderwijs te geven zonder daartoe bèvoegd te 
zijn, welke verbodsbepaling werd afgeschaft 
blijkens art. 10, 40° der zoogenaamde Invoe
ringswet van 15 April 1886, S. 64, uit welke 
uitdrukkelijke afschaffing dus tevens is af te 
leiden, dat het onbevoegdelijk lager onderwijs 
geven, voortaan moest worden aangemerkt te 
vallen onder het nieuw ingevoerde art. 436, 
le lid Sr. ; 

dat aan een en ander niet afdoet, dat bij 
dit laatste artikel niet sprake is van het geven 
van lager onderwijs, doch van een uitoefenen 
van een beroep, waartoe de wet een toela
ting vordert, derhalve van een bevoegdheid 
tot het uitoefenen van een beroep; 

dat toch van dergelijke bevoegdheid ook 
reeds sprake was in het bovenbedoelde art. 9 
der Wet van 17 Augustus 1878, S. 127 (zooals 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 11 Juli 
1884, S. 123), en juist bij die wet van 1878 
het gemis aan bevoegdheid strafbaar ver
klaard werd, zulks in tegenstelling met het 
geven van lager onderwijs zonder in het bezit 
te zijn der bij die wet gevorderde bewijzen 
van bekwaamheid en zedelijkheid (art. 6 lid 

1 dier wet, thans art. 129 lid 1 der wet van 
1920) tegen overtreding van welk verbod van 
gemeld art. 6 lid 1 bij de meerbedoelde wet 
van 1878 juist geen straf werd bedreigd; dat 
dan ook het bewezene, wat het eerste onder
deel der telastelegging aangaat, inderdaad 
valt onder art. 436 l e lid Sr., en daaraan 
niet afdoet, dat verdachte onbevoegdelijk als 
hoofd eener, gelijk zij erkende, niet-gesubsi
dieerde school is opgetreden, immers titel IV 
der Lager Onderwijswet ook op dergelijk niet
gesubsidieerd onderwijs betrekking heeft, daar 
toch het opschrift van titel IV dier wet ge
waagt van bijzonder, gewoon lager, uitgebreid 
lager onderwijs en vervolg-onderwijs, zonder 
tevens gewag te maken van het al of niet ge
subsidieerd-zijn van dat bijzonder onderwijs; 

dat evenmin aan de toepasselijkheid ten 
deze van art. 436 le lid Sr. afdoet het voor
schrift van art. 192, le lid, 3e volzin der 
Lager Onderwijswet 1920, daar toch van een 
tijdelijk toevertrouwen van de waarneming 
van het bestuur der school niets is gebleken 
ten aanzien van Verdachte, die integendeel 
toegaf niet bevoegd te zijn als hoofd eener 
school op te treden en trouwens van een tij
delijke waarneming evenmin iets blel)k; 

C. ten aanzien van de al dan niet straf
baarheid van het bewezene in zake het tweede 
onderdeel der tel as tel eggi ng: 

dat zulks niet strafbaar is, immers dat be
wezene niet bij eenige wettelijke bepaling 
strafbaar is gesteld, in het bijzonder niet bij 
art. 436, 2e lid Sr.; 

dat toch van een overschrijding van haar 
bevoegdheid door verdachte ten deze niet kan 
worden gesproken, omdat zulks enkel ten deze 
betreft haar bevoegdheid om lager onderwijs 
te geven, en dergelijk lager onderwijs ook ge
geven wordt, ook al zijn de leerlingen . be
neden den wettelijk voorgeschreven leeftijd; 

dat zulks trouwens ook is af te leiden uit 
het stelsel der Lager Onderwijswet 1920, waar
bij in art. 9 afzonderlijke verbodsbepalingen 
gegeven worden ten aanzien van de wijze, 
waarop het onderwijs gegeven wordt; te weten 
in een afgekeurd lokaal of in een vertrek 
met teveel leerlingen, welke bepalingen in 
wezen op één lijn zijn te stellen met het als 
onderwijzer geven van schoolonderwijs aan te 
jonge leerlingen; 

dat, indien derhalve de wetgever ook dit 
laatste strafbaar had willen verklaren, hij 
zulks wel bij gemeld art. 9 of bij een ander 
wetsartikel gedaan zou hebben, doch juist uit 
het gemis van dergelijk voorschrift de niet 
strafbaarheid van het als onderwijzer school
onderwijs geven aan te jonge leerlingen, ook 
volgens art. 436, 2e lid Sr. ware af te leiden_; 

dat derhalve verdachte ten aanzien van 
het tweede onderdeel der telastelegging, als 
zijnde dit niet strafbaar, moet worden ont
slagen van rechtsvervolging. 

De Rechtbank harerzijds overwoog in hooger 
beroep, dat zij uit het vonnis van den Kan
tonrecht.er overnam de gebezigde bewijsmidde
len en de, op de daarin vervatte redengevende 
feiten en omstandigheden steunende bAAl is
sing, dat requirant.e het haar t.elast.e gelegde 
heeft begaan. 

Zij voegde daaraan nog toe de volgende 
gronden: 
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"A. dat, wat de daarin vermelde toelatmg 
tot de uitoefening van het beroep van hoofd 
eener school betreft, art. 27 der Lager Onder
wijswet 1920 geen andere acte van bekwaam
heid voor een hoofd eener openbare school 
eischt dan die van onderwijzer, als bedoeld in 
art. 35 dier wet; 

dat voor de bijzondere scholen krachtens 
art. 109 j 0

• 107 dier wet eene overeenkom
stige regeling geldt; 

dat op het examen tot het verkrijgen van 
die acte betrekking heeft art. 134 der Wet, 
welk examen wordt gelijkgesteld met de eind
examina der kweekscholen, bedoeld in art. 
1.47 en 156 der wet; 

dat echter de regeling bedoeld in art. 134 
nog niet tot stand is gekomen en derhalve 
krachtens ·de overgangsbepaling van art. 192 
voor het zijn van hoofd een.er school wordt 
geëischt de acte van hoofdonderwijzer, beèloeld 
in art. 77b der Wet van 27 Augustus 1878, 
S. 129, terwijl voor de eindexamina der kweek
scholen is blijven gelden de oude regeling, 
zooals die bij K. B. van 10 September 1923, 
S. 435, is gewijzigd; 

dat, nu verdachte alleen bezit de acte van 
onderwijzeres bedoeld bij K. B. 10 September 
1923, S. 434, zij reeds uit dien hoofde niet 
bevoegd was als hoofd eener school op te tre
den, immers daartoe niet was toegelaten; 

B. dat, wat het "buiten noodzaak" ver
richten van de handelingen als in sub 1 ° en 2° 
der dagvaarding betreft, nog wordt opge
merkt, dat ten opzichte van de op de school 
aanwezige kinderen, die op 1 September 1935 
den leeftijd van 6 jaren reeds bereikt hadden 
of bereikten, geen noodzaak bestond, omdat 
die kinderen op andere scholen konden wor
den ondergebracht, terwijl voor de te jeugdige 
kinderen zeker geenerlei noodzaak bestond, 
omdat de wet juist niet wil, dat dergelijke 
kinderen op eene school worden toegeluten." 

Van belang is ten slotte nog de overweging 
der Rechtbank betreffende de strafbaarheid 
van de bewezen ·verklaarde feiten, waar zij 
zegt ten opzichte van het sub 1 ° ten laste ge
.legde en bewezen verklaarde, 

dat het specifieke werk van het hoofd der 
school bestaat in "het besturen der lessen", 
zooals art. 109 der wet dit omschrijft, zooals 
aan verdachte ook is ten laste gelegd, doch 
onder dit specifieke werk niet valt het -
_mede ten laste gelegde - geven van onderwijs 
tot welk laatste zij bevoegd was krachtens de 
acte van bekwaamheid, die zij had verkregen; 
dat dan ook in elk geval ten opzichte van dit 
sub 1 °. ten laste gelegde onderdeel ontslag 
van rechtsvervolging moet volgen. 

Deze uitvoerige uiteenzetting van al hetgeen 
in de zaak is voorgevallen was noodig om 
thans de middelen te kunnen bespreken. 

.H.equirante richt daarin haar bezwaren in 
hoofdzaak tegen hare veroordeel ing t. a. v. 
het eerste fe it, en bestrijdt daarmee middelijk 
het cassatie-middel van den Officier van 
.Justitie, dat zich keert tegen het ontslag van 
rechtsvervolg ing uitgesproken ten opzichte 
van het tweede feit. 

De strijd betreffende het eerste punt loapt 
over de vraag, of het uitoefenen van het be
roep van hoofd eener school zonder bezit van 
de hoofdacte strafbaar is. 

Ter beantwoording daarvan is het van 
belang na te gaan, welke de beteekenis is v.an 
art. 436 Sr., dat volgens de Memorie van 
Toelichting (zooals Smidt vermeldt op blz. 
227, en oijon herhaalt in aant. 1 op art. 436) 
de strekking heeft de strafbepalingen tegen 
het uitoefenen van beroepen zonder de ver
eischte toelating, in onderscheiden wetten 
(waarbij de wet op het lager onderwijs wordt 
genoemd) verspreid en onderling zonder een
heid wat strafpositie en recidive betreft, te 
vervangen. 

Het gedeelte van art. 436 Sr., dat luidt: 
"niet toegelaten tot de uitoefening van een 
beroep, waartoe de wet een toelating vor
dert", geeft, zooals Mr. van der E lst in zijn 
overzicht in het Tijdschrift van Strafrecht 
( dl. XXXII, blz. 383: Art. 436 Sr. in de 
praktijk) schreef, in de toepassing geen moei
lijkheden. 

Inderdaad is dit, wanneer ik de rechtspraak 
naga tot heden het geval , wanneer men uit
sluitend vragen stelt omtrent de wijze van 
telastelegging. Wel behandelt de rechtspraak 
enkele gevallen, waarin beslist wordt of voor 
bepaalde handelingen "toelating" vereischt 
wordt. Zoo besliste de H. R. op 28 Nov. 1892 
dat de bevoegdheid gymnastiek te onderwijzen 
niet insluit, de bevoegdheid te masseeren, 
welke handeling op het terrein der genees
kunde thuisbehoort, en wijs ik op meer der
gelijke vragen, welke bij de uitoefening der 
geneeskunst behooren, besproken in Uw ar
resten van 20 November 1911, (W. 9240), 25 
Juni 1923 (W. 11103; N. J. 1923, 1282) en 
16 Dec. 1929 (W. 12076, 2; N. J. 1930, 365). 

In deze zaak wordt echter een andere -vraag 
gesteld, en betoogt de geachte raadsman van 
requirante, dat voor het optreden als hoofd 
eener school de wet toelating niet vordert, ten 
minste op het optreden als zoodanig, geen 
strafsanctie stelt. 

Dit was zoo, is zijn redeneering krachtens 
de Qude lager onderwijswet van 27 Augustus 
1878, S. 127, en art. 436 Sr. bracht daarin 
niet verandering toen het de strafbepalingen 
uit die wet ve1-v.ing . 

Die wet van 1878 toch stelde in art. 6 j 0
• 

9 strafrechtelijk strafbaar: het geven van 
lager onderwijs zonder in -het bezi t te zijn van 
de bij de wet gevorderde bewijzen van be
kwaamheid, en het geven van lage r onderwijs 
buiten de grenzen zijner bevoegdheid, maa~ 
op het optreden van hoofd eener school, zon
der te voldoen aan de eischen van art. 23 en 
54 der wet van 1878 stond geen strafrechte-
1 ijke sanctie. 

Ik wil aannemen, dat deze stelling juist is, 
doch meen, dat zij niet meer van belang is, 
nu krachtens art. 187 der L. 0.-wet 1920 de 
wet van 1878 in hoofdzaak vervallen is, en ik 
niet meega met de verdere stel lingen vaó 
requirante, welke hierop neerkomen, dat de 
tegenwoordige wet moet verklaard worden uit 
die wet van 1878 en wel op zoodanige wijze, 
dat ook thans eiin strafrechtelijke sanctie op 
het optreden als hoofd eener school niet be
staat, omdat wat dit punt aangaat de wet 
niet veranderd is. Het wil , mij voorkomen, 
dat daarmede een ve<a!l . te nauw verband tus
schen beide wetten · gelegd wordt, en -thans 
alleen moet worden nagega:in of de wet van 
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1920 voor de toelating tot hoofd eischcn stelt, 
wo dat thans art. 436 Sr. wel toepasselijk is . 
De Rechtb. beroept zich m. i. in het hiarbo
·ven overgenomen gedeelte harer overwegingen 
terecht op de overgangsbepaling vervat in het 
tegenwoordige art. 192 der \Vet. Ik meen 
·daarbij ook nog te mogen wijzen op art. 27, 
in het bijzonder op lid 3 der wet. 

Al is het dus mogelijk, dat de wet van 1878 
de leemte bevatte niet te eischen de toelating 
op te treden als hoofd eener school, in dien 
zin, dat er geen strafrechtelijke sanctie be
stond op overtreding, wo is dit veranderd bij 
de nieuwere wet van 1920, hoezeer die ook 
verband houdt met de oude van 1878. 

Ik ben dus van oordeel, dat het middel on
gegrond is. 

Een opmerking wil ik hieraan echter nog 
vastknoopen betreffende de telastelegging, 
waarin alleen voorkomt of beter waarvan 
alleen bewezen verklaard is , dat requirante 
als houdster der school de lessen bestuurde. 
Op zichzelf is dit m. i. wel een zeer beperkte 
feitelijke omschrijving om daaruit af te leiden, 
dat zij optrad als hoofd der school. De Kan
tonrechter voert daartoe dan ook nog andere 
gebleken feiten aan. Intusschen heeft deze 
omschrijving niet ten nadeele van requirante 
gewerkt, gelet hierop, dat zij volkomen toe
geeft als hoofd te zijn opgetreden. 

Het middel van den Officier van Justitie, 
gericht tegen het ontslag van rechtsvervolging 
voor het tweede feit, betreft een geheel andere 
vraag. 

De Rechtbank zegt ten aanzien van het 
tweede feit, dat zij de in dit deel der telaste
legging voorkomende uitdrukking "met over
schrijding van de grenzen harer bevoegdheid" 
opvat als eene qualificatie en van oordeel is, 
dat het door verdachte, die de acte van onder
wijzeres bezit, aan kinderen beneden den bij 
K. B. van 15 Apri l 1935 (Ned. Staatscourant 
19 35 n°. 77) aangegeven leeftijd in eene school 
- al zijn die kinderen ill' strijd met de wet in 
die school toegelaten - onderwijs geven, niet 
vormt eene strafbare overschrijding van hare 
bevoegdheid als onderwijzeres; 

dat immers die bevoegdheid niet is gebonden 
aan den persoon van dengene, die het onder
wijs ontvangt en in het bijzonder die acte haar 
ook de bevoegdheid geeft tot het geven van 
huisonderwijs, terwijl alleen het toelaten van 
,te jeugdi ge kinderen op de school is verboden. 

H et treft mij bij deze tweede telastelegging, 
.dat niet onderzocht is, wie in het algemeen 
bevoegd is kinderen tot de school toe te laten. 

Er thans van ui tgaande, dat mej. Tool enaar 
niet bevoegd was als hoofd eener school op 
te treden, bezit zij die bevoegdheid zeker niet. 
Deze toch berust als regel bij het hoofd der 
school, die handelen moet volgens de voor
schriften door school- of gemeentebestuur, in 
overeenstemming met de bepalingen der wet 
_gegeven. 

Wanneer nu iemand veroordeeld wordt, om
dat hij niet toegelaten tot een beroep, dat 
beroep uitoefent, kan hij moeilijk bovendien 
veroordeeld worden omdat hij de grenzen van 
dat beroep heeft overschreden. Zoo kan m. i. 
iemand, die onbevoegd als vroedvrouw is op
·getreden en daarvoor veroordeeld wordt, niet 
bovendien gestraft worden, omdat zij in de 
uit.Qefening van het beroep van vroedvrouw 

handelingen heeft verricht, welke des genees
heers zijn, m. a. w. buiten de grenzen van de 
bevoegdheid - welke zij niet bezit - is ge
treden. 

Een z.g. hulponderwijzer(es) kan bij die 
opvatting dan ook niet - onbevoegd als 
schoolhoofd optredend - de grenzen der be
voegdheid van het schoolhoofd overtreden, 
zoodat, nu gebleken is, dat de telastegelegde 
handelingen sub 2 gepleegd zijn, terecht een 
ontslag van rechtsvervolging is uitgesproken. 

Kantonrechter en Rechtbank geven . andere 
gronden, welke ik hiervoor vermeldde. 

Uit de beperkte strafbepaling van art. 9 
der wet meen ik niet woveel te moeten aflei
den als de Kantonrechter doet. Wel vind ik in 
dat art. 9, volgens hetwelk alleen het hoofd 
der school strafbaar is voor het toe] aten van 
te veel kinderen in één vertrek, een argument 
te meer, dat het toelaten tot de school zeker 
niet door de hulponderwijzer geschiedt. Juister 
11cht ik den grond welke de R echtbank aan
voert. 

Ik ben dus van meening, dat het middel van 
den Officier van Justitie ongegrond is. 

Ik merk nog op, dat de benaming welke de 
Rechtbank gaf onvolledig is, en het vonnis op 
pit punt zal moeten worden vernietigd. 

Ik concludeer derhalve, dat het vonnis op 
dit punt warde vernietigd en dat de H. R. 
het feit de benaming zal geven van: ,,niet 
toegelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet een toelating vordert, buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen" en overigens 
het beroep verwerpe. 

De Hooge Raad, enz. ; 
_ Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Taverne; 

Gelet op het middel van cassatie, door den 
eersten requirant voorgesteld bij schriftuur: 
(zie conclusie); 

Gelet op het middel van cassatie namens de 
requirante Toolenaar voorgesteld bij plei
dooi: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requirante 
T. is bewezen verklaard: dat zij in de ge
meente Arnhem : 

1 °. hoewel niet enz. (zie conclusie); 
0. dat de Rechtbank betreffende het on

der 1 ° bewezenverklaarde - met gedeeltelijk 
ontslag van rechtsvervolging en voor het ove
rige met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld - heeft overwogen: 

"dat, wat de daarin vermelde toelating tot 
de uitoefening van het beroep van hoofd 
eener school betreft (zie de gronden in de 
conclusie); 

en voorts, wat de strafbaarheid van het 
onder 1 ° bewezen verkl aarde betreft: 

"dat het specifieke werk van het hoofd der 
school bestaat in "het besturen der lessen", 
woals art. 109 der wet dit omschrijft, zooals 
aan verdachte ook is ten laste gelegd, doch 
onder dit speci fieke werk niet valt het -
mede ten laste gelegde - geven van onder
wijs tot welk laatste zij bevoegd was krach
tens de acte van bekwaamheid, die zij had 
verkregen; dat dan ook in elk geval ten op
zichte van dit sub 1 ° ten Jaste gelegde onder
deel ontslag van rechtsvervolging moet vol
gen;" 
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0. dat de Rechtbank ten aanzien van het 
bewezene onder 2°, met ontslag van rechts
vervo lging als voormeld - heeft overwogen: 

dat de Rechtbank de in dit deel der telaste
legging voorkomende uitdrukking "met over
schrijdi ng van de grenzen harer bevoegdheid" 
opvat a ls eene qua! ifica€ie en van oordeel is, 
dat het door verdachte, die de acte van onder
wijzeres bezit, aan kinderen beneden den bij 
Koninklijk Besluit van 15 April 1935 (Ned. 
Staatscourant 1935 n°. 77) aangegeven leef
tijd in eene school - al zijn die kinderen in 
strijd met de wet in die school toegelaten -
onderwijs geven, niet vormt eene strafbare 
overschrijding van hare bevoegdh eid als on
derwijzeres; 

dat immers die bevoegdheid niet is gebonden 
aan den persoon van dengene, die het onder
wijs ontvangt en in het bijzonder die acte 
haar ook de bevoegdheid geeft tot het geven 
van huisonderwijs, terwijl alleen het toelaten 
van te jeugdige kinderen op de school is ver
boden; 

dat derhalve het sub 2 °. ten laste gelegde 
en bewezen verklaarde feit niet strafbaar is 
en verdachte deswege moet worden ontslagen 
van rechtsvervolging; 

Ten aanzien van het beroep van den Offi
cier van Justitie: 

0 . dat de eenige grond, waarop requirant 
de strafbaarheid van het bewezene grondt, 
deze is, dat het onderwijs, dat de gerequi t·eer
de gaf, is schoolondenvijs, waarop art. 11 van 
de Lager Onderwijswet 1920 van toepassing is, 
waaruit dan zoude volgen, dat, vermits het 
verbod van het toelaten van te jeugdige kin
deren het verbod van het onderwijzen van 
dergelijke t.oegelaten kinderen omvat, gere
quireerde, in strijd met het bij art. 436 lid 2 
Sr. bepaalde, de grenzen harer bevoegdheid 
heeft overschreden ; 

0. dat deze grief echter niet juist is; 
0. immers, dat, daargelaten of requirants 

steil i ng dat het verbod van genoemd art. 11 
ook het onderwijs geven aan kinderen beneden 
den bij het Koninklijk Besluit van 28 Augus
tus 1934 N°. 81 (Ned. Staatscourant 19 34 N°. 
171) bepaalden leeftijd omvat, wel juist is, 
in elk geval de leeftijd van hen. aan wie 
onderwijs wordt gegeven, geheel staat buiten 
de eischen, door de wet aan toelating tot de 
uitoefening van het beroep van onderwijzer of 
onderwijzeres gesteld, namelijk het bezit van 
de bij de wet gevorderde bewijzen van be
kwaamheid en zedelijkheid; 

0 . dat de Rechtbank derhalve met juist
heid heeft beslist, dat art. 436, 2e lid Sr. op 
het bewezene niet van toepassing is, zoodat 
het middel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
Ten aanzien van het beroep van de requi

rante Tool enaar: 
0. dat tot toelichting van het middel in de 

eerste plaats is aangevoerd, dat onder de 
heerschappij van de Lager Onderwijswet van 
17 Augustus 1878 het zonder daartoe bevoegd 
te zijn optreden a ls hoofd eener school niet 
strafbaar was, zoodat, nu art. 436 Sr. een 
aantal strafbepalingen van bijzondere wetten 
heeft vervàngen - en de strafbepaling betref
fende het onbevoegd geven van lager onder
wijs voorkomende in art. 9 van genoemde wet 
dan ook bij de invoering van het Wetboek van 

Strafrecht zijn afgeschaft, - onder genoemd 
art. 436 niet kan vallen iets dat ·vroeger in 
eene bijzondere wet, met name de Lager On
derwijswet van 1878, niet strafbaar was; 

0 . dat dit betoog faa lt; dat immers, al is 
juist de stelling, dat art. 436 Sr. in het wet;.. 
boek is opgenomen om een aantal strafbepa-
1 ingen van bijzondere wetten te vervangen -
de Memorie van Toelichting ·tot het wetboek 
spreekt in dit verband met name van de wet;.. 
ten op het lager en middelbaar onderwijs -
dit geenszins medebrengt, da t art. 436 ze i f
standige beteekenis zoude missen, in dien 
zin, dat daaronder niet zoude kunnen vallen 
iets, dat bij bedoel de bijzondere wetten m et 
met straf was bedreigd; 

0 . dat requirant voorts nog heeft betwist, 
dat de wet eene toelating tot de uitoefening 
van het beroep van hoofd eener school vor
dert, zoodat ook de wege art. 436 Sr. hier 
niet van toepa sing zoude zijn; 

0. dat ook deze grief onjuist is; dat immers, 
nu de Lager Ondenvijswet 1920, in de artt. 
27, 109 en 192, voor het optreden als hoofd 
van eene school zekere eischen heeft gesteld -
aan welke eischen, gelijk ten deze niet is 
betwist, requirante niet voldoet - hier aan
wezig is het in art. 436 Sr. bedoelde geval, 
dat de wet voor de uitoefening van het heroep, 
te weten van het beroep van hoofd eener 
school, eene toelating vordert; 

0. dat het middel derhalve tot cassatie niet 
kan leiden ; 

0. ambtshalve: 
<lat de door de Rechtbank aan het bewezene 

gegeven qualificatie niet geheel juist is, daar 
daarin de woorden "buiten noodzaak" niet 
yoorkorr1e11 : 

Verniutigt he& bestreden vonnis, doch alleen 
wat de aan het bewezene gegeven qualificatie 
betreft, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der wet 
R. 0. 

Qua)ificeert het bewezen verklaarde als: 
Niet, toegelaten tot een beroep waartoe de 
wet eunA toelating vordert, buiten noodzaak 
dit beroep uitoefenen; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
(N. J.) 

4 Novernber 1936. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Gemeentewet art. 277.) 

Onder de werking der oude heffingsver
ordening is aan belanghebbende voor het 
gebruik van de haven gedurende het ge
heele jaar 1934 een heffing opgelegd tot 
een vastgesteld bedrag met betaling bij 
wijze van abonnement. 

1 Juli 1934 werd de oude verordening 
door een nieuwe vervangen. 

Bij het ontbreken van iedere uitdrukke
lijke bepaling in de nieuwe regeling om
trent de verhouding, waarin de beide 
verordeningen op dit punt tot elkander 
staan, moet als des wetgevers wil in de 
nieuwe verordening worden aangenomen, 
dat, in overeenstemming met rechtvaard ige 
en doelmatige beginselen van overgangs
recht, de rechtstoestand, gelijk deze tot 
1 Juli 1934 bestond, tot het einde van dat 
jaar voor belanghebbende is bestendigd. 
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· De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatit:1 van den 

Burg. der Gem. Harderwijk tegen de uit
spraak van den R. v. B. voor de Dir. Bel. te 
Zwolle van 7 Jan. 1936 betreffende den na te 
melden aanslag, opgelegd aan de N. V. Ree
derij van der Schuyt, te Rotterdam, in het 
Havengeld der Gem. Harderwijk over 1934 ; 

Gehoord enz. ; 
0 . dat de Verordening op de heffing van 

een havengeld voor het gebruik van de haven 
en de zeebrug te H arderwijk, vastgesteld op 
23 Aug. 1923 en gewijzigd op 29 Sept. 1927, 
de volgende bepalingen bevatte: 

Art. 1. Er zal, onder den naam van Ha
vengeld, worden geheven eene belasting op het 
varen in de haven te Harderwijk, of het in 
eenig opzicht gebruik maken van de haven of 
de 1.eebrug aldaar, enz. 

Art. 2. De belasting in art. 1 bedoeld 
wordt geheven volgens onderstaand tarief; 
enz. 

Art. 3. Schippers of eigenaren van vaar
tuigen zullen het havengeld ook voor het ge
heele jaar bij abonnement kunnen betalen en 
wel volgens het onderstaand tarief per 1000 
K .G. laadvermogen of per kubieke meter wa
terverplaatsing per jaar : 

a. visschersvaartuigen enz. 
c. alle andere vaartuigen, behoudens die in 

de volgende categorie bedoeld: f 1.20. 
d. vrachtvaartuigen enz. Voor vaartuigen, 

welke in den loop van het jaar in de vaart 
gebracht worden of er uit geraken, zal het 
abonnement verschuldigd zijn naar gelang van 
het aantal maanden dat zij in de vaart ge
weest zijn; gedeelten van maanden worden 
daarbij voor geheele gerekend. 

Art. 5. Het jaar waarvoor de belasting, 
welke in eens voor het geheele jaar wordt be
taald, verschuldigd is, loopt van 1 Jan. tot 
31 Dec. 

Art. 6. De belasting is verschuldigd door 
den schipper of eigenaar van het vaartuig. 

Behalve in het geval, dat de belasting ir. 
eens voor het geheele jaar betaald wordt, is 
zij verschuldigd, telkens wanneer het vaartuig 
van de in art. 1 dezer verordening genoemde 
gemeentewerken op de daarbij aangegeven 
wijze gebruik maakt enz.; 

dat de Verordening op de invordering van 
het havengeld te Harderwijk, eveneens vast
gesteld op 23 Aug. 1923, in art. 2, na vast
gesteld te hebben, dat de betaling voor vaar
tuigen, waarvan het havengeld in eens voor 
het geheele jaar wordt betaald, geschiedt in 
de maand Mei, inhoudt: 

B. en W. kunnen toestaan, het voor een 
geheele jaar verschuldigd havengeld (abonne
mentsgeld) in hoogstens 5 termijnen, mits de 
laatste termijn v6ór 30 Sept. van het jaar 
waarvoor de belasting verschuldigd is voldaan 
wordt, te doen betalen; 

0. dat belanghebbende als eigenares van 
het schip " Veluwevaart", roetende 133 ton, 
gebruik heeft gemaakt van de in art. 3 der 
genoemde heffingsverordening van 1923 ge
boden gelegenheid om, met betrekking tot het 
kalenderjaar 1934, het havengeld voor het 
geheele jaar te betalen volgens het in dat 
artikel onder c voor een schip als het onder
havige geldend tarief van f 1.20 per ton ; 

dat dit over het geheele jaar 1934 verschul
digd abonnementsgeld, overeenkomstig art. 2 
der invorderingsverordening van 1923 in 5 
termijnen, als daar bedoeld, betaald moest 
worden en de tweede termijn, groot f 29.92, 
op l.vitantie, afgegeven door den gemeente
ontvanger, op 20 Juni 1934 is voldaan; 

0. dat op 3 Mei 1934 eene nieuwe Verorde
ning op de heffing van haven-, lig- en kaai
gelden in de Gemeente Harderwijk is vastge
steld, welke krachtens het in art. 19 dier 
Verordening bepaalde op 1 Juli 1934 in wer
king getreden is, zijnde eveneens krachtens 
genoemd artikel op dat tijdstip de oude hef
fingsverordening van 1923 ingetrokken; 

dat eveneens op 1 Juli 1934 de oude invor
deringsverordening van 1923 is ingetrokken 
en door eene nieuwe, ook van 3 Mei 1934, is 
vervangen; 

0. dat de nieuwe heffingsverordening de 
volgende bepalingen inhoudt: 

Art. 1. 1. In deze gemeente wordt een be
lasting geheven in den vorm van: 

a. havengeld voor het varen in , of in eenig 
opzicht gebruik maken van de h aven der ge
meente; enz. 

Art. 2. H et belastingjaar loopt van 1 Ja
nuari tot en met 31 December. 

Art. 3. De belasting is verschuldigd door 
den gezagvoerder, den schipper of eigenaar 
van het vaartuig. 

Art. 4. 1. De belasting in art. 1 onder a 
bedoeld, wordt geheven volgens onderstaand 
tarief: 

1 °. voor visschersvaartuigen enz. 
3°. voor passagiersvaartuigen niet onder 

1 ° en 4°begrepen, per duizend K.G. laadver
mogen of per kubieke meter waterverplaat
sing: 

a. enz. 
b. geheel of gedeeltelijk geladen ... f 0.15. 
4°. voor jachten enz. 
Art. 5. 1. Gezagvoerders, schippers of eige

naars van vaartuigen, behalve die van jachten 
en pleiziervaartuigen, zullen het havengeld 
ook voor het geheele jaar bij abonnement 
kunnen betalen, indien naar het oordeel van 
B. en W . kan worden aangenomen, dat een 
vol jaar van het abonnement gebruik zal wor
den gemaakt en wel volgens het onderstaand 
tarief per 1000 K .G. laadvermogen of per 
kubieke meter waterverplaatsing per jaar: 

a. visscherschepen enz. 
d. alle andere vaartuigen, behalve die in 

de vorige categorieën en die in art. 4 onder 
4° bedoeld f 1.20. 

2. Voor vaartuigen, welke in den loop van 
het jaar in de vaart gebracht worden of er uit 
geraken, zal het abonnement verschuldigd zijn 
naar gelang van het aantal kalender-kwarta
len, dat zij in de vaart geweest zijn; gedeelten 
van kal ender-kwartalen worden daarbij voor 
geheele gerekend. 

3. De lijst van jaarabonnementen wordt 
jaarlijks door B. en W. vastgesteld voor 1 
April. Tusschentijdsche aanvullingen en wij
zigingen op grond van het vorige lid behoeven 
hunne goedkeuring. 

Art. 6. 1. H et Havengeld wordt voor de 
vaartuigen berekend en geheven : 

a. naar het laadvermogen volgens den 
meetbrief enz. 
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Art. 7. 1. De belasting is, behalve in het 
geval, dat zij in eens voor het geheele jaar 
betaald wordt, verschuldigd telkens wanneer 
het vaartuig op de in art. 1 dezer verordening 
aangegeven wijze gebruik maakt van de ha
ven enz . 

0. dat de gemeente H arderwijk het stand
punt heeft ingenomen, dat het abonnement 
van belanghebbende, verkregen onder de wer
king der oude heffingsverordening, vanaf 1 
Juli 1934 niet meer gold en zij vanaf dien 
datum havengeld moest betalen volgens de 
nieuwe heffingsverordening, zulks krachtens 
art. 4, 3° van deze laatste, ad f 0.15 per ton 
voor iederen keer, dat het schip de haven in
voer of in eenig opzicht van de haven gebruik 
maakte, zijnde aan belanghebbende in verband 
hiermede een aanslag opgelegd voor haven
geld van 1 Juli 1934 tot en met 16 September 
1934 ten bedrage van f 2054.85; 

dat belanghebbende tegen een ter zake aan 
haar gedaan dwangbevel een bezwaarschrift 
heeft ingediend bij den Raad der gemeente, en 
zij., na door dien Raad niet-ontvankelijk te 
zijn verklaard, tegen 's Raads beschikking be
roep heeft ingesteld; 

dat de Raad van Beroep, oordeelende, dat 
de niet-ontvankelijkheid ten onrechte was aan
genomen, verder heeft overwogen: dat belang
hebbende door het onder de oude heffingsver
ordening verkregen abonnenment het recht 
had om het geheele jaar 1934 met het schip 
"Veluwevaart" in de haven van Harderwijk 
te komen en het daarvoor gefixeerd bedrag in 
eens schuldig was, behoudens de mogelijkheid 
dit bedrag in termijnen te betalen; 

dat het op wettige wijze verkregen abonne
ment om gedurende het geheele jaar 1934 
met het schip "Veluwevaart" van de haven 
gebruik te maken niet zijn kracht had ve•
loren, doordat met 1 Juli 1934 de nieuwe ver
ordening in werking was getreden; dat toch 
in deze verordening wel andere tarieven zijn 
vastgesteld en het verkrijgen van een abonne
ment aan voorwaarden is gebonden, doch bij 
het in werking treden dier verordening, waar
mede intrekking van de tot dusver geldende 
verordening gepaard ging, de onder de wer
king der oude verordening voor 1934 gefixeer
de belastingschuld en het daardoor verkregen 

• recht om het geheele jaar van de haven ge
bruik te maken, n iet is te niet gegaan, noch 
van rechtswege, noch krachtens eenigerlei be
paling van de nieuwe verordening; 

dat op deze gronden de Raad van Beroep 
heeft verstaan, dat belanghebbende het van 
haar gevorderd bedrag van f 2054.85 aan h a
vengeld niet verschuldigd is; 

dat de gemeente tegen deze uitspraak als 
middel van cassatie heeft aangevoerd : 

,,V . t. en s. der wet, met name der artt. 
269, 275, 277, 290, 299 en 300 van de Ge
meentewet, 10, 11, 12, 13, 16 en 17 der W et 
van 19 Dec. 1914, S. 564, 1, 4, 6, 7 en 19 der 
Verordening op de heffing van haven-, lig- en 
kaaigelden in de Gemeente H arderwijk, vast
gesteld bij raadsbesluit dier Gemeente van 3 
Mei 1934, welke werd goedgekeurd bij K. B. 
van 6 Juni 1934 No. 41 en op 1 Juli 1934 
in werking is getreden, 1, 2, 3 en 5 der Ver
ordening op de heffing van een havengeld 
voor het gebruik van de haven en de zeebrug 

te Harderwijk, vastgesteld bij raadsbesluit 
dier Gemeente van 23 Aug. 1923, gewijzigd op 
29 Sept. 1927, en goedgekeurd bij K. B . van 
22 Oct. 1923, No. 26 en 25 Oct . 1927, no . 34, 
dpordat de R aad van Beroep ten onrechte 
heeft beslist, dat de Reederij voor het gebruik 
van de haven te H arderwijk van 1 Juli 1934 
tot en met 16 Sept. 1934 niet op grondslag 
van de nieuwe verordening, maar op basis van 
het onder vigeur der oude verordening ver
kregen abonnement, havengeld te betalen 
heeft"· 

dat ter toelichting van het middel in hoofd
zaak is aangevoerd : dat met ingang van 1 
Juli 1934 de oude h avengeldverordening is 
vervallen en art. 3 dier verordening na ge
melden datum geen grondslag meer kon vor
men voor de heffing van havengeld; dat dus 
het onder de oude verordening verkregen 
abonnement vanaf 1 Juli 1934 niet meer gel
dig was; 

0. hieromtrent: 
dat onder de werking der oude heffingsver

ordening, aan belanghebbende voor het, ge
bruik van de haven gedurende het geheele 
jaar 1934 eene heffing is opgelegd tot een 
vastgesteld bedrag met betaling bij wijze van 
abonement; 

dat het ten deze de vraag is, of vanaf het 
oogenblik der vervanging van de oude door de 
nieuwe verordening, 1 Juli 1934, tot het einde 
van dat jaar art. 4 der nieuwe verordening 
voor belanghebbende gold, doordien haar vóór 
1 Jul i verkregen abonnement kwam te verval
len, dan wel of gedurende dat tijdperk art. 4 
buiten toepassing bleef, doordien de vóór 1 
Juli bestaande rechtstoestand bleef voortdu
ren· 

d~t het middel er van uitgaat, dat art. 4 
voormeld op belanghebbende van toepassing 
is; 

dat deze meening echter moet worden ver
worpen; 

dat toch de gemeentelijke wetgever bij het 
stellen van art. 4, in hoe algemeene termen 
dit ook vervat zij, niet kan geacht worden 
bijzondere gevallen als dat, waarin belang
hebbende verkeert, voor oogen te h ebben ge
had en hij dan ook zoodanige gevallen niet 
onder het artikel heeft begrepen, evenmin als 
hij blijkens art. 5 de nieuwe regel ing betrel 
fende de abonnementen voor het tweede hall 
jaar van 1934 op gevallen a ls het onèlerwer
pelijke toepasselijk heeft geacht; 

dat bij het ontbreken van iedere uitdrukke
lijke bepaling in de nieuwe regeling omtrent 
de verhouding, waarin de beide verordeningen 
op het bewuste punt tot elkander staan, als 
des wetgevers wil in de nieuwe verordening 
moet worden aangenomen, dat, in overeen
stemming met rechtvaardige en doelmatige 
beginselen van overgangsrecht, de rechtstoe
stand, gelijk deze tot 1 Juli 1934 bestond, tot 
het einde van dat jaar voor bel anghebbende 
is bestendigd; 

dat mitsdien de uitspraak van den R aad 
van Beroep met juistheid is gewnzen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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5 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1401.) 

Rechtb.: De gemeente toegelaten tot het 
bewijs van feiten, waaruit zoude volgen, 
dat ten deze een oorzakel ijk verband tus
schen de schade en het nalaten der kennis-
geving niet aanwezig is. . 

Hof: Oorspr. eischeres toegelaten tot het 
bewijs, dat, indien de kennisgeving wel 
ware gedaan, haar echtgenoot de noodige 
maatregelen zou hebben genomen om haar 
het weduwen- en kinderenpensioen te ver
zekeren. 

R echtb.: Dit bewijs is niet geleverd. 
(Door Hof bevestigd). 

Hooge Raad: Nu niet aangetoond is, dat 
de echtgenoot van eischeres, zijn recht ken
nende, ook inderdaad de maatregelen zou 
hebben genomen om zich de pensioensaan
spraken voor vrouw en kinderen te ver
zekeren, is in elk geval niet komen vast 
te staan, dat, indien de gemeente wel aan 
de gestelde verplichting had voldaan, de 
gestelde schade ware vermeden. Het tweede 
middel gaat er ten onrechte van uit, dat 
de bewijsoplegging de meerdere of min
dere schuld der gemeente betrof. Die be
wijsoplegging betrof den grondslag der 
vordering, het oorzakelijk verband tusschen 
de gestelde onrechtmatige daad en de be
weerde schade. 

Hiermede komt een onderzoek van het 
slechts subsidiair ingesteld incidenteel be
roep te vervallen. (Adv.-Gen. Berger: het 
middel van de gemeente is onjuist). 

Barendina Roggeveen, weduwe van Ate 
Tillema, wonende te 's-Gravenhage, eischeres 
tot cassatie van een arrest op 27 April 1931 en 
van een arrest op 27 Juni 1935, beide door het 
Gerechtshof te 's-Gravenbage tusschen partijen 
gewezen, incidenteel verweerster, advocaat 
Mr. J. M. C. Romeyn; Gepleit , 

tegen: 
den Burgemeester der Gemeente 's-Gravenhage, 
die gemeente in rechten vertegenwoordigende, 
verweerder in cassatie, incidenteel eischer, advo
caat Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw; Gepleit door 
Mr. C. R. C. Wyckerheld Bisdom. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger: 

Post alia: 
De weduwe Tillema heeft zich tegen 's Hofs 

voormelde arresten van 27 April 1931 en van 
27 Juni 1935 in cassatie voorzien en daartegen 
als eischeresse ten principale aangevoerd de 
beide volgende middelen van cassatie : 

I. S. en/of v. t. der artt. 162 Grondwet, 
20 R.0., 48 en 59 Rv. 1269, 1282, 1283, 1284, 
1383, 1401, 1402, 1403, 1902, 1903, 1952, 1953, 
1958 en 1959 B.W., 3, 27, 37 en 49 Weduwenwet 
voor de Gemeenteambtenaren 1913, art. 1 van 
het K. B. van 15 December 1913, S. 442, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in art. 49 Weduwenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913, doordien het Hof 
niet tot oorzakelijk verband heeft geconcludeerd 
tusschen het door de gemeente niet-voldoen aan 
het voorschrift van art. 1 van voornoemd K. B. 
van 15 Dec. 1913, S. 442, en de door eischeresse 
in cassatie geleden schade uit het feit, dat haar 

echtgenoot zich de pensioensaanspraken in 
quaestie niet had verzekerd, ten onrechte: 

daar, waar immers de wetgever bij het geven 
van het door de gemeente overtreden wets
voorschrüt vooronderstelde, dat de betrokkenen 
met hun uit artikel 3 lid 1 Weduwenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 voortvloeiend recht 
niet bekend zouden kunnen zijn, redelijkerwijze 
te verwachten ware, dat Tillema van bedoeld 
recht geen kennis zoude dragen, wanneer hem 
daarvan geen kennis werd gegeven, en daaruit 
rechtstreeks moet voortvloeien, dat Tillema dit 
recht niet kennende, maatregelen tot verzeke
ring van dit recht niet zoud'.l treffen : " 
. II. ,,S. en/of v. t. van de in het eerste middel 

aangehaalde artikelen : 
doordien het Hof, overwegende (arrest van 

27 April 1931) ,,dat het Hof de meening van de 
Rechtbank niet kan deelen, dat het niet ver
zekeren door Tillema van het behoud van aan
spraak op pensioen voor zijn vrouw en kinderen 
zonder meer als een redelijkerw:(jze en naar 
ervaringsregelen te verwachten en door den wet
gever voorzien gevolg van het nalaten der 
kennisgeving moet worden beschouwd ; Over
,vegende toch dat de gemeente alleen aansprake
lijk is voor de schade, die de geïntimeerde lijdt, 
doordat de bewuste kennisgeving niet aan wijlen 
haar echtgenoot is gedaan, toen hij zonder pen
sioen uit den gemeentedienst werd ontslagen 
en de wet de belangen van de vrouw en . de 
kinderen niet verder beschermde dan dit voor
schrüt strekte en het verder aan den ontslagen 
ambtenaar overliet of hij de hem ten dienste 
staande maatregelen wilde treffen, zoodat de 
vraag open blijft of het ver:vallen van de pensi
oensaanspraken van de geïntimeerde het rede
lijkerwijze te verwachten gevolg van het nalaten 
der mededeeling is geweest en die vraag weder 
afhangt van deze andere of Tillema, als de 
mededeeling aan hem was gedaan maatregelen 
zou hebben genomen om het pensioen voor zijn 
vrouw en kinderen te handhaven, althans rede
lijkerwijze mag worden aangenomen, dat hij die 
maatregelen zou hebben genomen; dat dit 
laatste derhalve noodzakelijk deel moet uit
maken van den grondslag der vordering van de 
geïntimeerde, die strekt tot vergoeding der 
schade, die zij lijdt, doordat zij het genot. van 
weduwenpensioen moet derven ... . " het bewijs 
heeft opgelegd aan eischeresse in cassatie van 
wat het Hof als oorzakelijk verband tusschen de 
gestelde schade en de gepleegde onrechtmatige 
daad der gemeente heeft geconstrueerd, 

ten onrechte : 
daar de feiten, waarvan het Hof het bewijs 

noodig achtte, slechts de vraag kunnen betref
fen of de uit de door het Hof als vaststaande 
aangenomen door de gemeente gepleegde on
rechtmatige daad voortvloeiende schuld zich 
uitstrekte tot de door eischeresse in cassatie 
geleden schade, welke vraag echter geen beant
woording meer behoefde, daar deze voortvloeide 
uit de uit de vastgestelde feiten volgende zeker
heid, dat de waarschijnlijkheid dat Tillema zich 
de pensioensaanspraken voor vrouw en kinde
ren niet zou verzekeren werd verhoogd door het 
door de gemeente nalaten van de vereischte 
kennisgeving, en dus, waar het bewijs der feiten, 
die de persoonlijkheid van Tillema betroffen, 
slechts een voor de gemeente schuldverminde
rende of schuld uitsluitende grond kon opleveren, 
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het bewijs daarvan aan de gemeente, die zich 
daarop beriep, had moeten worden opgelegd.'' 

Het wil mij voorkomen, dat deze middelen 
niet tot cassatie zullen kunnen leiden. Al ware 
het bij het eerste middel betoogde juist, dat 
namelijk, ook blijkens de vooronderstelling van 
den wetgever van het verzuim der bedoelde 
kennisgeving het redelijkerwijze te verwachten 
gevolg was, dat Tillema, zijn recht niet kennen
de, maatregelen tot verzekering van dat recht 
niet zoude hebben getroffen, dan behoeft zulks 
nog geenszins te leiden tot de door eischeresse 
gewilde gevolgtrekking, dat nu ook de door de 
weduwe Tillema geleden schade het gevolg is 
van het door de Gemeente gepleegde verzuim. 
Tusschen de aan de Gemeente verweten nalatig
heid en de ten dezen bedoelde schade toch ligt 
het verzuim van Tillema om de noodige maat
regelen te treffen tot verzekering van het recht 
zijner weduwe op pensioen. De door dit verzuim 
van Tillema rechtstreeks geleden schade nu 
zoude m. i. alleen dan noodzakelijkerwijze door 
het verzuim der Gemeente veroorzaakt moeten 
heeten, wanneer zonder meer ware aan te nemen, 
dat het verzuim. van Tillem.a zonder de nalatig
heid der Gemeente ware achterwege gebleven. 
Waar dan ook het Hof in zijn bestreden arrest 
van oordeel is, dat zulks niet het geval is, im
mers zonder nader, aan de weduwe Tillema op 
te leggen, bewijs, niet aannemelijk, heeft het 
m. i. eene feitelijke beslis ing ten aanzien van 
het in dezen vereischte oorzakelijk verband 
tusschen het verzuim der Gemeente en de ge
stelde schade gegeven, welke doo;r het middel 
niet wordt en niet kan worden aangetast. 

Ten onrechte m. i. stelt dan ook het tweede 
middel zich op het standpunt, als zouden de 
eeiten, waarvan het Hof het bewijs noodig acht
te, slechts de vraag betreffen, of de schrild der 
gfmeente zich uitstrekte tot de door eischeresse 
in cassatie geleden schade, daar die feiten 
gelijk uit het vorenstaande volgt1 uitsluitend 
het oorzakelijk verband betroffen. 

Alleen voor het geval Uw Hooge Raad om
trent de ten principale voorgestelde middelen 
anders mocht oordeelen, heeft de Gemeente, 
harerzijds voorwaardelijk incidenteel in cassatie 
gekomen, als middel opgeworpen : 

,,S. en/of v. t. van artt. 1401, 1402, 1403 B. W. 
3, 27, 37, 49 der Weduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913, 1 Koninklijk Besluit van 15 
December 1913, S. 442, tot vaststelling van een 
Algemeenen Maatregel van Bestuur als bedoeld 
in art. 49 der Weduwenwet voordeGemeente
Ambtenaren 1913, 48 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, 

doordat het Hof, 
beslissende dat het nalaten door het Gemeen

tebestuur van de in art. 1 K . B. van 15 Decem
ber 1913, S. 442, voorgeschreven kennisgeving 
ten opzichte van de vrouw en de kinderen van 
den ontslagen ambtenaar een onrechtmatige 
daad was, waarvan het gehouden is de nadeelige 
gevolgen voor dezen t,e vergoeden, 1 

de door eischeres in cassatie, incidenteel ver
weerster, ingestelde vordering strekkende tot 
vergoeding van de aan haar door de boven om
schreven onrechtmatige daad beweerdelijk toe
gebrachte schade ontvankelijk heeft geacht, 

zulks op gronden welke ook zelf onjuist en 
met de aangehaalde wetsartikelen in str\jd zijn, 

omdat de norm van art. 1 van het K. B. van 

15 Dec. 1913 uitsluitend strekt ter bescher
ming van het belang van het P ensioenfonds en 
in elk geval niet ter bescherming van eenig 
belang van incidenteel verweerster en de Ge
meente voormelde norm overtredende, inciden
teel verweerster niet rechtstreeks in haar belang 
trof." 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen. 
Waarom de norm van art. 1 van het K. B. van 
15 December 1913, S. 442, uitsluitend zoude 
strekken tot bescherming van het belang van 
het Pensioenfonds, gelijk incidenteel eischer 
hier stelt, valt zonder meer niet in te zien en 
steekhoudende gronden tot bevestiging van die 
stelling heb ik niet hooren aanvoeren. Mij wil 
het dan ook integendeel voorkomen, dat, al 
moge bij genoemde bepaling mogehjk mede ge
dacht zijn aan de belangen van het Pensioen
fonds, toch in ieder geval bezwaarlijk kan wor
den betwist, dat het voor de echtgenoote en 
kinderen van den ambtenaar, wien zonder recht 
op pensioen ontslag uit zijne betrekking is gege
ven, van groot belang kan zijn, dat hunnen man 
en vader gewezen worde op de hem. wellicht 
onbekende, door den wetgever zelfs als bhjk
baar aan den ambtenaar onbekend veronder
stelde, bevoegdheid om het behoud van pensioen 
na zijn overlijden voor zijne genoemde nabe
staanden te verzekeren. Hieruit volgt, naar mijne 
bescheiden meening, dat bijaldien zoude 
moeten worden aangenomen, dat - zooals in 
dezen, ware het door het Hof aan eischeresse ten 
principale opgedragen bewijs geleverd, het geval 
zoude zijn geweest, - uitsluitend onbekendheid 
met de hem ten dienste staande bevoegdheid 
Tillema zoude hebben verhinderd van die 
bevoegdheid gebruik te maken, de dientenge
volge door ziJne weduwe geleden schade, be
st_aande in derving van het anders door haar 
genoten pensioen, inderdaad rechtstreeks ver
oorzaakt zoude zijn door de nalatigheid van 
het gemeentebestuur en de weduwe dus ook 
rechtstreeks door die onrechtmatige daad in 
haar belang zoude zijn getroffen, zoodat -
gehjk Uw Hooge Raad bij arrest van 24 Mei 
1935 W. 12962, N. J. '35, 1497 besliste - onder 
die omstandigh~•''ln ook dit belang bescherming 
vindt in het bed<h.'-le voorschrift. 

Aangezien ik meen te mogen veronderstellen, 
dat Uw Hooge Raad, mijn oordeel deelende, dat 
de principale middelen niet tot cassatie kunnen 
leiden, het incidenteel beroep, als slechts voor
waardelijk, n.l. voor het tegenovergestelde ge
val, ingesteld, als niet geschied buiten behande
ling zal laten, concludeer ik tot verwerping van 
het cassatieberoep ten principale en tot veroor
deeling van eischeresse in de daarop gevallen 
kosten. 

De Hooge Raad, enz. 
0. dat, voorzoover thans van belang, uit de 

bestreden arresten bhjkt : 
dat eischeres vergoeding vordert van de 

schade, welke zij, naar zij telt, lijdt doordien de 
gemeente 's-Gravenbage, in strijd met de op 
deze krachtens art. 1 K. B. van 15 December 
1913, S. 442, rustende verplichting, geen kennis 
heeft gegeven aan den directeur van het pen
sioenfonds voor de gemeenteambtenaren, dat 
haar, op 7 Juli 1922 overleden, echtgenoot, Ate 
Tillem.a, met ingang van 20 Maart 1919 uit den 
dienst der gemeente 's-Gravenbage zonder 
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recht op pensioen is óntslagen, tengevolge van 
welke niet-kennisgeving de directeur aan Tille
ma niet, overeenkomstig artikel 37 lid 2 der 
Weduwenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913, heeft kennis gegeven, dat deze voor vrouw 
en kinderen het behoud van aanspraak op 
pensioen kon verzekeren, en Tillema het behoud 
van die aanspraak niet heeft verzekerd ; 

dat verweerder tegen deze vordering o. a. 
heeft aangevoerd, dat er geen oorzakelijk ver
band is gesteld tusschen de beweerde onrecht
matige daad der gemeente 's-Gravenhage en de 
gestelde schade, welk verband overigens door 
hem is ontkend ; 

dat de Rechtbank te dien aanzien overwoog, 
dat het achterwege laten door Tillema van 
maatregelen om zijne vrouw en kinderen behoud 
van aans:r.raak op pensioen te verzekeren, als 
een redelijkerwijze en naar ervaringsregelen te 
verwachten, en zelfs door den wetgever voorzien, 
gevolg van het nalaten der kennisgeving moet 
worden beschouwd, waarna de Rechtbank aan 
verweerder bewijs van door hem ter bevrijding 
gestelde feiten oplegde ; 
. dat echter het Gerechtshof op het door ver

weerder ingesteld hooger beroep bij arrest van 
27 April 1931, het vonnis der Rechtbank ver
nietigende, overwoog: dat het voorschreven 
oordeel der Rechtbank niet wordt gedeeld, ,,dat 
toch de gemeente alleen aansprakelijk is voor de 
schade, die de geïntimeerde lijdt doordat de 
bewuste kennisgeving niet aan wijlen haar 
echtgenoot is gedaan, toen ruj zonder pensioen 
uit den gemeentedienst werd ontslagen en de 
wet de belangen van de vrouw en de kinderen 
niet verder beschermde dan dit voorschrift 
strekte en het verder aan den ontslagen ambte
naar overliet, of ruj de hem ten dienste staande 
maatregelen wilde treffen, zoodat de vraag open 
blijft, of het vervallen van de pensioensaan
spraken van de geintimeerde het redelijkerwijze 
te verwachten gevolg van het nalaten der mede
deeling is geweest en die vraag weder afhangt 
van deze andere, of Tillema, als de mededeeling 
aan hem was gedaan, maatregelen zou hebben 
genomen om het pensioen voor zijne vrouw en 
kinderen te handhaven, althans redelijkerwijze 
mag worden aangenomen, dat hij die maatrege
len zou hebben genomen; dat dit laatste derhal
ve noodzakelijk deel moet uitmaken van den 
grondslag der vordering van de geïntimeerde, 
die strekt tot vergoeding der schade, die zij 
lijdt, doordat zij het genot van weduwenpensi
oen moet derven, en het Hof, ofschoon die stel
ling daarin met zooveel woorden niet voorkomt, 
de dagvaarding aldus wil opvatten, dat zij 
daarin implicite is vervat; dat uit het vooraf
gaande volgt, dat de appellant ten onrechte met 
bewijs is belast en dat aan de (?;eintimeerde had 
moeten zijn opgelegd het bewijs van het voor
melde door den appellant ontkende deel van 
haar posita, tot welke bewijsoplegging het Hof 
ambtshalve termen aanwezig acht;'' 

waarna het Hof met terugwijzing der zaak 
naar de Rechtbank de eischeres toeliet tot het 
bewijs door getuigen, ,,dat haar echtgenoot Ate 
Tillema, als de mededeeling bedoeld in artikel 
37 lid 2 van de Weduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 aan hem was gedaan op den 
voet van artikel 27 alinea 2 van genoemde wet, 
het behoud van aanspraak op pensioen voor zijn 
vrouw en kinderen zou hebben verzekerd, althans 

L. 1936. 

redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat 
hij dit zou hebben gedaan;" 

dat na gehouden getuigenverhoor de Recht
bank bij eindvonnis e;scheres niet geslaagd 
heeft geacht in het haar opgelegd bewijs en hare 
vordering heeft ontzegd, welk vonnis bij arrest 
van 27 Juni 1935 is bevestigd; _ 

0. dat tegen 's Hofs arresten als middelen van 
cassatie zijn aangevoerd: Zie Concl. Adv.-Gen. 

0. omtrent het eerste middel: 
dat, al zou men de juistheid aanvaarden van 

hetgeen het middel in zijn derde lid stelt, daar
uit nog niet voortvloeit, dat, indien de gemeente 
's-Gravenhage art. 1 K. B. van 15 December 
1913, S. 442, had nageleefd, de door eischeres 
beweerde schade zou zijn vermeden ; 

dat immers hiervoor noodig is, dat wordt 
aangetoond, dat Tillema, zijn recht kennende, 
ook inderdaad de maatregelen zou hebben ge
nomen om zich de pensioenaanspraken voor 
zijne vrouw en kinderen te verzekeren ; 

dat dit middel derhalve niet opgaat; 
0. omtrent het tweede middel : 
dat dit middel ten onrechte meent, dat de 

feiten, waarvan het Hof bewijs noodig achtte, 
de vraag betroffen van de meerdere of mindere 
schuld der gemeente; 

dat die feiten integendeel, zooals uit de be
slissing omtrent het eerste middel reeds volgt, 
betreffen den grondslag van de vordering, name
lijk het oorzakelijk verband tusschen de gestelde 
onrechtmatige daad en de beweerde schade ; 

dat mitsdien ook het tweede middel faalt en 
het principaal beroep in cassatie moet worden 
verworpen; 

0. dat dit laatste ten gevolge heeft, dat het 
incidenteel beroep, alleen ingesteld voor het 
geval, dat het principaal beroep mocht slagen, 
buiten beschouwing moet blijven ; 

Verwerpt het door de eischeres ingesteld be
roep in cassatie. (Salaris f 400. Re.d. ). 

(N. J.) 

5 November 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet Art. 58 4e lid) . 

Een "algemeen verbindend voorschrift", 
waartegen beroep niet-ontvankelijk is, i.s 
een raadsbesluit van 1935, houdend intrek
king van een raadsbesluit van 1922, waar
bij een "aanvullende toelage" was toeg&
kend aan een groep ambtenaren. Terecht 
is de gemeentelijke Raad van Beroep niet 
getreden in de beoordeeling van de billijk. 
heid of de wettigheid van dat voorschrift. 

Uitspraak in zake: 
W. v. L., wonende te Maarssen, klager, voor 

wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: Mr. H. B. J. Waslander, 
advocaat te Utrecht, 

tegen: 
den Raad der gemeente Utrecht, verweerder, 
vertegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemach
tigde is opgetreden: Dr. N. R. Luiken, refe
rendaris ter gemeente-secretarie van Utrecht, 
wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
25 
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Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Utrecht, ge

lezen de voordracht van B. en W . van 4 
Augustus 1922, n°. 1/22 0, (Gedrukte Verza
meling n°. 92), in zijn vergadering van 10 
Augustus 1922 heeft besloten - voor zoover 
ten deze van belang - als volgt: 

"Aan de vast of tijdelijk voor onbepaalden 
tijd aangestelde leden van het personeel , die 
op 31 December 1921 aan de Burgeravond
school verbonden waren en wier bezoldiging 
door toepassing van art. 7 van de bij raads
besluit van heden vastgestelde verordening 
tot regeling van de gemeentelijke avondschool 
voor nijverheidsonderwijs (Burgeravondschool) 
minder zal bedragen dan volgens de op 31 
December 1921. voor hen geldende salarisrege
ling (berekend naar een lesurenduur van 50 
minuten) wordt een ,<anvullende toelage toe
gekend ten bedrage van het verschil tusschen 
de oude en nieuwe bezoldiging (kindertoeslag 
inbegrepen) ; "; 

0. dat de Raad der gemeente Utrecht, ge
lezen de voordracht van B. en W. van 10 De
cember 1935, n°. 123/61 0 , (Gedrukte Verza
meling 1935, n°. 229), in zijn vergadering van 
20 December 1935 heeft besloten met ingang 
van 1 J anuari 1936 in te trekken het raadsbe
sluit van 10 Augustus 1922 tot toekenning van 
een aanvullende toelage aan de vast of tijde
lijk voor onbepaalden tijd aangestelde leden 
van het personeel, die op 31 December 1921 
aan de Burgeravondschool verbonden waren ; 

0. dat klager bij klaagschrift d.d. 11 Ja
nuari 1936, hetwelk op dienzelfden datum bij 
den Gemeentelijken Raad van Beroep te 
Utrecht werd ingediend, heeft verzocht, onder 
meer, voormeld besluit van den Raad der ge
meente Utrecht d.d. 20 December 1935 nietig 
te verklaren; 

0. dat de Gemeentelijke R aad van Beroep 
te Utrecht (Sub-commissie III) in zijn uit
spraak, door den plaatsvervangend Voorzitter 
definitief vastgesteld op 20 Mei 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - o. a. 
heeft overwogen, dat klager, inzoover hij nie
tigverklaring van het raadsbesluit van 20 De
cember 1935 verzoekt, niet-ontvankelijk be
hoort te worden verklaard, daar, ingevolge 
art. 25 der Verordening op den Gemeentelij
ken Raad van Beroep, de R aad niet mag tre
den in de beoordeeling van de billijkheid of 
de wetti gheid van door den Gemeenteraad of 
door B . en W. vastgestelde algemeen binden
de voorschriften; 

0. dat die Raad van Beroep in het dictum 
van voormelde uitspraak evenwel van deze 
niet-ontvankelijk-verklaring niet rept; 

0. dat Mr. H. B. J. W aslander, a ls ge
machtigde van klager, tijdig van voormelde 
uitspraak bij den Centralen R aad in beroep 
is gekomen en bij verbeterd klaagschrift heeft 
aangevoerd, dat hij ook ter terechtzitting van 
den Gemeentelijken Raad van Beroep reeds 
heeft betwijfeld, of hij in zijn vordering rot 
nietig-verklaring van het besluit van den 
Gemeenteraad van Utrecht cl.cl. 20 December 
1935 wel ontvankelijk zou kunnen worden 
verklaard; dat hij intusschen een uitspraak 
van den Centralen Raad van Beroep ook 
omtrent dit punt wel op prijs rou stellen; 

In rechte: 

0 . dat het voormelde besluit van den Raad 
der gemeente Utrecht van 20 December 1935 , 
hetwelk betrekking heeft op een groep van 
ambtenaren, is een algemeen bindend voor
schrift; 

0. dat art. 25 der Verordening op den ge
meentelijken Raad van Beroep luidt: 

,,De Raad van Beroep treedt niet in de be
oordeeling van de billijkheid of de wettigheid 
van door den Gemeenteraad of door Burge
meester en Wethouders vastgestelde algemeen 
bindende voorschriften."; 

0. dat klager, in zijn klaagschrift van 11 
J anuari 1936 niettemin nietigverklaring van 
voormeld raadsbesluit van 20 December 1935 
verzoekende, in zijn desbetreffende vorder ing 
niet-ontvankelijk had behooren te zijn ver
kl aard; 

0. dat, nu de Gemeentelijke Raad van Be
roep te Utrecht in zijn voormelde uitspraak 
weliswaar heeft overwogen, dat klager in het 
genoemde verzoek niet-ontvankelijk behoort te 
worden verklaard, maar tot deze niet-ontvan
kelijk-verkl ar ing niet is overgegaan, de Cen
trale Raad alsnog klager niet-ontvankelijk z:il 
moeten verklaren in zijn vorengenoemde vor
dering; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in 

.<ijn tot den Gemeentelijken Raad van Beroep 
gericht verzoek tot nietigverklaring van voor
meld besluit van den Raad der gemeente 
Utrecht van 20 December 1935. 

(A.B.) 

5 Nov ember 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren. 
wet Art. 58 le lid). 

H et opmaken van een betaalsrol (dit is 
het nemen van een besluit) waarop aan 
klager mjnder salaris dan tot dan toe is 
uitgetrokken, is geschied ingevolge een 
raadsbesluit (een "algemeen verbindend 
voorschrift") en niet in strijd met het al
gemeen verbindend voorschrift, vervat in 
een vroeger raadsbesluit, bij het evenge
noemcle ingetrokken , daar dat raadsbesluit 
voortaan rechtskracht mist. 

Uitspraak in zake: 
W. v. L., wonende te Maarssen, klager, voor 

wien ter openbare terechtzitting a ls gemach
t igde is opgetreden: Mr. H . B. J. Waslander, 
advocaat te Utrecht, 

tegen: 
het College van B. en W. van Utrecht, ver
weerder, vertegenwoordigd door den Burge
meester, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden : Dr. M. R. 
Luiken, referendaris ter gemeente-secretarie 
van Utrecht, wonende aldaar. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge-

noemde gemachtigden; , 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Utrecht, ge

lezen de voordracht van B. en W. van 4 Au
gustus 1922, n°. 1/22 0 , (Gedrukte Verzame
ling n° . 92), in zijn vergadering van 10 
Augustus 1922 heeft besloten - voorzoover 
ten deze van belang - als volgt: 
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"Aan de vast of tijdelijk voor onbepaalden 
t ijd aangestelde leden van het personeel, die 
op 31 December 1921 aan de Burgeravond
school verbonden waren en wier bezoldiging 
door toepassing van art. 7 van de bij raads
besluit van heden vastgestelde verordening 
tot regeling van de gemeentelijke avondschool 
voor nijverheidsonderwijs (Burgeravondschool) 
minder zal bedragen dan vol gens de op 31 
December 1921 voor hen geldende salarisrege
ling (berekend naar een lesurenduur van 50 
m inuten) wordt een aanvullende toelage toe
gekend ten bedrage van het verschil tusschen 
de oude en nieuwe bezoldiging (kindertoeslag 
inbegrepen) ; "; 

0. dat de Raad dier gemeente, gelezen de 
voordracht van B. en W. van 10 Decembe1· 
1935, n° . 123/61 0, (Gedrukte Verzameling 
1935, n°. 229), in zijn vergadering van 20 
December 1935 heeft besloten met ingang van 
1 Januari 1936 in te trekken het raadsbesluit 
van 10 Augustus 1922 tot toekenning van een 
aanvullende toelage aan de vast of tijdelijk 
voor onbepaalden tijd aangestelde leden van 
h et personeel , die op 31 December 19 21 aan 
de Burgeravondschool verbonden waren; 

0. dat vervolgens B. en W. van Utrecht bij 
brief van 27 December 1935, verzonden 30 
December 1935, den directeur der gemeente
lijke avondschool voor rujverheidsonderwijs 
hebben verzocht aan het personeel zijner 
school mededeeling te doen van evengemeld 
raadsbesluit van 20 December 1935 ; 

0. dat klager bij klaagschrift, d .d. 11 J a
nuari 1936, en op dien datum ingediend bij 
den Gemeentelijken Raad van Beroep te 
Utrecht, heeft verzocht voormeld besluit van 
den Raad der gemeente Utrecht d.d. 20 De
cember 1935 nietig te verklaren, althans te 
verstaan, dat de bovenbedoelde handeling van 
B. en W. van Utrecht, waardoor zij uitvoe
ring aan dat Raadsbesluit hebben gegeven, 
ten onrechte is verricht; 

0. dat klager voorts bij klaagschrift, d.d. 7 
Februari 1936, op 8 Februari d. a.v. bij voren
bedoelden Raad van Beroep ingekomen - on
der mededeeling onder meer daarin, dat hem 
op 30 of 31 Januari 1936 als leeraar aan de 
Gemeentelijke Avondschool voor Nijverheids 
Onderwijs aan salaris over Januari • 1936 een 
in het klaagschrift vermeld bedrag minder is 
uitbetaald, dan waarop hij aanspraak meent 
te kunnen maken, zulks kennelijk doordien 
B. en W. van Utrecht daarmede uitvoering 
hebben gegeven aan laatstbedoeld Raadsbe
sluit - heeft verzocht meergemeld Raadsbe
sluit van 20 December 1935 nietig te verkla
ren, althans te verstaan, dat ten onrechte het 
bedoelde deel op het klager toekomende sa
laris is ingehouden en te adviseeren, dat het 
ingehouden deel van het salaris hem alsnog 
behoort te worden uitbetaald, althans dat op 
eenige andere door dien Raad van Beroep te 
bepalen wijze rechtsherstel behoort plaats te 
vinden; 

0. dat de Gemeentelijke Raad van Beroep 
(Subcommissie III), beslissend op beide voor
melde klaagschriften, bij uitspraak door den 
plaatsvervangend Voorzitter definitief vast
gesteld op 20 Mei 1936 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen - heeft geoor
deeld, dat de aan het besluit van den Ge-

meenteraad van 20 December 1935, waarbij 
met ingang van 1 J anuari 1936 werd inge
trokken het raadsbesluit van 10 Augustus 1922 
tot toekenning van een aanvullende toelage 
aan de vast of t ijdelijk voor onbepaalden tijd 
aangestelde leden van het personeel , die op 
31 December 1921 aan de Burgeravondschool 
verbonden waren, door B. en W. ten opzichte 
van den klager gegeven uitvoering, a ls hier
boven omschreven, daarmede niet in strij d en 
derhalve het beroep van den klager n iet voor 
een gunstige beschikking vatbaar is ; 

0. dat Mr. H. B . J. Waslander, voornoemd, 
a ls gemachtigde van klager, tegen vorenbe
doelde uitspraak bij den Centralen Raad tij 
dig beroep heeft ingesteld en op de bij klaag
schrift aangevoerde gronden heeft verzocht het 
verzoek van B. en W. van Utrecht aan den 
Direc.teur der Gemeentelijke Avondschool voor 
Nijverheids Onderwijs om aan klager kennis 
te geven van het besluit van den Gemeente
raad van 20 December 1935 n ietig te verkla
ren, althans de inhouding van een deel van 
het aan klager over J anuari 1936 toekomende 
salaris nietig te verklaren, en te bepalen, 
dat aan klager alsnog het hem toekomende 
salaris behoort te worden uitbetaald; 

In rechte: 
0. dat het bij brief van B. en W. van 

Utrecht van 27 December 1935 aan den direc
teur der gemeentelijke avondschool voor nij
verheidsonderwijs gedane verzoek, om den in
houd van het vorenvermelde raadsbesluit van 
20 December 1935 onder meer aan klager 
mede te deelen, niet kan worden aangemerkt 
als een besluit of handeling, waardoor klager 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, 
zijnde het toch duidelijk, dat noch door dat 
verzoek, noch door de mededeeling van den 
inhoud van het raadsbesluit van een dergelijk 
rechtstreeks getroffen worden sprake is; 

0. dat reeds daarom, mede gelet op het be
paalde in art. 24, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, klager niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard in zijn be1·oep, voorzoover het is 
gericht tegen opgemeld "besluit" van 27 De
cember 1935; 

0. dat ter beslissing van het onderhavige 
geschil derhalve enkel behoort te worden be
antwoord de vraag of het omstreeks 30 J a
nuari 1936 door B. en W. van Utrecht doen 
opmaken van een betaalsrol, houdende onder
meer het bedrag van het lagere sa! aris van 
klager over de maand Januari 1936 - het
welk moet worden beschouwd als een besluit, 
omstreeks 30 Januari 1936 do01· B . en W. ge
nomen - op een der gronden, bedoeld in art. 
58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 - waar
aan art. 12, lid 1, van de Verordening op 
den Gemeentelijken Raad van Beroep te 
Utrecht in strekking gelijk is - kan worden 
aangevochten; 

0. dat klager zich op het standpunt stelt, 
dat het raadsbesluit van 20 December 1935 
onverbindend is en dat derhalve even bedoeld 
beslui t van B . en W., genomen ter uitvoering 
van dat raadsbesluit,. in strijd is met het a l
gemeen verbindend voorschrift, vervat in het 
raadsbesluit van 10 Augustus 1922, aan welk 
laatste besluit klager zijn recht op vol salar is 
over de maand J anuari 1936 meent te kunnen 
ontleenen; 
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· 0. dat deze Raad klager daarin echter niet 
kan volgen en het raadsbesl"uit van 20 Decem
ber 1935 - hetwelk naar de Centrale Raad 
bij uitspraak van heden, denzelfden kl ager be
treffende, heeft beslist, moet worden aange
merkt a ls een algemeen verbindend voor
schrift beschouwt a ls ten volle rechtskracht te 
bezitten; 

0. toch dat, al moge destijds bij het nemen 
van het besluit van 10 Augustus 1922 bij den 
toenmaligen gemeenteraad de bedoeling heb
ben voorgezeten, om aan de desbetreffende 
leeraren, waaronder ook klager, een toelage 
als scha deloosstelling voor het gemis van 
zekere inkomsten toe te kennen gedurende den 
verderen duur van hun werkzaamheid als zoo
danig, daardoor geenszins wordt beperkt de 
bevoegdheid van dien gemeenteraad - in de
zelfde of in een andere samenstelling -:- om 
bij een nader besluit die toelage in te trekken, 
evenzeer als een publiekrechtelijk orgaan de 
bevoegdheid heeft de salarissen en toelagen 
zijner ambtenaren, bij een vroeger besluit 
vastgesteld, bij een daarna genomen besluit 
te wijzi gen en voor de toekomst te vermin
deren, tegen het gebruik maken van welke 
bevoegdheid noch eenige wettelijke bepaling, 
noch eenig beginsel van staatsrecht zich ver
zet ; . 

· 0 . dat een geheel andere vraag deze is, of 
een dergelijk besluit, krachtens hetwelk een 
tevoren genoten toelage vervalt, met de bil
lijkheid in strijd is; 

0 . echter dat het oordeel over de billijkheid 
van een zoodanig besluit aan dezen Raad is 
onttrokken, gelijk ook de Gemeentelijke R aad 
:van B eroep daarover niet mag oordeelen blij
kens het uitdrukkelijk voorschrift, gegeven in 
art. 25 van bovenbedoelde Verordening, zoo
dat op het door klagers gemachtigde te dier 
zake aangevoerde niet verder kan worden in
gegaan; 

0. dat mitsdien het verbindende raadsbe
sluit van 20 December 1935 is het algemeen 
verbindend voorschrift, waaraan B. en W. te
recht uitvoering hebben gegeven door hun be
sluit, omstreeks 30 J anuari 1936 genomen; 

0. dat dit laatstbedoelde besluit derhalve 
niet feitelijk of rechtens strijdt met dat raads
besluit van 20 December 1935, zijnde dezen 
Raa d niet gebleken van het bestaan van eenig 
ander algemeen verbindend voorschrift, waar
mede dat besluit van B . en W. zou strijden; 

0 . dat ook njet kan worden gezegd, dat B. 
en W. van hun bevoegdheid - zijnde in casu 
trouwens tevens een verplichting - om een 
bedrag, als ten deze bedoeld, bij de uitbeta
.Jing van het salaris in te houden, kennelijk 
een ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

Rechtdoende in naam der Konjng in ! 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

beroep, voor wover dit is gericht tegen den 
brief van B. en W. van Utrecht van 27 De
cember 1935 ; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 1 
voorzoover daarbij is geoordeeld, dat de aan 
het, in het dictum daarvan bedoelde, besluit 
van den Gemeenteraad van Utrecht van 20 
December 1935 door B . en W. ten opzichte 
van klager gegeven uitvoering met betrekking 

tot het doen uitbetalen aan hem van het la
gere salaris over de maand Januari 1936 
daa1·mede niet in strijd is en dat het beroep 
van klager njet voor een gunstige beschikking 
vatbaar is. 

1 Deze uitspraak luidt: Oordeelt de aan het 
besluit van den Gemeenteraad van 20 Decem
ber 1935, waarbij met ingang van 1 Januari 
1936 werd ingetrokken het raadsbesluit van 
10 Augustus 1922 tot toekenning van een aan
vullende toelage aan de vast of tijdelijk voor 
onbepaalden tijd aangestelde leden van het 
personeel, die op 31 December 1921 aan de 
Burgeravondschool verbonden waren, door B. 
en W. ten opzichte van den kl ager gegeven 
uitvoering, als hierboven omschreven, daar
mede niet in strijd en derhalve het beroep 
van den klager niet voor een gunstige be
schikking vatbaar. 

(A.B.) 

9 Nov.ember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeschkeuringswet Art. 22). 

Nu Ged. Staten aannemel ijk hebben ge
maakt, dat zij van hun besluit tot verda
ging van hun beslissing omtrent een raads
besluit tot verl aging der jaarwedde van 
den keuringsveearts binnen den gestelden 
termijn bericht aan het gemeentebestuur 
hebben ingezonden, kan daaraan niet af
doen de bewering van het gemeentebestuur, 
dat die het besluit van Ged. Staten niet 
zou hebben ontvangen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Abbenbroek tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 

B. N °. 728.93 
22 Juli 1936, -----, 3e afdeeling, hou-

G.S. N°. 38 
<lende niet-goedkeuring van het besluit van 
den raad der gemeente Abbenbroek van 23 
Februari 1936, tot wijziging van de instructie 
van den keuringsveearts, Hoofd van den keu
ringsdienst voor vee en vleesch in den kring 
Abbenbroek, waarbij diens wedde van f 1800 
wordt te1mggebracht tot f 1300; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 October 1936, N°. 420; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 November 1936, N°. 
1217 E , Afdeeling Volksgezondheid; 

0 . dat Ged. Staten bij hun evenvermeld be
sluit hebben overwogen, dat de raad der ge
meente' Abbenbroek bij zijn besluit van 23 
Februari 1935 tot wijziging van de instructie 
van den keuringsveearts, Hoofd van den keu
ringsd ienst voor vee en vleesch in den kring 
Abbenbroek, met een. beroep op de huidige 
tijdsomstandigheden, heeft overwogen, dat de 
vermindering van inkomsten van den keurings
dienst in den kring Abbenbroek, omvattende 
de gemeenten Abbenbroek, H eenvliet, Ouden
hoom en Zuidland, eene aanmerkelij ke ver
sobering van de uitgaven noodzakelijk maakt, 
en mitsdien het toekennen van eene hoogere 
belooning dan f 1300 niet toelaatbaar moet 
worden geacht ; en voorts, dat dat bedrag is 
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vastgesteld in overleg met en met ·goedvinden 
van den betrokken functionaris, die zei f van 
oordeel is, dat de aan de uitoefening van zijne 
functie verbonden werkzaamheden niet veel 
omvattend meer zijn; dat, wat deze overwe
gingen van den raad betreft, het beroep op 
de huidige tijdsomstandigheden voor de on
derhavige verlaging niet opgaat, aangezien 
de besta~nde wedde van f 1800 op grond daar
van bereids met 5 % wordt gekort ; dat, al 
mogen voorts de uitkomsten van den dienst 
eene versobering van uitgaven noodzakelijk 
maken, daarin geen aanleiding kan zijn ge
legen de wedde van den keuringsveearts te 
verminderen, indien niet tegelijkertijd de werk
zaamheden, aan de uitoefening van diens 
functie verbonden, evenredig worden vermin
derd, dan wel de wedde in verhouding tot de 
te verrichten werkzaamheden te hoog moet 
worden geacht; dat blijkens de terzake inge
wonnen inlichtingen de werkzaamheden, welke 
de betrokken functionaris nog steeds ten dien
ste van de gemeenten heeft te verrichten, van 
zoodanigen omvang zijn, dat de bestaande 
wedde ternauwernood geacht kan worden eene 
voldoende belooning daarvoor te zijn en mits
dien hierin geen aanleiding kan zijn gelegen 
tot verlaging van die wedde; dat voorts ge
tracht kan worden de noodzakelijke versobe
ring van de kosten van uitvoering der Vleesch
keuringswet, S. 1919 N °. 524, op andere wijze 
te verkrijgen, o. a . door samenwerking met 
omliggende gemeenten of naburige keurings
diensten, hetgeen bereids in overweging is ge
geven; dat wijders aan de zaak niet afdoet, 
dat de verlangde wedde is vastgesteld in over
leg met en met goedvinden van den betrokken 
functionaris en deze ten aanzien van den om
vang van zijne werkzaamheden blijkbaar eene 
van hun college afwijkende meening huldigt, 
aangezien diens oordeel terzake niet geacht 
kan worden voldoende objectief en van eigen 
belang ontbloot te zijn; dat ten slotte moet 
worden gevreesd, dat de beoogde verlaging 
van de wedde eene juiste uitoefening van de 
functie in gevaar brengt en daardoor de be
langen van de volksgezondheid zullen worden 
geschaad, zoodat die verlaging niet toelaat
baar moet worden geoordeeld; 

dat de raad der gemeente Abbenbroek in 
zijn beroepschrift aanvoert, dat de kring Ab
benbroek indertijd zeer voorzichtig en econo
misch is ingesteld en de vleeschkeuringsdienst 
bijna steeds eenige winst aan de gemeenten 
heeft opgeleverd; dat in de laatste drie jaren 
door de levering van de groote hoeveelheden 
vleesch en gehakt in blik, alsmede door de 
algemeene verarming van de bevolking en de 
daarmede gepaard gaande vermindering van 
de slachtingen, de diensten hebben gesloten 
met kleine en onbeduidende nadeelige saldi; 
dat, toen het bedrijf werd opgericht, de jaar
wedde van den keuringsveearts werd bepaald 
op f 1500, welk bedrag reeds in 1922 zeer vol
doende werd geacht en waartegen dan ook 
niemand ooit bezwaar heeft gemaakt, ook 
Ged. Staten en de Veterinaire inspecteur niet; 
dat, toen eenigen tijd na de oprichting het 
grossiersbedrijf van den slager L. van Strien 
te Abbenbroek zeer opnam en het aantal keu
ringen snel vermeerderde, zoodat de heer M. 
C. van Buuren ook meer werk deed, de ge-

meentebesturen niet hebben geaarzeld, zijne 
jaarwedde met f 300 te verhoogen en vast te 
stellen op f 1800, waarmede ook weer alle 
autoriteiten, evenals de heer Van Buuren zelf, 
volkomen accoord gingen; dat evenwel al 
spoedig eene groote vermindering van het aan
tal slachtingen en dus ook van het aantal keu
ringen is ingetreden; dat door de steeds toe
nemende malaise en door de buitengewone 
eischen, die aan de financiën van Rijk en 
gemeente worden gesteld, ook de raad op ver
mindering van de vaste l asten bedacht is ge
worden en gemeend heeft geheel in den geest 
van de R egeering te handelen, door allereerst 
de buitengewone verhooging van f 1500 tot 
f 1800 te laten vervallen en de wedde terug 
te brengen op f 1500, nota bene het bedrag, 
dat in 1922 reeds door zeer velen te hoog 
werd geacht, terwijl bij verdere inzinking van 
het bedrijf de kortingen worden toegepast, die 
ook de Rijks- en gemeenteambt.enaren in den 
loop der laatste jaren hebben ondergaan, zoo
dat men toen op f 1300 kwam; dat ook de 
heer Van Buuren, de betrokken keurings
veearts, dit volkomen redelijk en goed vond; 
dat daartegen zich echter teweer heeft gesteld 
de Veterinaire inspecteur Dr. Overbeek te 
Rotterdam, die kennelijk aanstuurt - en dat 
in dezen hangen tijd ~ op een volwett.elijken 
keuringsdienst met één slachthuis voor alle 
gemeenten van Voorne en Putten te Brielle; 
dat dat drijven niet anders kan worden dan 
een groote financieele ramp voor de slagers 
uit den kring Abbenbroek, maar vooral voo_r 
de arme landarbeiders, die slechts met de 
grootste opofferingen het voer voor hun thuis 
te slachten varken bijeen kunnen brengen en 
dan bovendien nog zooveel kosten zouden moe
ten betalen, dat ze er hun weekloon zeker 
éénmaal per jaar geheel door kwijt zouden 
zijn; dat de raden der vier gemeenten in den 
kring Abbenbroek zich dan ook eenparig ver
zetten tegen de regeling, die Ged. Staten van 
Zuid-Holl and tegen alle reden in willen op
dringen; dat zij in hunne beschouwingen en 
in hunne beslissingen nog nimmer op één der 
ernstige bezwaren van de gemeent.ebesturen 
tegen hun ontwerpregeling en het daarachter 
verborgen einddoel hebben gereageerd dan 
met de ongemotiveerde mededeeling, dat zij 
niet zijn overtuigd; dat hun college echter nu 
met den inspecteur goedkeuring wilde onthou
den aan de bovenvermelde verlaging van de 
jaarwedde van den keuringsveearts, waardoor 
het dan zou komen vast re staan, dat de dienst 
met een nadeelig saldo werkt,e en zal blijven 
werken; dat dit dan de stok zou zijn, om den 
kring Abbenbroek weg te slaan ten bate van 
Brielle en H ellevoetsluis, waar de resultaten 
van de keuringsdiensten blijkbaar nooit gun
stig zijn geweest, a l wil men dat nu wel ont
kennen ; dat evenwel Ged. Staten hebben ver: 
zuimd hunne beslissing tot verdaging van het 
besluit tot verlaging van de jaarwedde van 
den keuringsveearts aan het gemeentebestuur 
van Abbenbroek binnen den tijd van twee 
maanden in afschrift mede te deelen en ook 
geen ander bericht van verdaging bij hem is 
ingekomen; dat daardoor ingevolge art. 22 
der Vleeschkeuringswet art. 197 (thans 231) 
der gemeentewet van toepassing is geworden 
en mitsdien het besluit tot verlaging van de 
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jaarwedde van den keuringsveearts moet ge
acht worden te zijn goedgekeurd; dat Ged . 
Staten nu echter toch maar een besluit heb
ben genomen tot niet-goedkeuring en daar
door art. 197 der gemeentewet en art. 22 der 
Vleeschkeuringswet eenvoudig terzijde hebben 
gesteld; weshalve de gemeenteraad verzoekt, 
het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland te vernietigen wegens strijd met 
art. 22, 2e zinsnede, der Vleeschkeuringswet 
in verband met art. 231 der gemeentewet; 

0. dat de gemeenteraad van Abbenbroek 
aanvoert, dat Ged. Staten hebben verzuimd 
hunne beslissing tot verdaging van het besluit 
tot verlaging van de jaarwedde van den keu• 
ringsveearts aan het gemeentebestuur van Ab
benbroek binnen den tijd van 2 maanden in 
afschrift mede te deelen en ook geen ander 
bericht van verdaging bij hem is ingekomen; 
dat daardoor ingevolge art. 22 der Vleesch• 
keuringswet, art. 197 (thans 231) der ge
meentewet van toepassing is geworden en mits
dien het besluit tot verlaging van de jaar
wedde van den keuringsveearts moet geacht 
worden te zijn goedgekeurd; in verband waar
mede de gemeenteraad van oordeel is, dat het 
besluit van Ged. Staten van 22 Juli 1936, 
B. N°. 728.93 
------, 3e afdeeling, behoort te worden 

G.S. N°. 38 
vernietigd wegens strijd met art. 22 der 
Vleeschkeuringswet, S. 1919 N°. 524, juncto 
art. 231, der gemeentewet; 

dat Wij evenwel deze opvatting niet kunnen 
deel en; 

dat toch ingevolge de evengenoemde wets
artikelen Ged. Staten slechts dàn geacht zou
den moeten worden het besluit van den raad 
goed te keuren, indien zij binnen den termijn 
van twee maanden geene beslissing of geen 
bericht, de bes] issing verdagen de, aan den 
gemeenteraad van Abbenbroek hadden inge
zonden; 

dat Ged. Staten echter aannemelijk hebben 
gemaakt, dat zij van het in hunne vergade
ring van 23 April 1935 genomen besluit tot 
verdaging van hunne beslissing omtrent het 
hierbedoelde besluit van den gemeenteraad 
van Abbenbroek, inderdaad binnen den daar
voor gestelden termijn bericht aan het ge
meentebestuur hebben ingezonden ; 

dat uiteraard de mogelijkheid bestaat, al 
lij kt deze niet heel groot, dat het gemeente
bestuur dit bericht niet heeft ontvangen, doch 
dat zulks niet kan medebrengen, dat Ged. 
Staten geacht zouden moeten worden het raads
besluit goed te keuren, nu art. 231 der ge
meentewet spreekt van het inzenden door Ged. 
Staten, en niet van het ontvangen door het 
bestuur, dat het besluit nam; 

dat er mitsdien uit dezen hoofde geen grond 
bestaat om het bestreden besluit van Ged. 
Staten te vernietigen; 

0. wat dit beslui t zelf betreft, dat Wij met 
Ged. Staten van oordeel zijn, dat eene ver
mindering van de jaarwedde van den hierbe
doelden keuringsveearts, waarop bl ij kens de 
stukken reed eene tijdelijke korting van 5 % 
wordt toegepast, van f 1800 tot f 1300 te ver 
gaat, vooral daar in verhouding tot de do01· 
dezen ambtenaar te verrichten werkzaamheden 
het bedrag van deze jaarwedde, waaruit door 

den betrokken functionaris bovendien verschil
lende onkosten moeten worden bestreden, ze
ker niet tel hoog kan worden geacht; 

Gezien de Vleeschkeuringswet, S. 1919 N°. 
524 · 

' Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B.) 

9 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919 artt. 68 en 94.) 

In het geval van toepassing van art. 94 
Arbeidswet 1919, doet hij, die ingevolge 
dat artikel a ls hoofd of bestuurder is aan
gewezen, de in art. 68 dier wet voorge
schreven onderteekening der arbeidsl ijst 
niet als vennoot onder firma, doch per
soonlijk, krachtens de bijzondere verhouding 
waarin hij door de aanwijzing is geplaatst. 
Hier past dan ook niet de onderteekening, 
welke door den betrokkene als vennoot 
onder firma m. b. t. de zaken der vennoot
schap pleegt te worden gesteld , doch slechts 
die welke door hem in de hem persoonlijk 
betreffende aangelegenheden pleegt te 
worden gebez igd. 

Op het beroep van A. de B., aannemer te 
Utrecht, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rechtbank te Utrecht van 5 
Mei 1936, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een vonnis van het Kantongerecht 
te Utrecht van 13 Dec. 1935, waarbij requirant
ter zake van: ,,als hoofd of bestuurder van 
een onderneming, waarin arbeid wordt ver
r icht in een fabriek of werkplaats, niet wr
gen, dat in die inrichting op een plaats, die 
vrij toegankel ijk is voor alle arbeiders in de 
inrichting, werkzaam, een gedagteekende en 
door hem onderteekende arbe idslijst, welke 
voldoet aan de in of krachtens de Arbeidswet 
1919 gegeven voorschriften, is opgehangen en 
opgehangen blijft, zoodanig dat daarvan ge
makkelijk kan worden kennis genomen, met 
aanhaling van de artt. 68 en 83 der Arbeids
wet 1919, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van vijftig cents en een vervangende 
hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassat ie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

"S., a lthans v. t. van art. 68 j 0
• art. 83 der 

Arbeidswet 1919, door requirant te veroor
deelen ter zake van het a ls hoofd of bestuur
der eener onderneming niet zorgen, dat een 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst is opgehangen on opgehangen 
blijft, niettegenstaande het vaststaande feit, 
dat requirant zoodanige lijst heeft ondertee
kend en opgehangen; welk middel is toege
licht als volgt: 

Requirant heeft de bedoelde lijst persoonlijk 
onderteekend met "firma Gebrs. de Bruyn." 

De wet schrijft noch in art. 68, noch elders 
voor, hoe deze onderteekening moet plaats 
hebben. Nu verlangt het vonnis a quo, dat 
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requirant onderschrijve met zijn privé-hand
teekening . 

Volgens de inschrijving der vennootschap in 
het handelsregister moet evenwel requirant 
alle stukken, ' zijn vennootschap betreffende 
onderteekenen met "firma Gebrs. de Bruyn". 
Verwarring met de handteekening van zijn 
medefirmant is niet te duchten, want de origi
neele handteekening van beiden is in het 
H1mdelsregister te vinden, zoodat controle, 
wie van beiden geteekend heeft, zeer eenvou
dig is. 

Men zou evengoed andere e ischen kunnen 
stellen, b.v. onderteekening met de voornamen 
voluit of dergelijke. 

Door deze of dergelijke eischen te stellen, 
overschrijdt men echter de grenzen van het 
voorschrift van art. 68 der Arbeidswet 1919. 

Alle stukken, geteekend door requirant met 
de handteekening "firma Gebrs. de Bruyn", 
binden hem zelf en de vennootschap, waarvan 
hij firmant is. Strafrechtelijk wordt hij dus 
door deze onderteekening evenzeer aanspra
kelijk, a ls de arbeidslijst eens niet aan de 
voorschriften der wet mocht voldoen. 

Er bestaat derhalve geen enkel redelijk 
motief, waarom voor dit ééne speciale geval 
van requirant een andern gedragslijn mag 
worden gevorderd, dan door hem terecht ge
volgd wordt bij alle andere handelingen, die 
hij voor zijn vennootschap verricht." 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de dagvaarding, met qualificatie en 
strafoplegging ais voormeld, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, dat hij op 18 
September jongstleden (1935), des namiddags 
omstreeks 4 uur, te Zeist, als hoofd of be
stuurder van een aannemersonderneming, 
waarin alstoen aan een in aanleg zijnden weg, 
door eenige arbeiders arbeid werd verricht 
bestaande in bedrijfswerkzaamheden, niet heeft 
gew1·gd: dat a lstoen in die inrichting op eene 
plaats, die vrij toegankelijk was voor alle 
arbeiders in de inrichting werkzaam, opge
hangen was eene gedagteekende en door hem, 
verdachte, onderteekende, di e arbeiders betref
fende geldige arbeidslijst; 

dat de Kantonrechter daarbij heeft over
wogen: 

,,dat verdachte door de arbeidslijst te onder
teekenen met zijn firmanaam inplaats van 
met zijn eigen naam, hoewel hij krachtens art. 
94 der Arbeidswet 1919 door het bevoegde 
districtshoofd als hoofd en bestuurder der 
onderneming was aangewezen, moet geacht 
worden niet te hebben gewrgd, dat was opge
hangen een arbeidslij st, welke voldeed aan 
de in art. 68 dier wet gegeven voorschriften; 
. dat wij dan ook, zulks in tegens teil ing met 
den raadsman van verdachte, van oordeel zijn, 
dat, wanneer van twee of meer voor geza
menlijke rekening een bedrijf uitoefenende 
personen één van hen als hoofd of bestuurder 
der onderneming is aangewezen, het niet ge
oorloofd is, dat de aldus aangewezene de 
arbeidslijst onderteekent met den naam zijner 
firma; 

dat die lijst dan wel in den letterlijken zin 
van het woord door "hem", dat wil zeggen 
met zijn hand en niet met di e van iemand 
anders onderteekend wu zijn, waardoor vol
gens den raadsman reeds voldaan zou zijn aan 

het voorschrift van art. 68, doch dat dit nim
mer de bedoeling van den wetgever kan ge
weest zijn; 

dat toch uit die lijst moet kunnen blijken, 
wie feitelijk de persoon is, die voor de nale
ving van de bepalingen der Arbeidswet aan
sprakelijk is, zulks ter vergemakkelijking van 
de controle door de ambtenaren met het toe
zicht daarop belast, waarvoor immers de 
aanwezigheidheid van de arbeidslijst dient ; 

dat nu, door een onderteekening enkel met 
den firmanaam die controle ten zeerste be
moeilijkt zou worden, daar dan nog een afzon
derlijk onderzoek wu noodig zijn naar den 
naam van den in werkelijkheid aansprakelijken 
persoon; 

dat een wodanige onderteekening niets an
ders wu beteekenen dan dat a lle leden der 
firma gelijkelijk aansprakelijk zouden zijn 
hetgeen de wetgever in deze strafrechtsmaterie 
juist niet heeft gewild; 

dat wij het voorschrift van art. 68 der 
Arbeidswet dan ook slechts in dien zin kunnen 
opvatten, dat de als hoofd of bestuurder aan
gewezen persoon de arbeidslijst met zijn eigen 
naam en niet met die van zijn firma moet 
onderteekenen ; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat in het geval van toepassing van art. 94 
der Arbeidswet 1919, hij, die ingevolge dat 
artikel a ls hoofd of bestuurder is aangewezen, 
de in art. 68 dierzelfde wet voorgeschreven 
ondei·teekening van de arbeidslijst niet doet 
als vennoot onder firma, doch persoonlijk, 
krachtens de bijzondere verhouding waarin hij 
door de aanwijzing is geplaatst; 

dat dan echter hier ook niet past de ondertee
kening, welke door den betrokkene als ven
noot onder firma met betrekking tot de zaken 
van de vennootschap pleegt te worden gesteld, 
doch slechts die welke door hem in de hem 
persoonlijk betreffende aangelegenheden pleegt 
te worden gebezigd; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den AdvocMt-Generaal van Lier, die o. a. 
ve1·wijst nMr M. v. T. bij art. 94 Arbeidswet 
1919, B ijl. Handel. 2e Kamer 1918/19 n°. 
408, ook te vinden bij Schuurman en Jordens 
n°. 49 2e druk bl. 188 .] (N. J .) 

9 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Dranbvet artt. 1, 38 en 59.) 

Daargelaten de vraag of de Rechtb. te
recht heeft aangenomen, dat slechts voor 
een locali te it, bestemd tot den verkoop van 
zwak-alcoholischen drank, verlof is ver
eischt [Adv.-Gen. van Lier beantwoordt 
die vraag bevestigend], heeft zij toch in 
elk geval t. a. v. h et ten l aste gelegde feit 
kunnen beslissen, dat daarin op geenerlei 
wijze tot uitdrukking komt, zooals voor 
de toepassing van art. 59, sub 10° der 
Drankwet noodig is, dat het hier betrof 
een lokaliteit, waa,·voor niet alleen een 
verlof niet was verleend, doch dit ook 
werd vereischt. 



1936 9 NOVEMBER 392 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Breda, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van deze Rechtbank van 7 
Mei 1936, waarbij in hcioger beroep een door 
het Kantongerecht te Tilburg op 18 Februari 
1936 tegen J. A., arbeider, te Oisterwijk, ge
wezen vonnis is bevestigd voorzoover de be
wezenverklaring betreft en, met vernietiging 
van di.t vonnis voor het overige, het bewezene 
niet strafbaar is verklaard en de gerequieerde 
te dier zake van alle rechtsvervolging is 
ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

De Rechtbank te Breda bevestigde het in 
eersten aanleg door den Kantonrechter te 
Tilburg gewezen vonnis voor zoover daarbij 
hetgeen aan gerequireerde ten laste was gelegd 
bewezen was verklaard, vernietigde dit vonnis 
voor al het overige, verklaarde het bewezene 
niet strafbaar en ontsloeg gerequireerde van 
alle rechtsvervolging. 

Bewezen is verklaard, dat gerequireerde in de 
maand Januari 1936 te Oisterwijk in een lo
caliteit van perceel plaatselijk gemerkt 
Oirschotsche baan D. 382, voor welk perceel 
geeri der vergunningen, als bedoeld in art. 1 
der Drankwet S. 1931 Nr. 476 was verleend, 
en voor welke localiteit geen verlof A. als 
bedoeld in art. 1 subÏ der genoemde Drankwet 
was verleend, heeft toegelaten, dat alstoen 
aldaar bier, zijnde zwak alcoholische drank, 
als bedoeld in art. 1 sub b lid 2 der genoemde 
Drankwet, door den tot zijn gezin behoorenden, 
zijn zoon J . J . A . A. aan A.P. Smetsers, W. A. 
Terburg, W . J . Vermeer en J . A. van Haaren 
werd verstrekt. 

De R echtbank heeft overwogen, dat echter 
het bewezen verklaard feit volgens art. 69 sub 
10 der Drankwet-welk artikel ten deze slechts 
voor toepassing in aanmerking komt - all een 
dan strafbaar wu zijn, indien dit had plaats 
gehad in een localiteit, waarvoor verlof was 
vereischt ; 

dat op grond van het bepaalde bij art. 38 
juncto art. 3 moet worden aangenomen, dat 
alleen voor een localiteit, welke bestemd is 
voor den verkoop van zwak alcoholischen 
drank, verlof is vereischt; 

dat - waa r uit de tenlastelegging niet blijkt, 
dat dit in casu het geval is, verdachte van alle 
rechtsvervolging behoort te worden ontslagen; 

De officier van Justitie heeft zich tegen de 
uitspraak van de Rechtbank voorzien in cas
satie en stelt als middel voor: schending door 
niet toepassing van de artikel en 1, 59, 1 id 1 
sub 10, 65, 66 en 84 der Drankwet 1931 S. 
476, 423 juncto 425 van het Wetboek van 
Strafv., door het vonnis waarvan beroep 
te ve~nietigen en verdachte te ontslaan van 
alle rechtsvervolging, in stede van dit vonnis 
te bevestigen. 

Ter toelichting wordt bij de schriftuur aan
gevoerd, dat de Rechtbank aan het begrip, 
" localiteit" vermeld in artikel 69 lid 1 sub 
10 der Drankwet een beperking geeft, welke 
daaraan niet gegeven mag worden en gezien 
de strekking van het artikel evenmin bedoeld 
is te geven; wanneer deze beperking bedoeld 
ware zou de wetgever haar ongetwijfeld hebben 
aangeduid, terwijl de vermelding "in een 

localiteit" op geen enkele beperking duidt, 
maar volkomen voor zich zelf spreekt en alle 
local iteiten omvat; dat een beroep op art. 38 
juncto art. 3 der gemelde Drankwet evenmin 
kan baten, vermits in art. 38 eerste lid -
hetwelk hier kennelijk door de Rechtbank 
wordt bedoeld vermits van alcoholvrije drank 
in dit verband niet wordt gesproken - het 
woord "Localiteit" in het geheel niet wordt 
genoemd en artikel 3 slechts slaat op den 
verkoop van "sterken drank in het klein" en 
de ten aanzien van dien verkoop te stellen 
regelen, waarbij het begrip "Localiteit" even
min te berde wordt gebracht. 

Het bewezen verklaarde feit n .l. het toelaten 
van het verstrekken van zwak-alcoholischen 
drank is ingevolge art. 59 lid 1 no. 10 en 11 
strafbaar indien dit geschiedt in een locali
teit waarvoor niet het vereischte verlof is 
verleend. Dit verlof- (Verlof A)- is krachtenss 
art. 38 lid 1 der Wet vereischt, voor den 
verkoop in het klein van zwak-alcoholischen 
drank, behalve in de gevall en vermeld in art. 
39 lid 1. Ingevolge art. 1 sub d. is onder ver
koopen van zwak-alcoholischen drank in het 
klein te verstaan verkoop van dien drank bij 
hoeveelheden van minder dan 10 liter. De 
Wetgever heeft alzoo het verlof A. voorge
schreven om zwak-alcoholischen drank te 
mogen verkoopen bij hoeveelheden van minder 
dan 10 liter. Krachtens art. 46 lid 4 der Wet 
geldt het verlof A uitsluitend voor de in de 
akte vermelde localiteit of localiteiten, over
eenkomstig het bepaalde in art. 27. 

In art. 59 sub 10 is nu strafbaar gesteld 
het schenken, toedienen of verstrekken van 
zwak-alcoholischen drank in een localiteit, 
waarvoor niet het vereischte verlof is verleend; 
en dit kan alzoo alleen betrekking hebben op 
een localiteit, waarin zwak-alcoholischen drank 
in het klein wordt verkocht; wordt daar het 
schenken, toedienen of verstrekken geconsta
teerd, dan valt die handeling onder art. 59 
lid 1, sub 10 en het toelaten er van onder art. 
59 lid 1. sub ll. In hetgeen bewezen is ver
klaard is niet te laste gelegd, dat het toelaten 
van het verstrekken van bier plaats vond in 
een localiteit waarvoor een verlof A vereischt 
was; in de telastelegging is alleen gesteld 
dat voor het perceel geen der vergunningen 
bedoeld in art. 1 der Drankwet was verleend, 
en dat voor de localiteit geen verlof A verleend 
was. Het bewezen verklaarde is dus reeds 
niet strafbaar om deze reden , dat niet is 
ten l aste gelegd dat een verlof A vereischt was. 
In het vonnis der Rechtbank is overwogen, 
bank het begrip " locali te it" in art. 59 lid 1 
is voor den verkoop van zwak-alcoholischen 
drank, het verlof vereischt is, ik acht dit in 
overeenstemming met het bepaalde in art . 38 
lid 1 der Drankwet. 

De officier klaagt er nu over, dat de Recht
bank het begrip, ,localiteit' in art. 59 I id 1 
sub 10 ten onrechte beperkt zou hebben op
gevat. Deze klacht lijkt mij ongegrond. Wel 
beteekent ingevolge art. 1 sub c der wet " loca
liteit" hetzelfde als vertrek, maar art. 59 lid 
1 sub 10 handelt niet over elke localiteit, maar 
over een localiteit, waarvoor een verlof A 
vereischt is krachtens art. 38 lid 1. 

Door aan te nemen dat art. 59 lid 1 sub 10 
betrekking heeft op een localiteit, waarvoor 
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verlof is vereischt, heeft de Réchtbank niet 
een te beperkte beteekenis aan het begrip 
,, localiteit" in gemeld artikel gegeven. 
De meening van den officier acht ik ook niet 
wel aanvaardbaar, daar bij zijn opvatting zelfs 
het schenken, toedienen of verstrekken van 
zwak-alcoholische dranken door een particulier 
bij zich thuis strafbaar wu zijn, hetgeen toch 
de bedoeling van den wetgever niet kan zijn. 

Het middel acht ik dus niet gegrond en 
terecht is m.e. een ontslag van rechtsvervol
ging uitgesproken, zoodat mijn conclusie strekt 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. 
Gehoord het verslag van den Raa dsheer 

Van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
( zie conclusie) ; 

0 . dat van het aan gerequireerde te laste 
-gelegde is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie 
conclusie) 

0. dat de Rechtbank den gerquireerde van 
rechtsvervolging heeft ontslagen op grond, dat 
het bewezen verklaarde feit volgens art. 59 
onder 10° der Drankwet - welk art. ten deze 
slechts voor toepassing in aanmerking komt -
alléen dan strafbaar wu zijn, indien dit had 
plaats gehad in een localiteit, waarvoor verlof 
was vereischt, en dat ingevolge het bepaalde 
bij art. 38 j O art. 3 moet worden aangenomen 
dat alleen voor een localiteit, welke bestemd 
is vobr den verkoop van zwak alcoholischen 
drank, verlof is vereischt, hetgeen echter uit 
de telastelegging niet blijkt; 

0. dat het middel hierop afstuit, dat -
daargelaten of de Rechtbank terecht heeft 
aangenomen, dat slechts voor een localiteit, 
bestemd tot den verkoop van zwak-alcoholi
schen drank, verlof is vereischt - in elk geval 
de Rechtbank ten aanzien van het telaste
gelegde heeft kunnen beslissen, gelijk zij 
kennelijk deed, dat daarin op geenerlei wijze 
tot uitdrukking komt, woals toch voor de 
toepassing van art. 59 onder 10° der Drankwet 
blijkens den inhoud van dat artikel noodig is, 
dat het hier betrof een localiteit, waarvoor niet 
a lleen een verlof niet was verleend, doch dit 
ook werd vereischt; 

Verwerpt het beroep (N. J.) 

13 No11ember 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1401). 

De Staat, die zijne macht over den 
dienstplichtige heeft uit te oefenen in het 
belang van de landsverdediging moet op 
dit geb ied noodzakelijk over eene ruime 
mate van vrijheid beschikken om te zijner 
beoordeeling zoo te handelen als de om
standigheden gebieden, welke omstandig
heden destijds van dien aard waren, dat 
uit hoofde van oorlogsgevaar het leger 
gemobiliseerd was. 

Slechts dan is onrechtmatig in den zin 
van art. 1401 B. W. gehandeld, indien de 
invalid iteit van eischer is veroorzaakt door 
een gedragslijn te zijnen aanzien, die rede
lijkerwijze niet meer is te beschouwen als 
uitvloeisel van afweging door de militaire 

organen van de hun toevertrouwde bii
langen, doch die kennelijk slechts wijst op 
door de omstandigheden niet te veront
schuldigen misbruik van bevoegdheid. Dan 
toch zouden die organen eene onrechtma
tige inbreuk hebben gemaakt op het recht 
van eischer om niet door toedoen van een 
ander lichamelijk letsel te ondergaan en 
tevens zouden zij dan gehandeld hebben in 
strijd m et den rechtsplicht, die den grond
slag vormt van het voorschrift, neergelegd 
in art. 308 Sr. De concrete feiten, welke, 
ontdaan van de niet ter zake doende qua
lifioaties, aan de vordering zijn ten grond
slag gelegd, beantwoorden echter niet aan 
dien eisch. 

Pieter de Boer, wonende te Drachten, ge
meente Smallingerland, eischer tot cassatie 
van het op 10 0ctober 1935 door het Gerechts
hof te 's-Gravenhage tusschen partijen gewe
zen arrest, a dvocaat Mr. J. S. Thieme; 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, verweerder in 
cassatie, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der 
Does. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia : 
Niettemin heeft ook het Hof eischer in zijne 

vordering niet-ontvankelijk verklaard en wel 
op de gronden, welke in het middel tot cas
satie zijn overgenomen. Dit middel luidt: 

"S. en v. t. van artt. 1401, 1402, 1403 en 
1407 B. W. , i.v. m. artt. 154 Grnndwet, 2 
R. 0. en 48, 56, 199, 200, 347, 353 en 406 Rv. 

,,doordat het Hof den eischer n iet-ontvanke
lijk verklaard heeft in zijn vordering, strek
kende tot schadevergoeding wegens onrecht
matige daad, immers het toebrengen van ern
stig lichamelijk letsel van 15 Februari 1915 
"tot 16 December 1916, gedurende welken tijd 
-eischer als dienstplichtige onder de .wapenen 
geroepen en gehouden i·s, en door de in de 
dagvaarding omschreven nalatigheden, tekort
komingen en onvoorzichtigheden der verschil. 
lende militaire autoriteiten, die over eischer 
te bevelen en te beschikken hadden en daarbij 
geenszins de zorgvuldigheid in acht namen, 
die ieder in het maatschappelijk verkeer tegen 
anderen in acht behoort te nemen ; 

,,waarbij het Hof overwoog: 
"dat de rechtsverhouding tusschen Staat en 

den dienstplichtige steunt op de grondwet en 
de milita ire wetten; 

,,dat de Staat ter uitvoering van zijn pu
blieke taak, te weten de instandhouding van 
een leger ter bescherming van zijn belangen, 
den dienstplichtige verschaft lichamelijke ver
zorging in uitgebreiden zin, waarop niet al
lee n d e dienstplichtige recht h eeft, doch 
welke hij krachtens de wet verplicht is te aan
vaarden, zooals ze hem geboden wordt; 

"dat al brengt die verzorging nu mede, dat 
de Staat daarbij handelingen verricht, die 
naar haren aard ook door particulieren ver
richt kunnen worden, de Staat daarbij op
treedt in een aan het maatschappel ijk verkeer 
vreemde verhouding; 

" dat waar de bij dagvaarding omschreven 
handelingen van den Staat kort samengevat 
hierop neerkomen, dat hij tekort geschoten 
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is in zijn voormelde taak, de beoordeeling 
hiervan niet toekomt aan den rechter;" 

,,zulks ten onrechte, 
,,omdat de Staat bij de verzorging en ge

neeskundige behandeling van dienstplichtigen 
wel is waar een publiekrechtelijke functie ver
vult, doch daarbij handelingen verricht, die 
ook door particulieren verricht zouden kunnen 
worden, en de Staat daarbij redelijkerwijs ver
plicht is, de subjectieve rechten der dienst
plichtigen niet te veronachtzamen, evenals 
particulieren dat verplicht zouden zijn; 

,,dat tot de subjectieve rechten, wier eer
biediging door de wetten beschermd wordt, 
ongetwijfeld behooren recht op leven, ge
zondheid, persoonlijke veiligheid, zooals ten 
overvloede blijkt uit art. 1407 B. W.; 

,,dat de Staat aansprakelijk is voor moed
willige en onvoorzichtige inbreuken, door zijn 
organen gepleegd tegen deze private rechten, 
en de bijzondere personen, die door de ge
stelde nalatigheden schade geleden hebben, op 
gronden aan het privaatrecht ontleend ont
vankelijk zijn in hun schadevordering bij hun 
gewonen burgerlijken rechter, en er geen an
dere rech'ter is, die tot taak heeft, dergelijke 
schadeactie te beoordeel en." 

Bij de bespreking van dit middel stel ik op 
den voorgrond, dat - gelijk is beslist bij 
's Hoogen Raads arrest van 5 Mei 1933 (W. 
12612, N. J . 1933, blz. 875) gewezen in de 
zaak van den Burgemeester van Amsterdam 
tegen de N . V. Halcyonlyn - ook de Over
heid zich kan schuldig maken aan een on
rechtmatige daad o. a. door een handelen of 
nalaten, dat indruischt tegen de zorgvuldig
heid, welke in het maatschappelijk verkeer 
betaamt ten aanzien van eens anders persoon 
of goed, indien zij namelijk aan dat verkeer 
deelneemt op gelijken voet als een bijzonder 
persoon door handelingen te verrichten, die 
naar haar aard niet slechts door de Overheid 
maar ook door een bijwnder persoon kunnen 
worden verricht. Zulk een handeling was in 
het toen berechte geval het door de gemeente 
Amsterdam ter vervulling van haar Overheids
taak in een voor het publiek toegankelijk 
vaarwater beschikbaar stellen van boeien om 
daaraan schepen te meren, van welke boeien 
echter een was gebleken in ondeugdelijken 
staat te zijn. 

Zulk een handeling lag ook ten grondslag 
aan de op 9 November 1917 door den H. R. 
berechte zaak van den Staat tegen J. H. van 
Bommel (W. 10197, . J. 1917, blz. 1209). 
Immers deze betrof het zich door den Staat 
belasten met den geneeskundigen d ienst ten 
behoeve van de miliciens, waarmede hij naar 
's Hoogen Raads oordeel beoogde de lands
verdediging te dienen en in zooverre bedoelde 
zijn publiekrechtel ijke taak naar behooren te 
vervullen. Doch dit nam - gelijk de H. R. 
besliste - niet weg, dat de Staat, a ldus doen
de een bemoeiing aanvaardde, welke niet 
noodzakelijkerwijze van hem behoeft uit te 
gaan en in elk geval op één lijn staat met een 
bijzonder persoon, die de geneeskundige be
handeling van een ander vrijwillig op zich 
neemt, zoodat hij dan ook voor een daarbij 
gepleegde nalatigheid op gronden aan het 
privaatrecht ontleend aansprakelijk is. 

Anders l igt het geval echter - gelijk ook 

weder door den H . R. is beslist, wanneer aan 
de Overheid niet anders of meer wordt ver
weten, dan dat zij door te kort te schieten in 
hare verplichting om de taak, die op haar als 
zoodanig rust, naar behooren te verrichten, 
belangen heeft gekrenkt. Dan geldt niet de 
norm van art. 1401 en vg. B. W. omdat d ie 
slechts is gegeven voor het verkeer tusschen 
bijzondere personen en daarmede gelij k te 
stellen deelneming van de Overheid aan het 
Maat,;chappelijk verkeer en is deze voor daarbij 
gepleegde nalatigheden dus niet krachtens 
art. 1401 en vg. aansprakelijk. Ik heb hier
mede het oog o. a. op het z.g.n. Strooppot
arrest van 29 Juni 1928 (W. 11864 , N. J. 
1928, blz. 1138 met noot van E. M. M.), dat 
ik in zooverre (al kan ik mij nog steeds niet 
vereenigen met het aan dit beginsel in het 
toenmalig geval gegeven toepassing) geheel 
juist acht. Immers dan geldt het bezwaren 
tegen het beleid der Overheid, waarvan de 
beoordeeling uitsluitend haar taak is en waar
in de R echterlijke Macht dus niet mag en ook 
niet zou kunnen treden, zooals ook terecht is 
geoordeeld door Scholten in W.P.N.R. n°. 
2156. 

Al doet zich dit nu niet voor ten aan
zien van het gestelde onjuist tegenover den 
eischer optreden van den geneeskundigen 
dienst, dit is wel het geval met de bezwaren, 
welke hij bij dagvaarding heeft aangevoerd 
tegen de behandeling welke hij zou hebben 
ondervonden van wie bij pleidooi zijn samen
gevat als zijn "militaire commandanten", die, 
ook in tijden van oorlogsgevaar als in de 
jaren 1915/1916 hier te lande heerschte, uit
sluitend hebben te beoordeelen, wat 's lands 
verdedigingsbelang eischt. En daar hij be
grijpelijkerwijs niet heeft kunnen onderschei
den tusschen deze twee reeksen van bezwaren 
als oorzaken van zijn ziekte en invaliditeit en 
van de daardoor ontstane en nog te lijden 
schade, moet ik komen tot de slotsom, dat hij 
bij het bestreden arrest, zij het ook op eenigs
zins andere gronden, te recht niet-ontvankelijk 
is verklaard in zijne vordering, tot mijn leed
wezen, daar ik moet toegeven, dat deze slot
som niet bevredigend is. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep en tot veroordeel ing van den eischer in 
de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat eischer tot cassatie - de Boer - bij in

leidende dagvaarding in hoofdzaak heeft ge
steld, dat hij gedurende de vervulling van zijn 
militairen dienstplicht van 15 Februari 1915 
tot 16 Decembe1· 1916 onder de nader gestelde 
omstandigheden ziek en gedeeltelijk blijvend 
invalide is geworden, welke ziekte en inval idi
teit hij, gelijk mede ter dagvaarding nader is 
uiteengezet, wijt aan de schuld van verschil
lende militaire organen van den Staat, op 
welke gronden hij van den Staat vergoeding 
vordert van de hem daardoor berokkende 
schade; 

dat, na bestrijding door den Staat zoowel 
van de ontvankelijkheid als van de gegrond
heid van deze vordering, de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage bij vonnis van 1 April 1930 



395 16 NOVEMBER 1936 

de Boer daarin niet-ontvankelijk heeft ver
klaard; 

dat het Hof op het door de Boer ingesteld 
hooge1· beroep dit vonnis heeft bevestigd, na 
op den voorgrond te hebben gesteld, dat de 
ontvankelijkheid van de Boer in zijn vorde
ring hiervan a fhangt, of hij zich te recht be
roept op de bepalingen van het B. W., dan 
wel - zooals de Staat beweert - het hier 
betreft de verhouding van de militaire over
heid tot den recruut, op welke, als van pu
bliekrechtelijken aard - die bepalingen niet 
van toepassing zijn, en na deze vraag in laatst
vermelden zin te hebben beantwoord op grond 
van de volgende overwegingen: 

"dat de rechtsverhouding tusschen den Staat 
en den dienstplichtige steunt op de Grondwet 
en de militaire wetten ; 

,,dat de Staat ter uitvoering van zijn pu
blieke taak, te weten de instandhouding van 
een leger ter bescherming van zijn belangen, 
den dienstplichtige verschaft lichamelijke ver
zorging in uitgebreiden zin, waarop niet al
leen die dienstplichtige recht heeft doch welke 
hij krachtens de wet is verplicht te aanvaar
den, zooals ze hem geboden wordt; 

"dat al brengt die verzorging nu mede, dat 
de Staat daarbij handelingen verricht welke 
naar haren aard ook door een bijzonder per
soon verricht kunnen worden, de Staat daarbij 
optreedt in een aan het maatschappelijk ver
keer vreemde verhouding; 

"dat waar de bij dagvaarding omschreven 
handelingen van den Staat kort samengevat 
hierop neerkomen, dat hij te kort is geschoten 
in zijn voormelde taak, de beoordeeling daar
van niet toekomt aan den rechter" ; 

0 . dat de Boer tegen deze uitspraak het 
volgende middel van cassatie aanvoert: zie 
Concl. Proc.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat de Boer vergoeding vordert van de 

schade, die, naar zijn voorstelling, de Staat 
hem in zijn gezondheid heeft toegebracht door 
hem gedurende zijn militairen diensttijd te 
onderwerpen aan een regime van huisvesting 
en verdere verzorging, dat voor zijn gezond
heid schadelijk was, en h em ook dan tot het 
verrichten van den dienst te nopen, wanneer 
zijn lichamelijke toestand zulks niet gedoogde; 

dat de Staat tegenover de Boer zoo slechts 
heeft kunnen handelen krachtens de macht, 
die de Staat over hem uitoefende op grond 
van het militaire dienstverband, waarin de 
Boer zich tegenover den Staat bevond; 

dat de Staat deze macht heeft uit te oefenen 
in het belang van de landsverdedig ing en de 
aard van de taak der Overheid op dit gebied 
noodzakelijk een ruime mate van vrijheid ver
eischt om te harer beoordeeling zoo te han
delen a ls de omstandigheden gebieden, welke 
omstandigheden destijds van dien aard waren, 
dat uit hoofde van oorlogsgevaar het leger 
gemobiliseerd was; 

dat voorzoover die vrijheid reikt, den bur
gerlijken rechter geen oordeel toekomt over 
de vraag, of de militaire overheid op de juiste 
wijze rekening heeft gehouden met het licha
melijk welzijn der manschappen en aan da t 
belang bij de afweging tegenover andere door 
haar te behartigen belangen voldoende ge
wicht heeft toegekend; 

dat in deze slechts dan onrechtmatig in den 
zin van art. 1401 B. W. is gehandeld, indien 
de invaliditeit van de Boer is veroorzaakt 
door een gedragslijn te zijnen aanzien, die 
redelijkerwijze niet meer is te beschouwen als 
uitvloeisel van afweging door de militaire 
organen van de hun toevertrouwde belangen, 
doch die kennelijk slechts wijst op door de 
omstandigheden niet te verontschuldigen mis
bruik van bevoegdheid; 

dat toch dan die organen een onrechtmatige 
inbreuk zouden hebben gemaakt op het recht 
van de Boer om niet door toedoen van een 
ander lichamelijk letsel te ondergaan en tevens 
zouden hebben gehandeld in strijd met den 
rechtsplicht, die den grondslag vormt van het 
voorschrift neergelegd in art. 308 Sr.; 

dat echter de concrete feiten, die de Boer 
aan zijn vordering ten grondslag legt, op zich 
zelve beschouwd en dus ontdaan van niet ter 
zake afdoende qualificaties, indien zij al kwa
men vast te staan, zonder meer niet de con
clusie zouden rechtvaardigen, dat de militaire 
organen zich te zijnen aanzien hebben schul
dig gemaakt aan misbruik van bevoegdheid 
als voormeld; 

dat mitsdien terecht de Boer niet-ontvanke-
1 ijk is verklaard in zijn op die feiten ge
bouwde vordering; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 500 Red. ). 
(N. J.) 

16 November 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vleeschkeuringswet artt. 19 en 38.) 

De bepaling van art. 4, onder c van het K. 
B. van 10 Juli 1926, S. 233, kan gezegd wor
den in te houden een ter wering van voor de 
volksgezondheid schadelijke producten ge
stelden eisch, waarbij niet ter zake doet of 
bepaalde in strijd met dat voorschrift in 
een vleeschwinkel aangetroffen producten 
al dan niet voor de volksgezondheid 
schade~jk blijken t e zijn. Zij is dus be
voegdelijk gegeven. 

Dat deze bepaling is aangeduid als een 
"voorschrift" beteekent ruet meer, dan dat 
een ander woord voor eenzelfde begrip is ge
bezigd. 

De Rechtb. heeft kennel~jk de woorden 
der t .l.l. , dat de verd. in zijn winkel aan
wezig heeft gehad, aldus opgevat dat verd. 
hoofd van die inrichting was, welke uit
legging geenszins met de woorden dier t.1.1. 
onvereenigbaar is. 

Op het beroep van D . de V ., vleeschverkoo
per te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonn is van de Rechtbank te 's-Gra
venhage van 28 Mei 1936, waarbij in hooget· 
beroep, met vern ietiging van h e t door het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage den 23 Juli 
1935 gewezen vonnis, de requirant ter zake 
van: het hoofd zijn van een inrichting, a ls 
bedoeld in art. 19 der Vleeschkeuringswet, 
S. 1919 n°. 524, welke niet voldoet aan de 
eischen, gesteld bij den Alg. Maatregel van 
bestuur, bedoeld in art. 38 der Vleeschkeu
ringswet, S. 1919 n°. 524, met aanhaling mede 
van de artt. 1, 2, 19 der Vleeschkeur ingswet 
1919, S . 524, art. 4 aanhef en sub c van het 
K. B. d.d. 10 Juli 1926, S. 233, zooals dit 
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laatstelijk is gewijzigd en artt. 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van één gulden, 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door één dag hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
De Rechtbank verklaarde ten laste van 

requirant bewezen, dat hij op 6 Juni 1935 des 
namiddags omstreeks 3 uur in zijn aan de 
St. J acobstraat te 's-Gravenhage gelegen 
vleeschwinkel aanwezig heeft gehad een aan
tal geslachte niet geconserveerde kuikens . 

In cassatie gekomen, draagt requirant bij 
schriftuur als middelen voor: 

"1. S., althans v. t. van art. 19 van de 
Vleeschkeuringswet 1919, n°. 524, wijl bij dit 
artikel wordt bepaald, dat bij Algemeenen 
Maatregel van Bestuur te_r wering van voor de 
-volksgewndheid schadelijke producten eischen 
worden gesteld, waaraan vleeschwinkels moe
ten voldoen en niet aangenomen is, dat de in 
de dagvaarding genoemde kuikens schadelijk 
waren voor de volksgewndheid, zijnde dit noch 
bewezen noch gesteld. 

De considerans van de wet versterkt dit cas
satie-middel , wijl daarin ook wordt gesproken 
van bepalingen tot wering van vleesch en 
vleeschwaren, die voor de volksgewndheid 
schadelijk zijn. De onderwerpelijke kuikens wa. 
ren noch schadel ijk voor de volksgewndheid, 
noch vleesch of vleeschwaren, zijnde kuikens, 
althans in geslachten toestand, waren in den 
zin der Warenwet. 

Voorts schending van art. 19 voornoemd, 
omdat het Koninklijk Besluit van 10 Juli 
1926, S. 233, zooals dit nader is gewijzigd, 
althans het bepaalde in art. 4, onder letter C 
van dat K . B., verder gaat dan art. 19 der 
Vleeschkeuringswet toelaat, omdat genoemd 
art. 4, a lthans onder letter C, de aanwezigheid 
verbiedt in vleeschwinkels van waren, die niet 
vallen onder de daar gegeven omschrijving en 
dus dit K . B . ook uitsluit. alle producten, die 
niét schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 
Bedoelde bepalingen uit dit K. B. missen dus 
verbindende kracht, wodat ontslag van rechts
vervolging had moeten volgen. 

Zou toch art. 4 onder letter C, van bedoel
den Algemeenen Maatregel van Bestuur, ver
bindende kracht worden toegekend, dan wuden 
b.v. voorwerpen als wandklokken en steenen 
varkens voor versiering, welke niet verband 
houden met het bewaren en verkoopen van 
vleesch niet in den winkel aanwezig moge n 
zijn ; zulk een uitleg houdt een verkeerde toe
passing der Vleeschkeuringswet in . 

Bovendien spreekt art. 19 der V leeschkeu
ringswet van eischen, waaraan vleeschwinkels 
moeten voldoen, terwijl art. 4, onder C, van 
genoemd K. B ., spreekt van voorschriften. 

II. S., a lthans v. t. van art. 38 van de 
Vleeschkeuringswet 1919, S. fi24, daa r dit ar
tikel strafbaar stelt het, a ls ho0fd of bestuur
der van een vleeschwinkel , niet voldoen aan 
de eischen, gesteld bij den Algemeenen Maat
regel van Bestuur, bedoeld in art. 19 dier wet. 

Requirant in cassatie heeft niet in strijd 
gehandeld met de eischen in het betrekkelijk 
K. B ., doch in strijd met de daarin genoemde 
voorschriften, hetgeen niet strafbaar is. 

Voorts is requirant in cassatie niet ten laste 
gelegd, dat hij a ls hoofd of bestuurder van 
een inrichting, bedoeld in art. 19 der Vleesch
keuringswet, niet aan de eischen van- den be
trokken Algemeenen Maatregel van Bestuur 
heeft voldaan." 

Bij de bespreking dezer middelen is van 
belang op te merken, dat de H. R. bij arrest 
van 29 Juni 1936 (N°. 39422, nog, niet gepu
bliceerd) (1937 n° . 11, Red.) betreffende art. 
4 onder C K . B. 10 Juli 1936, S. 233, besliste, 
dat deze bepaling kan gezegd worden in te 
houden een ter wering van voor de volkgewnd
heid schadelijke producten gestelden eisch, 
waara·an vleeschwinkels moeten voldoen, en 
dus bevoegdelijk is gegeven, terwijl de omstan
digheid, dat in den aanhef van voormeld ar[ 
4 deze bepaling als een voor vleeschwinkels 
geldend voorschrift is aangeduid, slechts -
gelijk ook kan blijken uit art. 2 van het be
sluit - betreft een stylistische nuance, waar
aan iedere verdere beteekenis moet worden 
ontzegd. 

Hiervan uitgaande kunnen mijn beschouwin
gen omtrent de middelen kort zijn. 

Het eerste middel bevat twee onderdeelen. 
H et eerste acht ik onjuist, omdat bedoeld art. 
4 C niet noodzaakt na te gaan of de kuikens 
schadelijk voor de gezondheid wuden kunnen 
geweest zijn, maar het er alleen over gaat of 
zij aanwezig waren in den vleeschwinkel. Daar
mede kom ik vanzelf tot het hiermede samen
hangende tweede onderdeel van het !Iliddel, 
dat er ten onrechte van uitgaat, dat dit artikel , 
bij de door de Rechtbank gevolgde uitlegging, 
uit een vleeschwinkel zou willen verwijderen 
al wat tot ,,stoffeering" dient. Inderdaad zou 
een dergelijke uitlegging tot absurdi teiten lei
den; echter dwingt dit artikel, - zeker niet 
in het schema van den geheelen inhoud van 
het Kon. Besluit -, tot dergelijke gevolg
trekkingen. 

Het tweede middel kan niet tot cassatie lei
den, gezien de hierboven weergegeven beslis• 
sing van den H . R . omtrent de beteekenis van 
,,voorschriften" en "eischen". 

Ten slotte zegt dit middel nog, dat aan 
requirant niet is telastegelegd, dat hij hoofd 
en bestuurder was. Eigenlij k is dit een zelf. 
standig derde middel, hetwelk m. i. echter 
niet opgaat, daar in de telastelegging wordt 
gesproken van " zijn vleeschw inkel". Hieruit 
kon en mocht de Rechtbank a fleiden, dat 
requirant hoofd en bestuurder was. 

Van oordeel, dat de middelen niet tot cas
satie kunnen leiden, concludeer ik tot ver.:
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met ,qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
rant is bewezen verklaard, dat hij op 6 Juni 
1935 des namiddags omstreeks 3 uur in zijn 
aan de St. Jacobstraat te 's-Gravel}hage gele
gen vleeschwi nkel aanwezig heeft gehad een 
aantal geslachte niet geconserveerde kuikens; 
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0. dat de Rechtbank in haar vonnis nog 
heeft overwogen : 

"dat weliswaar de gemachtigde van den 
verdachte !;er ter&chtzitting in hooger beroep 
heeft betoogd, dat art. 4 sub c van het K . B. 
van 10 Juli 1926, S. 233, zooals dit laatstelijk 
is gewijzigd, tot uitvoering van art. 19 der 
Vleeschkeuringswet, S. 1919 n°. 524, onver
bindend zoude zijn, daal' eerstgenoemde bepa
ling zich wude begeven buiten de ter zake in 
art. 19 der genoemde wet gest.elde grenzen, 
daar met name op grond van genoemd art. 19 
in het betreffende K. B. slechts "eischen" 
kunnen worden gesteld en geen "voorschriften" 
kunnen worden gegeven, en deze eischen voorts 
moeten worden gest.eld ter wering van voor 
de volksgezondheid schadelijke product.en, doch 
dat dit betoog faalt, voor wat betreft het eerst
genoemde, aangezien de in het verweer ge
maakt;e onderscheiding tusschen "eischen" en 
"voorschriften"{ hoewel in bovengenoemde wet 
wel aan te tre fen, niet een zoodanige betee
kenis heeft, dat het genoemde Koninklijke 
Besluit alleen door het bezigen van den !;erm 
,,voorschriften" geacht wude moet.en worden, 
als overschrijdende de grenzen van art. 19 der 
wet voornoemd, onverbindend te zijn, hetgeen 
reeds hieruit volgt, dat bij de tot standkoming 
van art. 19 voornoemd in de betreffende Me
morie van Antwoord ook van de "voorschrif
ten" van het bedoelde Koninklijke Besluit 
wordt gesproken, waarmede kennelijk hetzelfde 
wordt bedoeld als met de benaming "eischen" 
in genoemd art. 19, t;erwijl het ontbreken van 
een duidelijke onderscheiding ook hieruit 
volgt, ·dat in genoemd Koninklijk Be~luit de 
"eischen" van art. 2 en de "voorschriften" van 
art. 3 en 4 in het algemeen dezelfde strekking 
hebben, zoodat bepaaldelijk de "voorschriften" 
in art. 4 van dat Koninklijk Besluit, ook het 
bepaalde onder art. 4 sub c, evengoed met den 
t;erm "eischen" hadden kunnen zijn aange
duid; en voor wat betreft het in het verweer 
laatstgenoemde, aangezien de wering van voor 
de volksgewndheid schadelijke producten, als 
genoemd in art. 19 der meergenoemde wet, 
zeer wel kan meebrengen, dat buiten de waren, 
in genoemd art. 4 sub c van het betreffend 
Koninklijk Besluit vermeld, geen andere wa
ren, met name geen ander vleesch of andere 
vleeschwaren dan die in den zin der Vleesch
keuringswet, in vleeschwinkels aanwezig mo
gen zijn; 

0 . ten aanzien van het eerste middel: 
dat dit middel in zijn l e onderdeel er van 

uitgaat, dat de in art. 19 der Vleeschkeurings
wet, S. 1919 n°. 524, bedoelde Algemeene 
Maatregel van Bestuur ten aanzien van vleesch
winkels niet verbindend kan voorschrijven, dat 
daarin niet aanwezig mogen zijn waren, die 
niet voor de volksgewndheid schadelijk blijken 
t;e zijn, t;erwijl niet is gest.eld noch aangeno
men, dat de in de dagvaarding genoemde 
kuikens voor de volksgewndheid ~chadelijk 
waren; 

0. dat art. 4 onder c van het bedoelde K. B . 
van 10 Juli 1926

1 
S. 233, zooals dit besluit 

sindsdien is gewijzigd, met betrekking tot 
vleeschwinkels inhoudt de navolgende bepa
ling: 

"Slechts vleesch en vleeschwaren, womede 
in luchtdicht gesloten voorwerpen geconser-

veerde levensmiddelen, eieren en boter, in een 
verpakking, waarin zij aan den verbruiker 
wordt afgeleverd, benevens voorwerpen en 
inrichtingen, verband houdende met bewaren 
en verkoopen van vleesch mogen in de vleesch
winkels aanwezig zijn"; 

dat deze bepaling kan gezegd worden in te 
houden een ter wering van voor de volksge
zondheid schadelijke producten gestelden 
eisch, waarbij niet ter zake doet of bepaalde 
in Strijd met dit voorschrift in een vleesch
winkel aangetroffen producten al dan niet 
voor de volksgewndheid schadelijk bl ijken te 
zijn ; 

dat dan ook voormelde bepaling bevoegdelijk 
is gegeven en dit onderdeel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. met betrekking tot het tweede onderdeel 
van het middel : 

dat ook dit niet tot cassatie kan leiden, 
om.dat de omstandigheid, dat in den aanhef 
van voormeld art. 4 deze bepaling als een voor 
vleeschwinkels gel dend voorsC'hrift is aange
duid, slechts - gelijk ook kan blijken uit art. 
2 van het besluit - betreft het gebruik van 
een ander woord voor hetzelfde begrip, waar
aan iedere andere beteekenis moet worden 
ontzegd; 

0 . dat ook het tweede middel faalt, omdat 
de rechtbank kennelijk de woorden der telast
legging, dat de verdachte in zijn winkel aan
wezig heeft gehad, aldus heeft opgevat, -
gelijk mede volgt uit het als bewijsmiddel 
bezigen van het proces-verbaal houdende de 
opgave van verdachte, dat hij hoofd van ge
noemden vleeschwinkel was - dat verdacht.e 
hoofd van die inrichting was, welke uitlegging 
geenszins met de woorden dier telastelegging 
onvereenigbaar is en dan ook in cassatie is te 
eerbiedigen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 Novem/;er 1936. ARREST van den Hoogen 
Ra.ad. (Visscherijwet S. 1931, art. 16.) 

Een onbevangen lezing van art. 16 Vis
scherijwet S. 1931 n°. 410 in zijn geheel 
dwingt zeker niet tot de door de Rechtb. 
gehufaigde opvatting, welke medebrengt, 
dat die bepaling drie verschillende kleine 
vischakten zoude kennen na.ar gelang van 
het te bezigen vischmiddel, doch leidt tot 
de opvatting, dat de kleine vischa.kte den 
houder daarvan het recht geeft om te 
visschen met één der drie in die bepaling 
genoemde vischmiddelen naar zijn keuze, 
met dien verstande, dat hij niet tegelijker
tijd met meer dan één der drie genoemde 
middelen mag viRschen, doch overigens, tel
kens wanneer hij dA visscherij uit.oefent, in 
de keuze vr~j is. 

Art. 16, lid 6, noch ook lid 3 onder C, 
noemt bij de bepaling van den inhoud der 
akte ook niet de vermelding van het visch
middel. 

De vermeldin~ in de aan req. uitgereikte 
kleine vischa.kte 1s daarin ten onrechte opge
nomen, zooda.t de bewezenverklaring, m. n. 
de omstandigheid, dat reg. niet was voor
zien van een akte, geldig voor de door hem 
uitgeoefende visscheáj, niet voldoende met 
redenen is omkleed. 
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Op het beroep van A. F. G. , controleur Gem. 
Electr. Bedrijf te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te ' s-Gravenhage 
van 26 Mei 1936, waarbij, in hooger beroep, 
met vernietig ing van eene door het Kanton
gerecht aldaar op 14 Dec. 1935 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van " het uit
oefenen van binnenvisscherij zonder voorzien 
te zijn van een voor de visscherij, die wordt 
uitgeoefend, geldi ge acte" , met aanhaling 'van 
de a rtt. 16, 31 der Visscherijwet, S . 1931 n°. 
410, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete va n één gulden en één dag vervangende 
hechtenis . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Aan requirant is bij inle idende dagvaarding 
telastegelegd, dat hij te 's-Gravenbage op of 
omstreeks 8 Ootober 1935, des namiddags om
streeks 5¾, uur, in de Benoordenhoutsohe sloot, 
zijnde een vischwater waarin binnen-vissoheriJ 
werd uitgeoefend, heeft gev ischt met een visch
tuig, bestaande uit stok en snoer met aan het 
ondereind daarvan een lepel of blinkertje, 
waaraan een haak met dr ie boeken, een z.g. 
sleephengel , door dat vischtuig te water te 
hebben en weder uit het water op te halon, 
wnder dat hij voorzien was van een acte, gel
dig voor gemelde visscherij. 

Na vrijspraak door den Kantonrech ter te 
's-Gravenhage bij mondeling vonnis, verklaar
de in hooger beroep de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage bij vonnis van 26 Mei 1936, 
het telastegelegde bewezen oordeelend, dat dit 
opleverde het uitoefenen van binnenvissoherij 
zonder voorzien te zijn van eene voor de vis
soherij, die wordt uitgeoefend, geldige akte, 
strafbaar gesteld bij artt. 16 en 31 Visscherij
wet, S. 1931, N°. 410, en veroordeelde requi
rant tot een geldboete van f 1, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door één 
dag hechtenis. 

In cassatie gekomen draagt requirant bij 
schriftuur als middel tegen dit vonnis voor, 
schending of verkeerde toepassing van art. 16 
sub 3, l e der Visscberijwet 1931, S. N °. 410, 
en geeft daarvoor nader bij de toe] iohti ng de 
gronden aan. Inderdaad is de beslissing in 
deze zaak voor vele v isschers van groot belang. 

W at toch is het geval volgens de stukken? 
R equ irant heeft voor de Rechtbank verklaard, 
en de juistheid hiervan staat vast uit hetg~en 
uit het vonn is blijkt, dat hij, toen hij het feit 
p leegde s l echts voorzien was van een kleine 
vischakte tot het visschen met één hengel ge
aasd met v isch ; dat hij , de kleine visch akte 
bij de betreffende autoriteit aanvragende, des
t ijds is verplicht geworden een keuze te doen 
uit de vischtuigen genoemd in art. 16 3c der 
Visscherijwet S. 1931 n°. 41 0, en toen, tegen 
botal ing van f 1 volgens zijn keuze de kleine 
vischakte tot het visschen met één hengel 
geaasd met visch, heeft ontvangen. 

In verband daarmede heeft hij ter terecht
zitting in hooger beroep betoogd, dat hij , in 
het bezit zijnde van een ki eine vischakte a ls 
bedoeld in art. 16 3c van de genoemde Vis
scherijwet, gerechtigd is tot het visschen met 
elk der in dat art. 16 3c genoemde vischtuigen, 
en het, in zijn geval plaatsgevonden, verplich-

ten van den aanvrager der kleine vischakte 
tot het doen van een keuze uit die vischtuigen 
in strijd met den tekst en de gesch iedenis van 
de bedoelde wetsbepaling zou zijn. De R echt
bank was echter van oordeel , dat di t betoog 
faa lt , aangezien de geschiedenis va n de betref
fende wetsbepaling, welke te rade moet wor
den genomen nu deze wetsbepali ng zelf on
duidelijk is, er op wijst dat de wetgever be
doeld heeft dat de in voornoemd art. 16 3c 
bedoelde kleine vischakte slechts, tegen beta
ling van 1 gulden, zal worden uitgereikt tot 
het visschen met één der in art. 16 3c ge
noemde vischtui gen, daar immers de Memorie 
van Antwoord, ingezonden bij brief van 12 
September 1930, onder a rt. 1 punt 13, ter 
zake van het bedoelde art. 16 3c woals dit 
thans luidt, rept van het bij Nota van Wijzi
g ing voorgestelde: om "ook een kleine visch
akte beschikbaar te stellen voor het visschen 
met één hengel geaasd met visch", welke uit
lating slechts past in en dus wijst op een be
doeling van den wetgever als boven vermeld, 
met welke bedoel ing geen andere uitlating in 
de bij de tot stanclkoming van de betreffende 
wetsbepaling gewisselde stukken strijdt. 

De7'l zaak loopt dus over de uitlegging 
welke gegeven moet worden aan art. 16 lid 3 
aanhef en sub c der Vissoherijwet 1931, S. n°. 
410, hetwelk luidt : 

,,De navolgende akten worden uitgereikt: C. 
kleine viscba kten tot het vissohen hetzij met 
een peur, hetzij met één hengel 'geaasd met 
visch of met één sleephengel, tegen betaling 
van één gulden (f 1) ." 

De R echtbank leest deze bepaling alsof er 
drie soorten van kleine vischaklen bestaan, 
m . a. w. wil men visschen met één peur, clan 
is daarvoor een kleine akte noodig en het
zelfde is het geval wanneer men gaat vissohen 
met één h engel geaasd met visch en ook als 
men dit doet met een sleephen gel. Uit die 
opvatting volgt, dat wanneer een vissoher den 
eersten dag met één peur, den tweeden dag 
met één hengel geaa d met visoh en voor een 
verandering den derden dag met één sleep
hengel wensoht te vissohen, hij drie kleine 
visohakten noodig zou hebben. 

R equ irant geeft een andere uitlegging van 
dit artikel. Hij is van oordeel, dat een kle ine 
visohakte het recht geeft te visschen met één 
dezer visohtuigen, zulks ter keuze van Jen 
visscher. 

Ik ben van meening dat dit de juiste opvat
ting is. 

Art. 16 der oude Vissoherijwet bepaalde dat 
de navolgende akten werden uitgereikt: 

a. groote visohakten tot het visschen met a lle 
geoorloofde vischtuigen, 

b. kleine vischakten tot het vissohen met één 
daarin genoemd visohtuig. 

c. hengelakten tot het visschen met meer 
dan één akte (hengel? R ed.). 

De geschiedenis der wijziging en van de tot 
standkoming van het tegenwoordige art. 16 
lid 3 aanhef en sub c geeft niet een scher p 
beeld van de bedoeling des wetgevers. In de 
Memorie van Antwoord (Handelingen, Bijla
gen 1930, 1931, n°. 26, 1 blz. 3) zegt de 
Minister tot de Tweede Kamer: 

De overweging, dat de peur en de sleephen
gel vischtuigen zijn, welke in hoofdzaak door 



399 16 NOVEM B E R 1936 

l iefhebbers worden gebruikt, had, woals in de 
Memorie van Toelichting is opgemerkt, tot 
het voorstel gele id alleen voor het visschen 
met één dezer vischtuigen nog een kl eine visch
akte beschikbaar te stellen, terwijl voor het 
visschen met alle overige vischtuigen, met uit
zondering van den hengel, een groote visch
akte noodig wu zijn. In de Nota van Wijzi
gingen wordt op de gronden, welke onder punt 
15 (oud) nader zullen worden uiteengezet, 
voorgesteld ook een kleine vischakte beschik
baar te stellen voor het visschen met één hen
gel geaasd met visch. Uitgaande van het be
ginsel dat aan het aktestelsel voor de visscherij 
ten grondslag ligt, dat binnenvisscherij ver
boden is, tenzij men voorzien is van een voor 
de visscherij, die wordt uitgeoefend, geldi ge 
akte, beteekent het voor lagen prijs beschik
baar stell en van een kleine vischakte voor het 
visschen met één peur, één sleephengel of één 
hengel geaasd met visch, in tegenstelling met 
de duurdere groote vischakte voor het visschon 
met één of meer der andere geoorloofde visch
tuigen, reeds een tegemoet komen aan hen , 
die zuiver als liefhebbers zijn te beschouwen. 
In dit opzicht nog verder te gaan door hen, 
die zuiver als I iefhebbers zijn te beschouwen, 
van de verplichting tot het bezitten van een 
kleine vischakte te ontslaan, komt den onder
geteekende onjuist en ongewenscht voor. 

Dit antwoord laat de hier besproken kwestie, 
welke ook niet bij de tot standkoming der 
bepaling aan de orde is gesteld , vrijwel in het 
midden, maar moet m. i. toch, wanneer men 
in aanmerking neemt, dat uit de geschiedenis 
dezer wetgeving in haar geheel genomen, dui
delijk valt af te leiden, dat men de liefhebbers 
wo veel mogelijk vrij wilde laten, en wo min 
mogelijk op kosten wilde jagen, zoo worden 
ui tgelegd, dat men in het bezit eener kleine 
vischakte één der onder c genoemde tuigen 
naar keuze kan gebruiken. Nergens blijkt uit 
de geschiedenis, dat men zich bij het vragen 
om een kleine vischakte moet beperken tot 
het kiezen van één der onder c genoemde 
vischtuigen; wel vloeit er uit voort, dat men, 
na zoo'n kl eine a kte gekregen te hebben 
tegelijkertijd n iet meer dan één dier middelen 
om visch te vangen mag gebruiken . maar dan 
is het ook onverschillig welk dier drie soorten 
van visch tuigen men te water brengt. 

De omstandi gheid, dat in vele gemeenten ook 
heden nog, woals ook in deze zaak geschied is, 
in de kleine akten een bepaald vischtui g wordt 
genoemd, is verklaarbaar, maar m. i. onjuist 
en overbod ig. 

Verklaarbaar is dit fe it uit de oude wet 
hi erboven vermel d. Onder de werking daarvan 
moest inderdaad bij het afgeven van de kleine 
akten het bepaalde vischtuig genoemd worden. 
D eze gewoonte is men bl ij ven vo1gen

1 
ten dco le 

uit sleur, ten deele omdat de woorden van het 
tegenwoordige artikel niet overmatig duidelijk 
zijn. 

Een argument valt ook te putten uit den 
prijs der akten. Met een groote akte à f 2.50 
kan men met all e mogelijke geoorloofde visch
tuigen visschen, dus eiken dag wat anders 
kunnen gebruiken. Beperkt men zich, en zou 
men voor afwisseling slechts willen visschen 
met de 3 middelen genoemd in art. 16 lid 3 
onder c, dan wu men drie kleine vischakten 

noodig hebben, dus drie maal f 1 moeten be
talen, indien de opvatting der Rechtbank 
juist is. 

Vast staat in deze zaak, dat requirant in 
het bezit was van een kleine vischakte, waar
in, tegen zijn wil is vermeld, dat zij gold voor 
het visschen met één hengel geaasd met visch. 

Deze toevoeging beschouw ik als overbodig 
en niet afb reuk doende aan de omstandigheid, 
dat hij in het bezit was van een kleine visch
akte. 

Bij de door mij gehuldigde opvatting om
trent a rt. 16 lid 3 onder c zou men ook kunnen 
redeneeren, dat een akte met een dergelijke 
toevoeging ongeldig is, dat requirant dus 
inderdaad niet in het bezit eener vereischte 
akte is, en wellicht dus strafbaar, doch ik 
meen, dat zulks onjuist is, en het beter is te 
spreken van een geldige kleine vischakte. 
Immers door een overbodige en met de wet 
strijdi ge toevoeging daarin, wordt de geldig
heid niet opgeheven. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat deze zaak 
op vrij spraak moet uitloopen en het middel 
juist achtend, concludeer ik tot verniet iging 
van het vonnis, en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, ten einde 
verder te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur; (zie con
clusie); 

0. dat de Rechtbank omtrent de strafbaar
heid van het bewezene heeft overwogen: 

,, dat de verdachte weliswaar ter terechtzit
ting in hooger beroep heeft betoogd, dat hij , 
in het bezit zijnde van een kl eine vischakte als 
bedoeld in art. 16 3c van de genoemde Vis
scherijwet, gerechtigd is tot het visschen met 
elk der in dat art. 16 3c genoem de vischtuigen, 

· en het, in zijn geval plaats gevonden, verplich
ten van den aanvrager der kleine vischakte 
tot het doen van een keuze uit die vischtuigen 
in strijd met den tekst en de gesch iedenis van 
de bedoelde wetsbepaling zou zijn, doch dit 
betoog faal t, aangezien de geschiedenis van 
de betreffende wetsbepaling, welke te rade 
moet worden genomen nu deze wetsbepaling 
zelf onduidelijk is, er op wijst dat de wetgevor 
bedoeld heeft dat de in voornoemd art. 16 3c 
bedoelde kleine vischakte slechts, tegen beta
ling van 1 gulden, zal worden uitgereikt tot 
het visschen met één der in art. 16 3c ge
noemde vischtuigen, daai· immers de Memorie 
van Antwoord, ingewnden bij brief van 12 
September 1930, onder a rt. 1 punt 13, terzake 
van het bedoelde art. 16 3c woa!s dit thans 
luidt, rept van het bij Nota van Wijzi g ing 
voorgestelde: om "ook een kleine vischakte 
beschikbaar te stellen voor het visschen met 
één hengel geaasd met visch", welke u itlating 
slechts past in en dus wijst op een bedoeling 
van den wetgever als boven vermeld, met 
welke bedoeling geen andere uitlating in de 
bij de tot stand koming van de betreffende 
wetsbepaling gewisse lde stukken strijdt"; 

0 . dat ten deze vaststaat, dat de kle ine visch
akte, welke requirant bezat, voorzoover ten 
deze van belang, luidt : ,,Kleine vischacte tot 
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het visschen met één hengel geaasd met visch"; 
0. dat requirant in zijne schriftuur de op

vatting der Rechtbank omtrent art. 16, lid 3 
onder c uitvoerig heeft bestreden; 

0. aangaande een en ander: 
dat een onbevangen lezing van art. 16 der 

Vis cherijwet S. 1931 n°. 410 in zijn geheel -
waarbij nog valt op te merken, dat art. 16, 
3 onder c, niet spreekt van kleine vischakte, 
hetzij tot het visschen met één peur, hetzij tot 
het visschen met één hengel geaasd met visoh 
hetzij tot het visschen met één sleephengel'. 
maar van kleine vischakten tot het visschen, 
hetzij met één peur, hetzij met één hengol 
geaasd met visch of met één sleephengel -
zeker niet dwingt tot de opvatting der Recht
bank, welke mede brengt, dat genoemde be
paling drie verschillende kleine vischakten 
wude kennen naar gelang van het te bezigen 
vischmiddel; 

dat zulk een lezing veeleer er toe moeb lei
den, dat de kleinE> vischakte. - waarvan moei
lijk kan worden aangenomen - dat verstrek
king in meervoud aan één persoon in de be
doeling der wet heeft gelegen - den houder 
daarvan het recht geeft om te visschen met 
één der drie in genoemde bepaling genoemde 
vischmiddelen naar zijn keuze, met dien ver
stande, dat hij niet tegelijkertijd met meer 
dan één der drie genoemde middelen mag 
visschen, doch hij overigens, telkens wanneer 
hij de visscherij uitoefent, in de keuze vrij is ; 

dat met deze opvatting ook in overeenstem
ming is de bepaling van art. 16, lid 5, bepa
lende, dat de akten onder meer inhouden den 
naam der akte den naam, de voornamen, het 
geboortejaar en de woonplaats van den houder 
en de dagteekening der uitreiking, terwijl 
toch, indien de wet bedoeld mocht hebben, dat 
voor elk der drie genoemde vi chmidJelen 
eene afwnderlijke akte zoude bestaan, had 
mogen worden verwacht, dat, hetzij in ge
noemd art. 16 lid 5, hetz.ij - zooals in de 
vorige Visscherijwet - bij de omschrij ving der 
akte, wude zijn bepaald, dat in de akte moet 
zijn uitgedrukt, voor welk vischtuig zij geldt; 

dat, nu de wet dit niet bepaalt, moet worden 
aangenomen, dat de vermelding van het visch
tuig in de akte dáárom niet is voorgeschre.ven, 
omdat de wet den houder, onder voormeld 
voorbehoud, in het gebruik van een der drie 
genoemde vischtuigen heeft willen vrij laten ; 

0. dat de geschiedenis van de totstandko
ming van meergenoemde bepaling van art. 16 
lid 3 onder c niet voldoende licht verspreidt 
om op grond daarvan tot de conc lusie te 
komen, dat de wet, ondanks het vervall en van 
de bepaling dat het vischtuig in de akte moet 
zijn genoemd, in dat opzicht bij het systeem 
der vorige Visscherijwet is gebleven ; 

0. dat uit een en ander volgt, dat de ver
melding va n het vischtuig in de aan requirant 
uitgereikte kleine vischakte daarin ten on
rechte is opgenomen, zoodat de bewezenver
klaring, met name de omstandigheid, dat 
requirant niet was voorzien van een akte, 
geldig voor de door hem uitgeoefende vis
scherij , niet voldoende met redenen is om
kleed, waardoor het op straffe van nietigheid 
gegeven voorschrift van art. 359 , 2e I id in 
verband met de artt. 358, 350, 425, 415 Sv. 
is geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep met inachtneming 
van dit arrest. 

(N . J.) 

17 November 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2.) 

Al betreffen de ingebrachte bezwaren 
hinder van anderen aard dan waartegen 
de eisch van vergunning krachtens eenig 
onderdeel van art. 2 is gericht, moeten 
toch, nu de vergunning voor de inrichting 
in haar geheel is vereischt, alle omstandig
heden, welke de inrichting voor de omge
ving bezwarend kunnen doen zijn, in aan
merking worden genomen. 

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

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur der Pa
rochie van den Heiligen Dominicus en de 
N. V. ,,Lyempf" Leeuwarder IJs- en Melk
productenfabrieken, beiden te Leeuwarden, 
tegen het besluit van B. en W. van die ge
meente van 3 September 1935, N°. 2925/922, 
waarbij aan de genoemde . V. en hare recht
verkrijgenden voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot oprichting van eene melkinrich
ting met ketelhuis, waarin geplaatst zullen 
worden twee stoomketels, een ammoniak-koel
machine en drie electromotoren van respectie
velijk 25, 15 en 5 pk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 October 1936, 0

• 432; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 12 November 1936, N° . 
619 II, Afdeeling Arbeid; 

0. dat B. en W. van Leeuwarden bij hun 
bovengenoemd besluit de voormelde vergun
ning hebben verleend onder een 12-tal voor
waarden, waarvan die onder 7° en 12° luiden 
als volgt: 

7°. dat het reinigen van de melkbussen 
uitsluitend geschiedt met heet water en in 
geen geval door uitspuiten met stoom; 

12°. dat in de inrichting slechts melk wordt 
aangevoerd in tankwagens en nimmer in af
zonderlijke bussen; 

dat van dit besluit 1°. het Roomsch-Katho
li e ke K e rkbestuur de r Parochie van den Hei
ligen Dominicus, te Leeuwarden, en 2°. de 
N. V. Leeuwarder IJs- en Melkproductenfa
brieken (Lyempf) bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

dat het Kerkbestuur aanvoert, dat de kerk 
eigenares is van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Leeuwarden, sectie D, N°. 1775; 
dat op dit perceel en eenige andere aangren
zende perceelen eene Roomsch-Katholieke kerk 
met pastorie c. a. zal worden gesticht, met 
den bouw waarvan reeds een begin is ge
maakt; dat het gemelde perceel N°. 1775 on
middellijk grenst aan het perceel kadastraal 
bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, N°. 
3501 (gedeeltelijk), waarop de bovengemelde 
inrichting zal worden gevestigd; dat de kerk 
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ten overstaan van het gemeentebestuur bezwa
ren tegen het oprichten dier inrichting heeft 
ingebracht en d.d. 22 Mei 1935 deze bezwaren 
mondeling heeft toegelicht; dat B. en W. de 
gevraagde vergunning voonvaardelijk hebben 
verleend, waardoor de kerk zich bezwaard 
acht; dat zij toch van meening is, dat niet
tegenstaande de voorwaarden, waaronder de 
gevraagde vergunning aan de genoemde N. V. 
is verleend het lawaai, dat altijd heerscht 
bij een fabriek als de onderhavige met 2 
stoomketels, een koelmachine en 3 electro
motoren van respectievelijk 25, 15 en 5 pk, 
blijft bestaan, evenals het geblaf van de vele 
ventershonden, hetwelk gedurende de gods
dienstoefeningen, die eiken dag des morgens 
en des avorids in de onmiddellijk aangrenzen
de kerk worden gehouden, buitengewoon hin
derlijk is en dat ook de vuiligheid en het 
roet, niettegenstaande de gestelde voorwaar
den komende uit den fabrieksschoorsteen, 
haar een grooten hinder blijven veroorzaken; 
weshalve de appellant heeft verzocht de ge
vraagde vergunning alsnog te weigeren; 

dat de N. V. Lyempf aanvoert, dat zij zich 
met een tweetal der gestelde voorwaarden 
niet kan vereen i~en; dat zij aan de 7 e voor
waarde onmogeliJk kan voldoen, daar bij het 
reinigen der melkbussen uitsluitend met heet 
water geen afdoende desinfectie plaats heeft 
en dan ook te voorzien is, dat bij eene zoo
danige reiniging de melk spoedig tot bederf 
zal overgaan; dat eene afdoende desinfectie 
juist slechts wordt verkregen door uitspuiten 
met stoom en dit dus voor het bedrijf onmis
baar zal zijn; dat voorts moeilijk valt in te 
zien, hoe de 12e voorwaarde zich laat rijmen 
met de zevende voonvaarde inzake reiniging 
der bussen, die bij deze twaalfde voonvaarde 
worden verboden; dat zij ook aan deze twaalf
de voorwaarde niet in alle opzichten kan vol
doen, daar het weliswaar in haar voornemen 
ligt de voor de melkinrichting noodige melk 
en melkproducten aan te voeren van haar 
fabriek te Berlikum en wel, voor zoover de 
mei k betreft, in tankwagens, maar daarnaast 
eenig vervoer in bussen noodig is; in de eer
ste plaats dan, wanneer de tankladingen nog 
met betrekkelijk kleine hoeveelheden waarvoor 
geen afzonderlijke tankwagens kunnen rijden, 
moeten worden aangevuld en in de tweede 
plaats, wanneer zich in den loop van den 
dag eene groote vraag zou voordoen, zoodat 
nog melk uit Berlikum zou moeten worden 
opgehaald, nog daargelaten, dat de flesschen
melk in Berlikum wordt bereid en in flesschen 
en niet in tanks wordt aangevoerd; dat de 
voorwaarde slechts spreekt van melk, doch zij 
zich door die voorwaarde ook bezwaard acht, 
omdat producten als room en karnemelk ook 
pe r bus worden aangevoerd en e ene ruime OP· 
vatting van het begrip "melk" aanleiding zou 
kunnen worden tot het stopzetten van het ver
voer van room en karnemelk in bussen ; 

0. dat, al moge ten tijde, dat de boven
vermelde hinderwetvergunning werd aange
vraagd, de hiervoren bedoelde kerk nog niet 
zijn voltooid en in gebrui k genomen, nu, blij
kens de ingewonnen ambtsberichten, op dat 
tijdstip al vergunning tot het oprichten van 
deze kerk, ingevolge de wet van 10 September 
1853, S. 102, was verleend, de akte van over-
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dracht van het perceel, waarop de kerk wordt 
gebouwd, ten kadaster was overgeschreven en 
de plannen voor den kerkbouw zich reeds in 
een ver gevorderd stadium van voorbereiding 
bevonden, met de bezwaren van het kerkbe
stuur tegen de oprichting van de voormelde 
inrichting rekening behoort te worden gehou
den· 

d;t de bezwaren weliswaar betreffen den 
voor den kerkdienst te verwachten hinder door 
gedruisch ten gevolge van het in de inrich
ting transporteeren, schoonmaken, ledigen en 
vullen van bussen en flesschen, terwijl voor 
deze inrichting slechts ingevolge het bepaalde 
in de artt. 1 en 2, onder I en Ibis der Hinder
wet eene vergunning krachtens deze wet noo
dig is, doch àat, nu de vergunning voor de 
inrichting in haar geheel is vereischt, bij de 
beslissing omtrent het verzoek alle omstan
digheden, welke de inrichting voor de omge
ving bezwarend kunnen doen zijn, in aan
merking behooren te worden genomen; 

dat, aangezien, op grond van de ingewon
nen ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat van de werkzaamheden in de voormelde 
inrichting voor de uitoefening van den eere
dienst in de meergemelde Roomsch-Katho
lieke kerk, welke niet alleen des Zondags 
wordt gehouden, doch ook geregeld op werk
dagen zoowel des morgens vroeg en in den 
namiddag op uren, waarop in een bedrijf, als 
het onderwerpelijke, in verband met het ont
vangen en verzenden der melk bijzondere 
drukte heerscht, hinder van ernstigen aard te 
duchten is, aan welk bezwaar niet door het 
stellen van voorwaarden kan worden tegemoet 
gekomen, de bovenvermelde vergunning door 
B. en W. ten onrechte is verleend, zoodat hun 
besluit niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vern ietiging van het besluit van B. en 
W. van Leeuwarden van 3 September 1935, 
N°. 2925/922, aan de N. V. Leeuwarder IJs
en Melkproduotenfabrieken (Lyempf), te 
Leeuwarden, de gevraagde vergunning alsnog 
te weigeren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

18 Novemb er 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 282.) 

Uit het door den R. v. B. vastgestelde, 
dat de 14 door hem bedoelde personen in 
een geregeld en voortdurend contact met 
de leiding van belanghebbende's bedrijf 
stonden, en daarmede door zoodanigen 
band van saamhoorigheid waren verbon
den, dat zij -geregeld in het bedrijf van be
langhebbende werkzaam waren, in ver
band met het feit dat zij in 1932 meer dan 
f 1000 provisie bij belanghebbende hebben 
genoten, heeft de Raad kunnen en dus 
mogen afleiden, dat deze personen in de 
werkzaamheid bij belanghebbende hun 
voornaamsten werkkring vonden en dat 
zulks de uitoefening van een eigen zelf
standig bedrijf uitsloot. 

In deze beide artt. wordt onder het bij 
26 
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a. m. v. b. vast te stellen maximum ver
staan het bedrag van het loon, dat door 
den arbeider bij den belastingplichtige 
wordt verdiend ; het bedrag van het elders 
verdiende loon is dus niet van belang. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N . V . A. te S., tegen de uitspraak van den 
R. v. B. voor de Dir. Bel. te Amsterdam van 
14 April 1936, betreffende haren aanslag in 
de Zakelijke belasting op het bedrijf, der ge
meente Amsterdam over het belastingjaar 
1933; 

Gezien de stukken; 
~- dat aan belanghebbende over het belas

tingjaar 1933 een aanslag is opgelegd in de 
zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam naar den maatstaf van een gemid
deld aantal arbeiders van 16 ; 

dat de I nspecteur dezen aanslag, nadat be
langhebbende daartegen had gereclameerd , 
heeft geh andhaafd, waarna belanghebbende 
van de desbetreffende beschikking is gekomen 
in beroep, en voor zoover thans nog van be-
lang is, heeft gesteld: · 

dat ten onrechte haar agenten te Amster
dam zijn aangemerkt als arbeiders in den zin 
van art. 282 der Gemeentewet en art. 4 der 
verordening op de heffing van een zakelijke 
belasting op het bedrijf te Amsterdam; 

da t de R. v. B. de bestreden beschikking 
van den Inspecteur der gemeente-belastingen 
heeft gehandhaafd, op de volgende gronden: 

dat belanghebbende over 1932 aan 30 per
sonen en firma's te Amsterdam meer dan 
f 100 provisie heeft uitgekeerd, doch aan geen 
daarvan meer dan f 2500; dat 14 dezer 30 
personen over 1932 meer dan f 1000 provisie 
hebben genoten; dat de twee kantoorbedienden 
op belanghebbend~s bijkantoor elk minder dan 
f 2500 verdienden over 1932, de leider van het 
bijkantoor ech ter meer dan f 2500 en de vraag 
te beantwoorden is, of naast die twee kantoor
bedienden ook 14 agenten te Amsterdam in 
het bedrijf van belanghebbende werkzaam 
waren; 

dat van de zijde van belanghebbende op den 
voorgrond is gesteld, dat onderscheid moet 
worden gemaakt tusschen "vrije agenten" en 
" boden-incasseerders" en bezwaar is gemaakt 
tegen het gebruik van laatstbedoelde bena
ming door den Inspecteur, terwijl voor belang
hebbende alleen "vrije-agenten" en juist geén 
,,boden-incasseerders" werkzaam zouden zijn; 

dat de R aad zich zal houden aan de door 
belanghebbende zelf in haar instructie gebe
zigde term van "agenten", doch het niet juist 
acht daaraan voor elk geval toe te voegen 

vrij"· 
" dat deze toevoeging immers niet kan dienen 
om daarmede zonder onderscheid alle agenten 
aan te duiden, di e niet in vasten loondienst, 
doch tegen genot van provis ie werkzaam zijn . 
doch een engere begrenzing aanduidt; 

dat toch eenerzijds als agent kunnen worden 
bestempeld assurantiebezorgers, makelaars, 
commissionairs in effecten en anderen, die een 
eigen zelfstandig bedrijf of beroep uitoefenen 
en daarin bij tijd en wijle in de gelegenheid 
zijn voor derden een post af te sluiten bij be
langhebbende, die hun daarove r dan provisie 

uitkeert en anderzijds de personen, die op den 
grondslag van de instructie van belangheb
bende door h aar als agent zijn aangesteld en 
die in dit agentschap hun voornaamsten werk
kring vinden; 

dat aan deze laatste groep weliswaar niet is 
verboden nevens het agentsch ap van belang
hebbende andere werkzaamheden te verrichten 
en de R aad aannemelijk acht, dat zij inder
daad tevens begrafenisondernemer, bedienaar 
van begrafenissen, agent van verzekerings
maatschappijen, die niet het levensverzeke
ringsbedrijf uitoefenen, makelaar of iets der
gelijks zijn, zooals namens belanghebbende is 
aangevoerd, doch zulks niet wegneemt, dat zij 
blijkens de hiervoor aangehaalde voorschrif
ten uit haar Instructie in een geregeld en 
voortdurend contact met de le iding van be
langhebbende bedrijf daarmede door zooda
nigen band van saamhoorigheid zijn verbon
den, dat zij in den zin van het 2e I id van art. 
4 aer Verordening op de heffing van een 
zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam anders dan in loondienst geregeld 
in het bedrijf van belanghebbende werkzaam 
zijn en niet slechts voor dat bedrijf ; 

dat de Inspecteur door aan te nemen, dat 
tot deze laatste groep van agenten zij behoo
ren, die in 1932 meer dan f 1000 provisie bij 
belanghebbende hebben genoten, bel angheb
bende zeer zeker niet heeft te kort gedaan en 
belanghebbende ook niet heeft bestreden, dat 
van de 30 personen te Amsterdam, waaraan 
zij over 1932 meer dan f 100 provisie heeft 
uitgekeerd er ten minste 14 waren, die op den 
grondslag der I nstructie a ls h aar agent ge1·e
geld - zij het niet uitsluitend - werkzaam 
waren; 

dat van de zijde van belanghebbende nog is 
aangevoerd, dat de 14 agenten, waarop de aan
slag betrekking heeft, in het geheel een zuiver 
inkomen zouden genieten, dat f 2500 te boven 
gaat, en het in strijd zou zijn met de ratio van 
de zakelijke belasting op het bedrijf personen, 
die boven deze welstandsgrens komen, voor 
deze belasting in aanmerking te nemen; 

dat belanghebbendes raadsman ter staving 
van de feitelijke juisthe id dezer stell ing heeft 
aangevoerd. dat deze personen, behalve als 
agent van belanghebbende, tevens als begra
fenisondernemer, assurantiebezorger , makelaar 
in onroerende goederen, beheerder va n zieken
fondsen of accountant een zelfstandig beroep 
uitoefenden, doch deze mededeelingen naar 
' s R aads oordeel niet kunnen volstaan om te
genover de uitdrukkelijke ontkenning van den 
Inspecteur aannemelijk te• ma ken, dat deze 
personen of een of meer hunner meer dan 
f 2500 per jaar verd ienden , terwijl meerdere 
gegevens ter zake den Raad niet zij n ver
strekt ; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
1 °. S. of v. t. van art. 16 der Wet van 19 

Dec. 1914, S. 564, doordat de R. v. B. zijn 
uitspraak motiveert met de overweging : 

,,en belanghebbende ook niet heeft bestre
den, dat van de 30 personen te Amsterdam, 
waaraan zij over 1932 meer dan f 100 provis ie 
heeft uitgekeerd, er ten minste 14 waren, die 
op den grondslag der Instructie a ls agent -
zij het niet uitsluitend - werkzaam waren ; " 

zulks ten onrechte, daar de (belanghebben-
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de) bij haar bestrijding van den aanslag zich 
mocht en moest beperken tot de bestrijding van 
de omst_andigheid, dat de 14 agenten, waar
voor zij was aangeslagen, zijn te beschouwen 
als arbeiders in den zin van de onderhavige 
Verordening, daar het tusschen haar en den 
Inspecteur vaststond, dat de overige agenten 
zu lks niet waren en de Raad dus buiten het 
rechtsgeschil trad door ook de overige agenten 
in zijn uitspraak te betrekken; 

2°. S. of v. t . van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564, doordat de R. v. B. tus
schen de verschillende soorten van agenten een 
onderscheid maakt, op welk onderscheid zijn 
uitspraak zich baseert, terwijl dit onderscheid 
voor de beslissing van het onderhavige geding 
irrelevant is; 

3°. S . of v. t . van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564, doordat de R. v. B. zijn 
uitspraak motiveert met de overweging, dat 
de door den Raad als tweede categorie aange
duide agenten in dit agentschap hun voor
naamsten werkkring vinden, terwijl uit niets 
gebleken is, dat zulks het geval is en in de 
schriftelijke stukken en bij de mondelinge be
handeling noch van de zijde van de (belang
hebbende), noch door den Inspecteur, dan ook 
daaromtrent iets gesteld is bij gebrek aan 
wetenschap; 

4 °. S. of v. t. van art. 4 van de Verorde
ning op de heffing van de zakelijke belasting 
op het Bedrij f van de Gemeente Amsterdam, 
doordat de R. v. B. uit de door ji.em vastge
stelde feiten en uit de daaruit getrokken fei
telijke conclusie, zoo de Raad daarbij al vol
ledig is en die feitelijke conclusies mocht 
trekken, hetgeen belanghebbende ontkent, bij 
de toepassing van het recht op die feiten en 
feitelijke conclusies ten onrechte concludeert, 
dat de 14 agenten, waarvoor belanghebbende 
is aangeslagen, zijn te beschouwen als arbei
ders in den zin van bovenvermelde Verorde
ning, met name ziet de Raad over het hoofd: 

1. dat iemand, die ook al kan hij geacht 
worden geregeld in één bedrijf werkzaam te 
zijn, niet als ar~eider io den zin van opge
melde Verordenmg kan worden aangemerkt 
als zulks geschiedt in een eigen zelfstandig 
bedrijf; 

2. dat het werk van de 14 agenten en de 
wijze, waarop dit verricht wordt, kenmerkend 
zijn voor het werk van zelfstandige voor eigen 
rekening handelende personen; 

5 ° . S. of v. t. van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564, doordat de R. v. B. zijn 
uitspraak onder meer laat steunen op de over
weging, dat de Inspecteur uitdrukkelijk wu 
hebben ontkend, dat alle 14 agenten, waarvoor 
de (belanghebbende) is aangeslagen, meer dan 
f 2500 per jaar verdienen, terwijl zulk een 
uitdrukkelijke ontkenning door den Inspecteur 
noch in het beroepschrift te vinden is noch bij 
de monde! inge behandeling gedaan is ; 

6°. S. of v. t. van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914, S. 564, doordat de R. v. B . zijn 
uitspraak mot iveert met de feitelijke over
weging, dat alle 14 agenten, waarvoor de (be
langhebbende) is aangeslagen, minder dan 
f 2500 verdienen, terwijl hij tot deze vaststel
ling van feiten is gekomen door bij de ver
deeling van den bewijslast de perken der rede
lijkheid te overschrijden; 

0. h ieromtrent: 
dat art. 4 der verordening op de heffing van 

de zakelijke belasting op het bedrijf, der ge
meente Amsterdam luidt: 

Onder arbeider wordt in deze verordening 
verstaan ieder, die in loondienst arbeid ver
richt tegen een loon, dat, over een jaar be
rekend, minder bedraagt dan het, bij a. m. v. 
b. ter uitvoering van art. 282 eerste l id der 
gemeentewet, vast te stellen bedrag. 

Als arbeider wordt mede aangemerkt ieder, 
die, anders dan in loondienst, geregeld in een 
bedrijf werkzaam is tegen eene belooning, on
der welken naam en in welken vorm ook, die 
per jaar minder bedraagt dan het in het 
eerste lid bedoelde bedrag; 

0. dat het eerste middel ten onrechte stelt, 
dat de R . v. B. anders dan de 14 agenten, 
waarvoor belanghebbend.e was aangeslagen, in 
zijne uitspraak heeft betrokken, daar uit niets 
blijkt, dat de Raad in de in het middel aan
gehaalde overweging anders dan juist deze 
personen op het oog had, en de belangheb-. 
bende zei ve ook niet gesteld heeft, dat deze 
door den Raad bedoelde agenten niet op den 
grondslag eener instructie werkzaam_ waren; _ 

dat dit middel dus feitelijken grondslag m ist; 
0 . dat het tweede, derde en vierde middel 

ongegrond zijn; '. 
dat toch de Raad in verband met de instruc• 

tie voor de agenten, die de Raad in haar ge
heel opneemt, vaststelt, dat de 14 door hem 
bedoelde personen - anders _dan eene andere 
door den Raad ook génoemde categorie _van 
"agenten" - in een geregeld en voortdurend 
contact met de leiding van belanghebbende's 
bedrijf stonden, en daarmede door zoodanigen 
hand van saamhoorigheid waren verbondel), 
dat zij geregeld in het bedrij f van belangheb-· 
bende werkzaam waren; 

dat de Raad daaruit in verband met het feit 
dat zij in 1932 meer dan f 1000 provisie bij' 
belanghebbende hebben genoten, heeft kunnen 
en dus ook mogen afleiden, dat . deze.· personen 
in de werkzaamheid bij belanghebbende. hun, 
nen voornaamsten werkkring vonden en dat 
zulks de uitoefening van een eigen zelfstandig 
bedrijf uitsloot; 

0. dat het vijfde middel opkomt tegen eene 
beslissing van feitelijken aard omt(ent de pro
cessueele houding van eene der partjjen, .het
geen in cassatie niet met vrucht kan geschie
den; 

dat bovendien de vraag, of het geheele inko
men van de 14 arbeiders, dus met inbegrip 
van de inkomsten, die zij van elders genoten, 
meer dan f 2500 bedroeg, v9or deze zaak niet 
van belang is, daar in art. 282 der Gemeente
wet en art. 4 der verordening onder het bij 
a. m. v. b. vast te stellen maximum wordt 
verstaan het bedrag v:an het loon, dat door 
den arbeider bij den belastingplichtige wordt 
verdiend; 

dat reeds op dien grond ook het zesde middel 
niet tot cassatie kan leiden, omdat niet betwist 
is en dus niet bewezen behoefde te worden, dat 
geen der 14 bedoel de agenten bij belangheb
bende een hooger loon verdiende dan f 2500; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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19 November 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid.) 

Art. l0c der Wachtgeldverordening van 
Amsterdam is i. c. terecht toegepast, ook 
a l hadden B. en W. bij het verleenen van 
het ontslag reeds in zooverre kennis van 
het vonnis der Arr.-Rechtb., op grond 
waarvan zij het wachtgeld van den betr. 
hebben vervallen verklaard, dat zij toen 
wisten, dat betr. daarbij wegens overtre
ding van art. 239, 2° Sr. was veroordeeld. 

(De bepaling van art. 10c is te vinden 
in de derde feit. overweging van de uit
spraak). 

Uitspraak in zake: 
X, wonende te Amsterdam, klager, voor 

wien ter openbare terechtzitting van 1 October 
1936 en 29 October 1936 als gemachtigde is 
opgetreden: B. c_ Franke, wonende te Am
sterdam, 

tegen : 
het College van B. en W. van Amsterdam, 
verweerder, vertegenwoordigd door den Bur
gemeester, voor wien ter openbare terechtzit
ting van 1 October l 936 en 29 October 1936 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. H . Spijer, 
hoofdcommies aan de afdeeling Arbeidszaken 
ter secretarie, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Amsterdam d.d. 15 

Februari 1935 hebben besloten: 
I . met ingang van 1 Maart 1935 den tech

nisch-opzichter bij den Dienst der Publieke 
Werken X wegens verandering in de inrich
ting van den diensttak, waarbij h.ij werkzaam 
is en waardoor zijn werkzaamheden overbodig 
zijn geworden, eervol uit den gemeentedienst 
te ontslaan; 

II. te bepalen, dat van het onder I beslo
tene kan worden teruggekomen, indien zij in 
de uitspraak van den rechter, ter zake van he t 
tegen X aanhangig gemaakte strafgeding, 
daartoe aanleid ing vinden; 

0. dat B . en W. voornoemd d.d . 25 Juli 
1935 aan X hebben medegedeeld, dat zij hem 
bij besluit van 28 Juni 1935 een wachtgeld 
hebben toegekend zooals nader is aangegeven, 
terwijl zij voorts met name zijn aandacht heb
ben gevestigd op hetgeen onder c in art. 10 
der Verordening op het verleenen van wacht
gelden aan ambtenaren der Gemeent.e (Am
sterdam) is bepaald; 

0. dat ingevolge vorenbedoelde bepaling 
het wachtgeld geheel of ten deele kan worden 
vervallen verklaard, indien na de op wacht
geldstelling alsnog blijkt, dat de op wacht
geld gestelde als ambtenaar zich zoodanig ge
dragen heeft, dat hij op dien grond ware ont
slagen, indien dit eerder gebleken ware; 

0 . dat de Arr.-Rechtb. te Amsterdam, bij in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis van 25 
Februari 1935, X ter zake van schennis van 
de eerbaarheid, waarbij een ander zijns on
danks tegenwoordig is, gepleegd in Mei 1934, 
heeft veroordeeld tot gevangenisstraf voor den 
tijd van zes weken; 

0. dat B. en W. van Amsterdam, die op 
14 December 1935 in afschrift kennis kregen 
van bovenvermeld vonnis, a l hadden zij eerder 
vernomen, dat X veroordeeld was, d.d. 31 
Januari 1936 hebben besloten diens wachtgeld 
met ingang van 1 Februari 1936 vervallen te 
verklaren uit overweging, dat zich een geval 
voordoet, als bedoeld in art. 10, onder c, van 
voormelde Verordening; zijnde bij besluit van 
B. en W . voornoemd van 14 Febr. 1936 de 
datum van ingang van het vervallen verklaren 
van het wachtgeld nader gesteld op 16 Maart 
1936; . 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld in 
art. 13 van het R eglement voor de Ambtena
ren in dienst der gemeente Amsterdam, bij uit
spraak van 27 Mei 1936 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen - het door kla
ger tegen voormeld besluit van 31 Januari 
1936, gewijzigd bij besluit van 14 F ebruar i 
1936, ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig is ge
komen in beroep, bij klaagschrift vorderende, 
dat het dezen Raad behage het beroep gegrond 
te verklaren en te beslissen, dat de besluiten 
van B. en W. van Amsterdam, waarbij het 
hem toegekende wachtgeld is ingetrokken, 
worden nietig verklaard; 

I n rechte: 
0 . dat ingevolge het bepaalde bij art. 58 

der Ambtenarenwet 1929 tegen een besluit, 
a ls het onderhavige (gewijzigde besluit van 
31 J anuari 1936), beroep kan worden ingesteld, 
ter zake dat het feitelijk of rechtens met de 
toepasselijke algemeen verbindende voorschrif
ten strijdt of dat bij het nemen daarvan B. en 
W . van hunne bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat op grond van den inhoud der geding
stukken voor dezen Raad vaststaat, dat klager 
zich in Mei 1934 in het perceel Beethoven
straat 36 te Amsterdam, waar hij aanwezig 
was in verband met werkzaamheden aan de 
rioleering, heeft schuldig gemaakt aan "schen
nis van de eerbaarheid waarbij een ander zijns 
ondanks tegenwoordig is" ; 

0. dat een ambtenaar, die zich aan een 
zoodanig feit schuldig maakt, gelet op net 
bepaalde bij de. artt. 9 en 14 van het RegJe

. ment voor de ambtenaren in dienst der ge
meente Amsterdam, kan worden ontslagen; 

0. dat dus ook in het onderhavige geval, 
gelet op het bepaalde bij art. 10, onder c, der 
Verordening op het verleenen van wachtgel
den aan ambtenaren der gemeente Amster
dam, klagers wachtgeld kon worden ingetrok
ken· 

o.' dat klager dit laatste evenwel betwist op 
dezen grond, dat hetgeen beweerd wordt, om
trent zijn gedragingen bovenbedoeld, aan B. 
en W. van Amsterdam reeds bekend was ten 
tijde van zijn op wachtgeldstelling en niet 
eerst na de op wachtgeldstelling aan h en is 
gebleken; 

0. dat weliswaar aan B. en W. van Am
sterdam op 28 Juni 1935 bekend was, dat 
klager ter zake van "schennis van de eerbaar
heid waarbij een ander zijns ondanks tegen
woordig is" door de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam tot een gevangenisstraf voor den tijd 
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van zes weken was veroordeeld, doch dat hun 
niet de geheele inhoud van het vonnis bekend 
was en met name niet, welke feiten door de 
rechtbank als wettig en overtuigend bewezen 
waren aangenomen; 

0. dat er mitsdien aan B. en W. van Am
sterdam geen grief van kan gemaakt worden, 
dat zij eerst na 14 December 1935, toen zij 
een afschrift van het vonnis hadden ontvan
gen, een beslissing hebben genomen ten aan
zien van de vraag, of bovengenoemde bepa
ling van art. 10, onder c, der Verordening op 
het verleenen van wachtgelden aan ambtena
ren der gemeente (Amsterdam) behoorde te 
worden toegepast; 

0 . dat ook niet is gebleken, dat het be
streden besluit feitelijk of rechtens strijdt met 
eenig ander toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, noch ook dat B. en W. van Am
sterdam ten deze van hunne bevoegdheid, een 
toegekend wachtgeld vervallen te verklaren 
ingevolge het bepaalde bij art. 10, onder c, 
van meergenoemde Verordening, kennelijk een 
ander gebruik hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat klagers gemachtigde ter terechtzit
ting van 1 October 1936 heeft aangevoerd, da t 
de Pensioenraad, nadat Dr. S. P. Tamme
noms Bakker een rapport had uitgebracht, 
klager bij beschikking van 23 Juli 1936 uit 
hoofde van ziekten of gebreken voor het ver
vullen van zijn betrekking van technisch-op
zichter bij den Dienst der Publieke Werken 
te Amsterdam ongeschikt heeft verklaard, 
waaruit die gemachtigde concludeerde, dat de 
bovenbedoelde handelingen, ter zake waarvan 
klager door den strafrechter is veroordeeld, 
hem niet zouden kunnen worden toegerekend; 

0. dat voormeld rapport evenwel niet in 
het minst een zoodanige conclusie wettigt; 

0 . dat derhalve de uitspraak der Commissie 
van Beroep van 27 Mei 1936 moet wor<len 
bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak der Commissie van 

Beroep van 27 Mei 1936. 
(A.B.) 

19 November 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid.) 

Is dit ontslag wegens ongeschiktheid een 
verkapt ontslag als straf, zoodat hier 
sprake moet zijn van " détournement de 
pouvoir"? 

Neen. Nu voldoende gebleken is van on
geschiktheid (hetgeen mede ter beoordee-
1 ing van den rechter staat), stond het deh 
Commissaris der Koningin vrij - ook al 
had hij eerder de bedoeling gehad den 
betrokken veldwachter te ontslaan bij wijze 
van straf - hem thans te ontslaan wegens 
ongeschiktheid. 

Uitspraak in zake: 
De Commissaris der Koning in in de provin

cie Limburg, eischer in hooger beroep, niet 
verschenen, 

tegen: 
M. P ., wonende te E., gedaagde in hooger 

beroep, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. G. van den Hoek, adv. te Kerkrade. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat (L(Lngaat de feit en van het twistgeding: 
0 . dat de Commissaris der Koningin in de 

provincie Limburg bij besluit van 14 J anuari 
1936 -

0. dat M. P ., geboren te Roggel, 24 April 
1892, veldwachter der gemeente E., blijkens 
door den burgemeester dier gemeente onder 
dagteekening van 16 April 1935 verstrekte in
lichtingen, ervan verdacht wordt zich in 1933 
op zedelijk gebied ernstig te hebben misdra
gen; 

0. dat, volgens een nadere, van den Proc.
Gen., fungeerend directeur van Politie, te 
's-Hertogenbosch ontvangen mededeeling, het 
gerechtelijk vooronderzoek in zake op P . voor
noemd rustende verdenking van medeplichtig
heid aan het misdrijf, bedoeld in art. 251/Jis 
Sr., is ' gesloten en hij buiten vervolging is 
gesteld wegens gebrek aan bewijs; 

0 . dat, naar is gebleken, het bestaan van 
die bovenbedoelde verdenking onder de be
volking ter plaatse ruchtbaar is geworden en 
daardoor het prestige en aanzien van P. bij 
de bevolking zeer zijn verminderd ; 

dat hij dientengevolge geacht moet worden 
de geschiktheid voor de uitoefening van een 
politiefunctie te E. niet meer te bezitten, zoo
dat hij niet als gemeenteveldwachter aldaar 
kan worden geh andhaafd ; 

gelet op zijn besluit d.d. 18 April 1935, N°. 
541 K abinet, waarbij P. met ingang van dien 
dag in zijn betrekking van veldwachter is ge
schorst; 

mede gelet op de bepalingen van art. 224, 
vijfde l id, der Gemeentewet en van art. 32 
der instructie voor de bezoldigde gemeente
veldwachters in de provincie Limburg -

heeft besloten aan M. P . voornoemd met 
ingang van 1 Februari 1936 eervol ontslag te 
verleenen als veldwachter der gemeente E.; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Roermond 
bij uitspraak van 4 Augustus 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - voren
bedoeld beslui t van 14 Januari 1936 heeft 
vernietigd; 

0. dat de Commissaris der Koningin in de 
provincie Limburg van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen én het tegen 
zijn besluit ingestelde beroep alsnog onge
grond te verklaren; 

I n rechte: 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, of 
het bestreden besluit van 14 Januari 1936 -
waarbij aan gedaagde eervol ontslag is ver
leend wegens ongeschiktheid, welk ontslag 
derhalve niet is gegeven bij wijze van straf -
op een der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
vochten; 

0 . dat krachtens het bepaalde in art. 224, 
lid 5, der Gemeentewet de Commissaris der 
Koningin in de provincie Limburg het orgaan 
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-is, bevoegd om, den burgemeester gehoord -
hetgeen in casu is geschied - aan gedaagde, 
die was bezoldigd gemeenteveldwachter te E ., 
eervol ontslag te verleenen; 

0. dat blijkens het bestreden besluit het 
ontslag mede is verleend op grond van art. 32 
der Instructie voor de bezoldigde gemeente
.veldwachters in de provincie Limburg, vast
gesteld door den Commissaris der Koningin in 
•die provincie bij besluit van 16 Juli 1935, 
krachtens lid 1, sub b, van welk artikel de 
.veldwachter, anders dan bij wijze van straf, 
door den Commissaris der Koningin eervol 
,kaQ worden o_ntslagen wegens gebleken onge
schiktheid of onbekwaamheid voor zijn be
trekking; 
. 0. dat derhalve in casu. door dezen Raad -
staande zulks niet enkel ter beoordeeling van 
.eischer - behoort te worden beantwoord de 
,vraag, of gedaagde mist de geschiktheid voor 
zijn betrekking; 
. 0. dat de Raad op grond van de geding. 
stukken de overtuiging heeft bekomen, dat 
gedaagde, die gehuwd was, in den zomer van 
;1.933 v\eeschelijke gemeenschap heef gehad, 
althans ontuchtige handelingen heeft gepleegd, 
met een ongehuwde vrouw, die hij daartoe 
heeft overgehaald, welk een en ander bij de 
bevolking te E. ruchtbaar was geworden; 

0. dat die handelingen vormen een zich 
'ernstig misdragen op · zedelijk gebied, als 
waarvan in het bestreden besluit sprake is; 
. . 0. nu dat naar 's Raads oordeel een ge
.meenteveldwachter als gedaagde, die zich aan 
handelingen, als de hier bedoelde, schuldig 
maakt, geacht moet worden ongeschikt te zijn 
voor zijn betrekking, zulks nog te meer, nu 
het verdacht zijn van de ongeoorloofde ver
houding met die vrouw bij de bevolking 
ruchtbaar was geworden, waardoor - naar 
voor dezen Raad vaststaat - zijn prestige en 
aanzien bij die bevolking zeer zijn vermin
derd ; welk een en ander in het ontslagbesluit 
mede als reden van het ontslag is genoemd 
en n iet alleen het verdacht zij n van mede
plichtigheid aan het misdrijf, bedoeld in art. 
251bis Sr., gelijk de eerste rechter ten on
rechte heeft overwogen ; 

0 . dat mitsdien het bestreden besluit niet 
gezegd kan worden feitelijk of rechtens met 
art. 224 der Gemeentewet of art. 32, lid 1, 
sub b, van voormelde Instructie te strijden, 
zijnde den R aad niet gebleken van het be
staan overigens van eenig algemeen verbin
dend voorschrift, waarmede dat besluit zou 
strijden; 
. 0. dat ook niet ra gebleken, dat ·eischer van 
zijn bevoegdheid, om een ongeschikten ge
meenteveldwachter eervol te ontslaan, een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid js gegeven; 
zijnde toch het ontslag uitsluitend verleend in 
het belang van de goede uitoefening van de 
.gemeentepolitie te E. en in geeQ enkel op
zicht gebleken, dat aan den getroffen maat
regel een onoirbaar of onredelijk motief ten 
_gronds] ag heeft gelegen; 

0. dat gedaagde' s raadsman ten deze blijk
baar verkapt ontslag bij wijze van straf aan, 
wezig acht, omdat het steeds de bedoeling ,zou 
zijn geweest gedaagde bij wijze van straf te 
ont,slaan; 

0. dat te dien aanzien moge worden op
gemerkt, dat, al heeft eischer tevoren de be
doeling gehad gedaagde bij wijze van straf te 
ontslaan, het desniettemin aan eischer volko
men vrij stond die bedoeling niet te verwezen
lijken en dat het enkel een vraag van doelma
tigheid is, waarvan de beantwoording be
hoort tot het vrije beleid van eischer, om ge
daagde, in plaats van dezen te straffen met 
ontslag, op grond van bovenvermelde feiten 
te ontslaan wegens gebleken ongeschiktheid 
voor zijn betrekking, nu geenerlei toepasselijk 
.algemeen verbindend voorschrift dit belette; 

0 . dat derhalve, met vern ietiging van de 
uitspraak, waarvan beroep, het door gedaagde 
tegen meerbedoeld besluit ingestelde beroep 
alsnog ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin 1 
. Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
. Verklaart het door M. P. voornoemd tegen 
bovenvermeld besluit van 14 Januari 1936 
ingestelde beroep alsnog ongegrond. 

(A. B.) 

21 November 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

H et K. B . van 25 Sept. 1936, waarbij 
aan de door den raad vastgestelde uitbrei 
dingsplannen c. a. alsnog goedkeuring is 
onthouden gaat te ver, daar het bezwaar 
tegen het verleenen van goedkeuring uit
sluitend betrof het uitbreidingsplan in 
hoof<Zzaak. Bedoeld K. B. wordt alsnog in 
dien zin gewijzigd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Nader beschikkende op het beroep, inge

steld door de N . V. Amsterdamsche ·Ballast 
Maatschappij , te Amsterdam, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17 
December 1935, B. n°. 11520/21 (2e Afd.) G.S. 
n°. 384/1, waarbij uitbreidingsplannen van de 
voormalige gemeente Zegwaart zijn goedge
keurd, op welke zaak betrekking heeft Ons 
besluit van 25 September 1936, n°. 52; 1 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
November 1936, n°. 309/96; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 17 November 1936, n°. 
9561 M/P.B .R., Afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Wij bij Ons bovengenoemd besluit, 
na verwerping van het door de appellante 
aangevoerde bezwaar, hebben overwogen, dat 
afgezien van dit bezwaar, eene bestemming 
van gronden tot l andelijke bebouwing, in den 
door den gemeenteraad gegeven zin (met 
name bebouwing met vrijstaande gebouwen, 
uit.si uitend ten dienste van of in verband met 
de uitoefening van land. en tu inbouwbedrijf 
en de veeteelt ter plaatse) te ver gaat en 
mitsdien ondoelmatig is te achten; dat tegen 
de bestemming voor vrijstaande gebouwen geen 
bezwaar bestaat, noch tegen de voorgeschre
ven zijdelingsche afstanden, doch dat er geen 
voldoend motief bestaat de bedoelde gebouwen 
te beperken tot die, uitsluitend ten dienste van 
of in verband staande met de uitoefening van 
land. en tuinbouwbedrijf en de veetee lt ter 

1 C. V. 1936 blz. 308. 
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plaatse; dat op dezen grond het plan in 
hoofdzaak niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat Wij daarop met vernietiging van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 17 December 1935, B . n°. 11520/ 
21 {2e Afd.) G.D. n°. 384/1, aan de bij het be
sluit van de voormalige gemeente Zegwaart 
van 25 Maart 1935 vastgestelde uitbreidings
plannen c. a. alsnog goedkeuring hebben ont
houden ; 

dat intusschen, naar achteraf gebleken is , 
deze bes! i sing te ver gaat, aangezien Ons 
bovenvermeld bezwaar tegen het verleenen 
van goedkeuring uitsluitend betrof het uit
breidingsplan in hoofdzaak, waartegen de ap
pellante zich had gericht; 

dat Ons voormeld besluit in zooverre ver
betering behoeft; 

Gezien de Wonîngwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van Ons besluit van 25 Sep
tember 1936, n°. 52, Onze daarbij genomen 
beslissing te doen luiden als volgt: · 

met vernietiging in zooverre van het hé
streden besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 17 Decembèr 1935, B. n° . 11520/21 
(2e Afd.) G.S . . n°. 384/1 aan het bij het be
sluit van de voormalige gemeente Zegwaart 
van 25 Maart 1935 vastgestelde plan van uit
breiding in hoofdzaak o. a . als goedkeuring te 
onthouden. 

Onze Minister van Soëiale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) · 

23 Nov ember 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Crisisinvoerwet 1931 art. 10 ; 
Sv. art. 348; Sr. art. 55.) 

Het middel, waarin wordt betoogd, dat 
op grond van art. 10 Crisisinvoerwet 1931 
veroordeeling met toepassing der Alg. We.t 
achterwege had moeten blijven, en dat de 
kern van art. 10 voornoemd niet is het 
ten laste gelegde feit doch het gepleegde 
feit, kan req. niet baten. Terecht· toch 
heeft het Hof beslist, dat het bij zijn on
derzoek en beslissing gebonden is aan de 
grenzen der dagv., en dat ·nu. hét telaste
gelegde en bewezene niet opleverde een 
feit, vallende in een strafbepaling der 
Crisisinvoerwet 1931, art. 10 dier wet hier 
geen toepassing kan vinden. 

[Adv.-Gen. van Lier over het standpunt 
van het Hof i. v. m. de opvatting van den 
H. R. over den samenloop.] 

Op het beroep van :K. -P., koopman te Al
melo, requ irant van cassatie tegen een arrest 
van het Gerechtshor te Arnhem van 20 Mei 
1936, waarbij hij in hooger beroèp, met ver
nietiging van een op 7 Nov. 1'935 door den 
Politierechter te Almelo gewezen ·vonnis, ter 
zake van "frauduleuzen invoer" met aanhaling 
van de àrtt: 38, 177, 205, 225 dèr · Alg . ·Wet 
van 26 Augustus 1822, S . 38, 52 Code Pénal , 
7 der Wet van 15 April 1886, S. 64, 23 ,- 24 en 
91 Sr. en 15 der Wet van 29 Juni 1925, S. 
314, werd veroordeeld tot betaling eener ·geld
boete van vijf honderd gulden, verhaàlbaar 
bij lijfsdwang, en, voor het geval verdachte 
buiten staat mocht zijn die boete te voldoen, 

te vervangen door hechtenis van vijf en zeven
tig dagen, met verbeurdverkl aring der aange
haalde kleedingStukken, bij de dagvaarding 
genoemd. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lie~·-

Met vernietiging van een vonnis van den 
Politierechter te Almelo verklaarde het Ge
rechtshof te Arnhem bewezen, dat requirant 
op of omstreeks 17 Mei 1934 te Tubbergen, 
zijnde op het terrein bedoeld bij art. 177 der 
Alg. Wet van 26 Augustus 1822 S. 38, recht
streeks van vreemd grondgebied buiten rnute 
of heirbaan in dit Rijk heeft ingevoerd 10 
japonnen, vier blouses en een complet van 
kunstzijde en een japon van wollen stof, zijnde 
de goederen verborgen in eén door verdachte 
bestuurd · en voor -de fraude dienstbaar ge
maakt motorrijtuig; ongedekt doOl" eenig do
cument. 

Mèt toepassing enz. 
Tegen het arrest wordt als cassatiemiddel 

voorgesteld: 
.. S. van art. 10 der Crisisinvoerwet 1931, 

B. 535, door den requestrant te veroordeelen 
met toepassing der Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822, S. 38, ter zake van "fraudu
leuzen invoer" in stede van den Minister van 
Financiën en het Openbaar ·Ministerie te ver
klaren niet-ontvankelijk, alth\ms den reques
trant te' ontslaan van rechtsvervolging". 

Tot toelichting van het middel wordt bij de 
schriftuur aangevoerd, dat het door requirant 
gepleegde feit buiten eenigen twijfel strafbaar 
is volgens de Crisisinvoerwet en dat nu het 
gepleegde feit, strafbaar volgens de Crisisin
voerwet, heeft plaats gevonden onder zoo• 
danige omstandigheden dat -daardoor tevens 
de belastingwetgeving (n.l. de Algemeene Wet) 
is overtreden wegens frauduleuzen inv:oer, vol
gens art. 10 der Crisisinvoerwet de toepassing 
der Algemeene Wet achterwege had moeten 
blijven. Waar het Hof, de vraag stellende in 
welke strafbepaling of strafbepalingen een 
feit valt, bij de beantwoording meent uitslui
tend rekening te moeten houden met het feit, 
gelijk het bij de telastelegging is omschreven, 
is naar requirants oordéèl ten .eenenmale art. 
10 der Crisisinvoerwet ten onrechte voorbij
gezien; dat de kern van art. 10 dér Crisis
invoerwet niet is het "telastegelegde feit", 
doch het gepleegde feit, en het Hof uitsluitend 
rekening had mogen houden hiermede: dat 
het door requestrant gepléëgde feit, strafbaar 
volgèns de Crisisinvoerwet, heeft plaats ge
vonden onder wodanige omstandigheden dat 
daardoor tevens de · algemeene Wet is overtre
den wegens frauduleuzen invoer, met als ge
volg uitsluiting der toepassing va_n strafbe
palingen der Algemeene Wet ; dat ware het 
standpunt van het Hof juist, genoemd art, 10 
dan een doode letter wu zijn en nimmer van 
toepassing kunnen zijn; dat immers: wo een 
feit , strafbaar volgens de Cris isinvoerwet, 
heeft plaats · gevonden onder zoodanige om
stand igheden dat daardoor tevens de Alge
meénè Wet is overtreden, volgens het stand
punt-van het Hof toch, met uitsluiting van de 
Crisisinvoerwet, de Algemeene Wet de voor
rang wu hebben, niettegenstaande juist art. 
10 der Crisisinvoerwet door voormelde omstan-
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digheden de toepassing van de strafbepalingen 
dier wet uitsluit! 

Vol gens art. 10 der Crisisinvoerwet 1931 
S. 535 zijn op feiten, vallende in een straf
bepaling dezer wet, niet van toepassing de 
strafbepalingen voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. In de 
schriftuur wordt er namens requirant op ge
wezen, dat een gelijkluidende bepaling ook 
voorkomt in de Veewet (art. 95), de Opium
wet (art. 13} en de Absinthwet (art. 6} en dat 
blijkens de toelichting op art. 95 der Veewet 
het door den wetgever wenschelijk is geoor
deeld, dat ten aanzien van feiten, strafbaar 
gesteld in de genoemde wetten, welke onder 
zoodanige omstandigheden kunnen plaats vin
den, dat daardoor tevens de belastingwet
geving is overtreden (frauduleuze uitvoer, ver
voer zonder het vereischte accijnsbiljet, enz.} 
de zoogenaamde ééndaadsche samenloop worde 
vermeden, vooral omdat hij door de eigenaar
digheid van het fiscale strafrecht tot a llerlei 
lastige quaesties kan leiden. 

Het Hof heeft omtrent het op dit punt ge
voerde verweer overwogen : 

" dat het Hof bij de beantwoording der 
vraag in welke strafbepaling of strafbepalin
gen een feit valt, uitsluitend rekening heeft 
te houden met het feit, gel ijk het bij de telaste
legging is omschreven, zijnde de rechter niet 
bevoegd meer bewezen te verklaren dan te 
laste is gelegd en evenmin om een bewezen 
feit als opleverende een bepaald strafbaar feit 
te qualificeeren, indien niet alle elementen 
van dat strafbare feit in het bewezen ver
klaarde zijn te vinden ; 

dat het in deze bewezen verklaarde feit dan 
ook niet oplevert een feit, vallende in een 
strafbepaling van de Crisisinvoerwet en dus 
het voormelde beroep op art. 10 dier wet niet 
opgaat". 

Het komt mij voor, dat de opvatting van 
het Hof in overeenstemming is met de tegen
woordige rechtspraak van den H. R . omtrent 
hetgeen onder "feit" in het leerstuk van den 
samenloop is te verstaan. In het middel wordt 
nog uitgegaan van de vroegere opvatting, dat 
feit beteekent lichamelijke handeling (het "ge
pleegde" feit}, terwijl sedert het arrest van 
den H. R. van 15 F ebruari 1932 W. 12491, 
N . J . 1932, 289, zoo".ele feiten zijn aan te 
nemen als er onderscheidene strafrechtsnormen 
worden geschonden. Blijkens het arrest heeft 
!::et Hof zich gehouden aan hetgeen ten laste 
was gelegd, d. i. invoer in het Rijk in strijd 
met de norm gesteld in de Al gemeene wet van 
1822. De telastelegging bevat niet alle bestand
deelen, welke voor de strafbaarheid volgens 
de artt. 2, 4 en 8 der Crisisinvoerwet 1931 
S. 535 vereischt zijn, zoodat aan het oordeel 
van het Hof slechts onderworpen was de be
rechting van de schending door requirant van 
de norm gesteld in de Al gemeene W et. 1n het 
arrest is terecht aangenomen, dat het bewezen 
verklaarde niet oplevert een feit, vallende in 
de strafbepaling van de Crisisinvoerwet. Aan 
requirant kan worden toegegeven, dat toepas
sing van art. 10 der Crisisinvoerwet bij deze 
zienswijze wel zelden mogelijk zal zijn, ma.ar 
dit acht ik geen be"'vaar tegen 's Hofs arrest. 

In slechts weinig gevallen kan immers ten
gevolge van 's Hoogen Raads rechtspraak zich 

een geval van ééndaadsche samenloop voor
doen. Het beroep van requirant op a rt. 10 der 
Crisisinvoerwet is alzoo door het Hof m. e. 
terecht verworpen en ik concludeer tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie}; 

0. dat bij het bestreden arrest ten laste van 
requirant is bewezen verklaard, met qualifi 
catie en strafoplegging als voormeld: 

,,dat hij enz. (zie conclusie) ; 
0 . dat, blijkens de daarbij gegeven toelich

ting, het middel berust op de stelling, dat het 
door requirant gepleegde feit strafbaar is vol
gens de Crisisinvoerwet 1931, S. 535, en dat 
krachtens art. 10 dier wet op feiten in een 
strafbepaling van die Wet vallende, de straf
bepalingen voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen, niet van 
toepassing zijn; 

0 . dat dit ook reeds voor het H of gevoerd 
verweer bij het bestreden arrest is verworpen 
op de navolgende gronden: 

" dat het H of bij de beantwoording der vraag 
enz. (zie conclusie}; 

0. dat bij de toelichting tot het middel die 
door het Hof voor zijn beslissing aangevoerde 
gronden worden bestreden met de steil ing, dat 
de kern van art. 10 van voormelde Crisis
invocrwet niet is het telastegelegde feit, doch 
het gepleegde feit, en het Hof uitsluitend 
hiermede rekening had mogen houden dat het 
door requ irant gepleegde feit, strafbaar vol
gens voormelde wet, heeft plaats gevonden 
onder zoodanige omstandigheden, dat daar
door tevens de Algemeene Wet is overtreden 
wegens frauduleuzen invoer, met als gevolg 
uitsluiting van de toepassing van strafbepa
lingen der Algemeene Wet ; 

0 . evenwel dat het Hof terecht van oordeel 
was bij zijn onderzoek en beslissing te zijn 
gebonden aan de grenzen, door de dagvaarding 
gesteld, en dat, nu het telastegelegde en be
wezene niet opleverde een feit, vallende in een 
strafbepaling der Crisisinvoerwet 1931, S. 535, 
art. 10 dier wet hier geen toepassing kon 
vinden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .} 

26 No vember 1936. UITSPRAAK van den 
Centra.Jen R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 24.) 

H et bestreden besluit is van 1'echtswege 
nietig, daarom heeft de betrokkene geen 
belang bij zijn beroep, hij moet dus niet
ontvankelijk worden verklaard. 

Vernietiging van de beroepen uitspraak, 
waarbij het aangevallen besluit nietig ver
klaan-d was, zonder dat overigens dit iets 
ten voordeele van den klager was. 

Uitspraak in zake : 
J . J. W. J ., wonende te Soesterberg, eischer 

in hooger beroep, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
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raadsman H. Steketee, wonende te 's-Graven
hage, 

tegen: 
den Minister van Defensie, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat d.e feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Staat, Minister van 

Defensie a . i., d.d. 9 Maart 1936 de navol
gende beslissing heeft genomen: 

"0. dat ingevolge de beschikking van den 
toenmaligen Minister van Oorlog van 16 J a
nuari 1922, Geheim La X cl, met J . J . W. J . 
tijdelijk Chef van de bedrijfsboekhouding bij 
de Luchtvaartafdeeling ingaande 16 Januari 
1922 een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht is aangegaan ; 

Verleent betrokkene alsnog met ingang van 
16 Januari 1922 eervol ontslag uit den tijde
lijken dienst ."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage bij uitspraak van 26 Juni 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 -
vorenbedoelde beslissing heeft nietig ver
klaard; 

0. dat H . Steketee voornoemd, als gemach
tigde van voornoemden J . J . W. J ., van die 
uitspraak tijdig is gekomen in hooger beroep 
en op de bij beroepschrift aangevoerde gron
den heeft verzocht te willen beslissen, dat de 
beschikking van den Minister van Defensie 
d.d. 9 Maart 1936, le afd. N°. 15, nietig is, 
omdat betrokkene de hoedanigheid van tijde
lijk ambtenaar, verkregen op 18 November 
1920, nooit heeft verloren en ontslag niet mag 
worden verleend met terugwerkende kracht ; 

In rechte: 
0. dat deze Raad op grond van de geding

stukken als vaststaande aanneemt: 
dat aan e ischer destijds als militair ambte

naar pensioen is verleend met ingang van 16 
November 1920; 

dat hij met ingang van 18 November 1920 
voor onbepaalden tijd in tijdelijken dienst van 
het Rijk is getreden als tijdelijk Chef van de 
Bedrijfsboekhouding bij de Luchtvaartafdee
ling ; 

dat het in het begin van 1922 in de bedoe
ling van den toenmaligen Minister van Oorlog 
heeft gelegen, dat eischer niet meer in tijde
lijken dienst zou werkzaam zijn, doch dat hij 
de werkzaamheden van tijdelijk chef, als even
bedoeld, zou verrichten ingevolge een arbeids
overeenkomst, met welke bedoeling eischer 

- die anders n iet in dienstbetrekking van 
het Rijk zou zijn gebleven - toenmaals ac
coord is gegaan en wel in dien zin, dat met 
ingang van 16 Januari 1922 door hem krach
tens arbeidsovereenkomst zou worden gewerkt; 

dat geheel in overeenstemming hiermede op 
21 Maart 1922 de desbetreffende schriftelijke 
overeenkomst door eischer en den toenmaligen 
Majoor van den Generalen Staf, Commandant 
der Luchtvaartafdeeling, J . H. Hardenberg, 
als vertegenwoordiger van het Rijk, is onder
teekend; 

dat sindsdien op bij nadere zoodanige over-

1 Zie noot onder deze uitspraak. 

eenkomsten telkens gewijzigde voorwaarden 
eischer in dienst van het Rijk is gebleven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat door 
de schriftelijke overeenkomst van 21 Maart 
1922, welke, evenals de latere, niet alleen 
naar den vorm, doch ook naar den inhoud 
als een arbeidsovereenkomst moet worden aan
gemerkt, wordt vastgelegd, dat eischers tijde
lijke dienst als ambtenaar met ingang van 16 
J anuari 1922 - zulks overeenkomstig de op 
dezen datum ook bij eischer reeds bestaande 
bedoeling - is beëindigd en sinds dezen da
tum beëindigd is gebleven; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit, waar
bij .met ingang van laatstgenoemden datum 
ontslag wordt verleend aan eischer uit een 
betrekking, welke destijds reeds met ingang 
van dien datum was. befündigd, niet rechts
geldig kon worden genomen, dus van rechts
wege nietig is en rechtskracht mist; 

0. dat het duidelijk is, dat eischer door een 
zoodanig besluit, hetwelk rechtskracht mist, 
niet rechtstreeks in zijn belangen wordt of 
kan worden getrnffen, weshalve hij, gelet op 
art. 24 der Ambtenarenwet 1929, op dezen 
grond alsnog niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard in het door hem tegen meerbedoeld 
besluit ingestelde beroep, zulks met vernieti
ging van de uitspraak, waarvan beroep; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart J . J. W. J. voornoemd alsnog 

niet-ontvankelijk in het door hem tegen boven
gemeld besluit van 9 Maart 1936 ingestelde 
beroep. 

Noot. De rechtsoverwegingen van deze uit
spraak I ui den: 

0. dat dit Gerecht op grond der geding
stukken aanneemt, dat klager krachtens be
noemingsbesluit van den toenmaligen Minister 
van Oorlog dd. 3 November 1920 met ingang 
van 18 November 1920 als tijdelijk chef van 
de Bedrijfsboekhouding van de Luchtvaart
afdeeling in tijdelijken dienst van het Rijk is 
getreden· dat op 21 Maart 1922 tusschen 
klager e~ het Rijk een schriftelijke arbeids
overeenkomst is aangegaan, krachtens welke 
klager als chef van de bedrijfsboekhouding bij 
de Luchtvaartafdeeling in dienstbetrekking 
bij het Rijk zou treden op de voorwaarden 
als nader in die overeenkomst bepaald; dat 
sindsdien kl ager krachtens arbeidsovereen
komst, zij het ook op bij nadere overeenkom
sten telkens gewijzigde voorwaarden, in dienst
betrekking bij het Rijk is gebleven tot op den 
dag waarop het bestreden ontslagbesluit werd 
genomen; 

0. dat, waar vaststaat dat klagers tijdelijke 
dienst als ambtenaar reeds door de a rbeids
overeenkomst van 21 Maart 1922 is beëindigd 
en sindsdien beëindigd is gebleven, het be
streden ontslagbesluit, waarbij klager op 9 
Maart 1936 met ingang van 16 Januari 1922 
uit den tijdelijken dienst als ambtenaar werd 
ontslagen een besluit is, dat niet met juist
heid kon worden genomen, en nietig is, aange
zien de ambtelijke betrekking tusschen klager 
en het Rijk reeds sinds 22 Maart 1922 was 
beëindigd door een rechtshandeling, waaraan 
zoowel klager als het R ijk hebben medege
werkt, namelijk de arbeidsovereenkomst, 
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·krachtens welke klager verder in dienst van 
het Rijk zou werkzaam zijn en die beëindiging 
van den ambtelijken dienst van zelf mede
bracht; 

0 . dat naar het oordeel van het Gerecht, 
verweerder het doel, waartoe hij het bestreden 
ontslagbesluit nam, had kunnen bereiken, 
:door aan klager een verklaring af te geven, 
dat zijn ambtelijke dienst bij het Rijk door de 
arbeidsovereenkomst van 21 Maart 1922 was 
vervangen door een dienstbetrekking krach
-tens arbeidsovereenkomst; 

0 . dat mitsdien de beschikking, waartegen 
beroep, behoort te worden nietigverklaard, zij 
het ook op andere gronden dan de door kla
ger aangevoerde. 

(A.B.) 

27 Noveml.,er 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Rv. artt.' 398-429; Gem.wet 
art. 113 oud, 259 _nieuw. ) 

Uit _het samenstel der bepalingen van 
de .artt. 113-115 en 218-223 Gemeente: 
wet, woals die luidden vóór de wet van 
31 Januari 1931, S. 41, moet worden 
afgeleid, dat de beslissing van het admi
nistratief gezag betreffende den· inhoud 
van de rekening van den ontvanger bin• 
dend is en de burgerlijke rechter deze 
moet eerbiedigen. Het· door dat gèzag 
vastgestelde saldo geeft dus de nitkómst 
van des ontvangers beheer aan. Dit brengt 
mede, dat de ontvanger voor dat saldo 
aansprakelijk is, tenzij blijkt, hetgeen in 
deze niet het geval is, dat dit saldo door 
hem aan de gemeente is · verantwoord of 
zijne aansprakelijkheid door bijzondere 
omstandigheden wordt opgeheven. In be
doelde administratieve procedure moeten 
de vragen opgeworpen in de middelen 1, 
2, 5 en 6 hare beantwoording vinden. 

Bij het zevende middel, waarbij wordt 
opgekomen tegen de vermindering dooE 
de gemeente van hare vordering, heeft 
eischer (oorspr. gedaagde) geen belang. 
Bovendien kan niet worden ingezien, 
waarom de gemeente niet, a ls elke proce
deerende partij , hare vordering zou mogen 
verminderen. 

:Adrianus Julianus Josephus de M., eischer. 
tot cassatie van een op 11 Februari 1936 door 
het Gerechtshof te 's-H ertogenbosch gewezen 
arrest (1937 n°. 50, R ed.), advocaat Mr. B. G. 
Blaupot ten Cate, 

tegen: 
Mr. Dr. Petrus Antonius Franciscus Blom, in 
diens hoedanigheid van burgemeester der ge
meente Bergen op Zoom en als wodanig die 
gemeente in rechte vertegenwoordigende, ver
weerder in cassatie, advocaat Mr. A. C. E. M. 
de Groot; gepleit door Mr. J. J. A. H. Hou ben. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Deze middelen luiden : 
,,1. S. en v. t. van art. 221 (oud) Gemeen

tewet, omdat het Hof ten onrechte overweegt, 
dat: .. 

,,ook dit verweer, het verweer dat de reke- . 

ningen over 1923 en 1924 te laat door Gede
puteerde Staten zijn vastgesteld en niet vol
doen aan de daarvoor geldende voorschriften, 
a.~ngezien beide rekeningen zijn afgelegd door 
z1Jn opvolger en de rekening 1924 in strijd 
met het bepaalde in art. 258 Gemeentewet, 
niet ter lezing op de Secretarie is gelegd) 
-door de Rechtbank terecht is verworpen op 
grond dat a lleen bij de rekening over 1925 
een tekort ten laste van de M. is vastgesteld, 
wodat dus dé 6e grief niet opgaat. 

"Dat overigens het voorschrift van art. 258 
Gemeentewet niet de strekking heeft om aan 
eene vaststelling der rekening door Gedepu
teerde Staten, na dien termijn gesch ied betee
kenis te ontzeggen". 

"Dat immers het voorschrift van art. 221 
(oud) Gemeentewet geen enkelen zin wu heb
ben, indien iedere sanctie daarop ontbrak. 

,,Dat indien een publiekrechtelijk voor
schrift eisoht, dat bij een bepaalde handeling 
bepaalde formaliteiten in acht genomen wor
den, deze handelingen wnder deze formali
teiten verricht, niet verbindend kunnen zijn. 
Dat niet terzake doet, dat alleen bij de reke
ning over 1925 een tekort ten laste van de 
M. is vastgesteld, dat ten processe is komen 
vast te staan, dat de tekorten in 1923 en 1924 
onstaan zijn en bij wijze van saldo. in de reke
ning 1925 zijn overgenomen. 

"Dat een overgenomen saldo echter nooit 
de grondslag eener vordering vormen kan en 
daarvoor tot den origineelen vorderingsgrond
slag. terug gegaan moet worden. 

:,,2. S . . en v. t . der artt. 200, 201 en 227 
Gemeentewet (oud) omdat het Hof ten on
rechte overweegt dat: 

"het beroep op art. 264, is 227 oud Gem.wet 
faalt, omdat in dit artikel dit beroepsrecht 
wo·rdt toegekend aan den Ontvanger, als hoe
danig moet worden aangemerkt de Ontvanger, 
wiens finantieel beheer door de Gedeputeerde 
Staten is onderwcht en wiens aansprakelijk
heid voor een eventueel tekort door Gedepu
teerde Staten is vastgesteld." 

"Dat echter volgens eisoher in cassatie dit 
beroepsrecht niet toekomt aan den gewezen 
ontvanger. 
. ,,Dat immers een andere lezing van art. 
227 (oud) der Gemeentewet, dan de lezing 
van eischer in cassatie gezien de duidelijke 
woorden van dit artikel niet wel mogelijk is, 
dat ook uit de geschiedenis der tot stand
koming der wet niets anders blijkt en het Hof 
zich dan ook wel wacht om expressis verbis 
een ande re lezing te geven, hetgeen toch zeer
zeker, waar het hier de basis van het proces 
betreft, · had moeten geschieden. 

"Dat een ruimere lezing van art, .227 dan 
de uitdrukkelijke woorden daarvan toelaten, 
dan evenzeer als aan de gewezen ontvanger, 
ook een beroepsrecht zou moeten toekennen 
aan zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden. 

,;D at het absurd, en tegen ons geldend 
rechtsstelsel is, aan te nemen dat van de voor
rechten van een beroep, ui tgaande van zuiver 
publiekrechtelijke verhoudingen en op . vol
l;:omen pub] iekrechtel ijke wijze geregE)l d, zij 
zouden kunnen genieten die hetzij geen enkele 
band met eenig publiekrechtelijk lichaam 
méer hebben, hetzij nooit hebben gehad. 

;,3. S. en v. t. van artt. 200, 201, 222 en 
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227 (oud) Gemeentewet, omdat het Hof ten 
onrechte overweegt dat: 

"de steil ing van de M., dat eene bes] issing 
omtrent de aansprakelijkheid van den ont
vanger niet tot de bevoegdheid van de Kroon 
wu behooren, in de door hem in dit verband 
aangehaalde bepalingen van art. 259 j 0

• 264 
Gem.wet geen steun vindt." 

" Dat immers het Koninklijk besluit over het 
hoofd ziet, dat een tegen een rekening inge
steld beroep niet betreft de aansprakelijkheid 
van den ontvanger, maar het vaststellen van 
de rekening zelf. 

"Gedeputeerde Staten stell en de rekening 
vast (art. 222 oud). Tegen de beslissing om
trent de rekening kan bij de Kroon voorzie
ning worden gevraagd (art. 227 oud). Mits
dien is alleen de rekening in debat en had 
deze rekening opnieuw moeten zijn vastgesteld. 
De voorziening tegen het besluit van Gede
puteerde Staten is alleen in de wet opgenomen 
om een juiste rekening te verkrijgen, niet om 
de Kroon te laten oordeelen over de aanspra
kelijkheid van den oqtvanger. 

,,4. S. en v. t. van artt. 113, 114, 114bis, 
115, 218, 219, 220 (oud) Gemeentewet, art. 4 
Gem. borgtochtenwet en art. 48 Rv. omdat 
het Hof ten onrechte overweegt dat: 

"uit het samenstel der ten deze toepasselijke 
bepalingen der Gemeentewet - zijnde artt. 
120-128 nieuw en 255-260 is af te leiden, 
de wil van den Wetgever, dat, wanneer de 
posten der ontvangsten en uitgaven van den 
ontvanger door Gedeputeerde Staten en bij 
eventueel beroep door de Kroon zijn vastge
steld, de burgerlijke R,echter deze vaststelling 
heeft te eerbied igen en deze posten en het 
daaruit voortvloeiende saldo als vaststaand 
te aanvaarden en de ontvanger voor dit saldo 
aansprakelijk is, tenzij hij het bn verant
woorden.'' 

"Dat immers zonder meer het door het Hof 
• genoemd gevolg niet uit bovengenoemd sa

menstel van bepalingen voortvloeit. 
. ,,Dat het met deze bepalingen alleen 'liet 
mogelijk is de omvang van een eventueel 
tekort en aansprakelijkheid vast te stellen en 
het verhaal te regelen. Bet,reft het een ver
haal op 'de zekerheid van den ontvanger, dan 
moet de Gemeenteborgtochtenwet er aan te 
pas komen om tot een vaststelling vim den 
omvang van het tekort en van de aansprake
Ejkheid te komen en het verhaal te regelen. 
Betreft het een verhaa l op het vermogen, 
(een geval waaraan men bij samen,telling der 
Gemeentewet nauwelijks gedacht heeft, omdat 
de zekerheid geacht werd voldoende te zijn) 
dan helpt de Gemeenteborgtochtenwet niet 
meer, behalve de uitlating, dat verhaal op het 
vermogen niet is uitgesloten. 

"waar nu voor vaststelling van het tekort 
en den omvang van de aansprakelijkheid en 
regeling van het verhaal , bij verhaal op het 
vermogen geen regeling bestaat, herneemt het 
gemeene recht haar volle kracht en zal ue 
burgerlijke rechter niet ronder meer aan de 
vaststelling uit hoofde de-r Gemeentewet ge
bonden zijn, doch zich ook mogen verdiepen 
in schuldkwestie (ln in het a lgemeen _alles wat 
des burgerlijken rechters is . 

,,6 .. S. en .v. t . van artt. 220 en 221 oud) 
Gemeentewet omdat het Hof ten onréchte 
overweegt dat: 

,,evenmin aan de M. kan baten het verweer, 
dat in een proces-verbaal van kasopname dd. 
11 Maart 1925 nadien door administratie en 
verschillende accountants wijzigingen wuden 
zijn aangebracht, aangezien de vaststelling 
der rekening van den ontvanger aan het ad
ministratief gezag is voorbehouden." 

,,Dat al ware de vaststelling aan het adm i
nistratief gezag voorbehouden, de organen 
daarvan, zoowel als hun taak zeer po itief en 
streng restrictief zijn omschreven en accoun
tants' niet tot die organen behooren en wijzi
ging niet tot de taak van Raad, Gedeputeerde 
Staten of Kroon. 

,,Dat het verder wel onnoodig is de onge
rijmdheid dezer stelling in de algemeenheid 
als door het Hof uitgesproken, nader aan te 
toonen. Hoe kan de burgerlijke rechter aan 
onwettige besluiten der administratie gebon
den zijn ? Telkens onderwekt de rechter im
mers de wettigheid van handelingen der ad
ministratie? 

,,6. S. en v. t . van art. 222 (oud) Gemeen
tewet, omdat het Hof ten onrechte overweegt 
dat: 

"onjuist is de steil irig dat alléen dan vari 
een tekort bij de vaststelling van de rekening 
van den ontvanger sprake kan zijn_ indien blijkt 
uit welke niet goedgekeurde posten dit tekort 
is ontstaan, aangezien toch dit tekort enkel 
te wijten kan zijn aan het feit, dat de ontvan
ger minder geld in kas heeft, dan het saldo, 
hetwelk uit de vastgestelde ontvangsten en 
uitgaven zijner rekening voortvloeit." 

"Dat immers art. 259 nieuw is 222 oud 
Gemeentewet uitdrukkelijk een verschil maakt 
tusschen de goedgekeurde ontvangsten en uit
gaven, die, behoudens later gebleken valsch
heid1 tot ontlasting strekken en de andere niet 
goeagekeurde. Wordt een ontvanger dus n iet 
ontlast, dan zal althans aangevoerd moeten 
worden, welke posten wel en welke niet goed
gekeurd zijn. 

,,7. S. en v. t. der artt. 222, 223, 227 (oud) 
Gemeentewet, omdat het Hof ten onrechte 
overweegt, dat: ,,bij de laatste grief van de 
M. ten onrechte wordt betoogd, dat de Ge
meente niet bevoegd was hare vordering te 
verminderen, aangezien het admini tratief ge
zag · toch zelf te beoordeelen heeft of en in 
hoeverre een gebleken tekort op den ontvanger 
zal worden verhaald. 

"Dat p,chter, neemt men aan dat het tekort 
door het administratief gezag vastgesteld 
wordt, bij deze vaststelling te werk moet wor-. 
den gegaan naar de boven vermelde voor
schriften der Gemeentewet. Bergen op Zoom, 
a ls zijnde verschillend van het ter vaststelling 
aangewezen adm inistratief gezag, kan niet op· 
eigen oordeel, het door de bevoegde organen 
eenmaal vastgestelde bedrag wijzigen". 

Het eerste middel, dat gericht is tegen de 
verwerping der 6e grief in hooger beroep, 
schijnt mij ongegrond. Art. 221 (oud) der 
Gemeentewet, dat een administratief voor
schrift bevat, mist inderdaad sanctie, doch dit 
is geenszins ongewoon o.a. blijkens de tal
rijke gevallen, waarin bij het W. v. Sv. vor
men zijn voorgeschreven, waarvan de niet
inachtneming niet met de straf van nietigheid 
is bedreigd en waarin deze vormen door den 
H. R. niet a ls wo essentieel worden be-
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schouwd, dat hare niet-inachtneming toch nie
tigheid medebrengt. Zeker brengt de niet 
tijdige afsluiting der rekening door Gedepu
teerde Staten niet mede, dat de vasts teil i ng 
van het bedrag dier ontvangsten en uitgaven 
nu in het geheel niet meer zou kunnen plaats 
hebben of niet bindend zou zijn, gelijk ook is 
bes! ist bij 's Hoogen Raads arrest van 1 Fe
bruari 1934 (W. 12796, . J. 1934, blz. 1667). 

Voorts is als in strijd met art. 115 {oud) 
der Gemeentewet onjuist de stelling, dat de 
rekening niet door den opvolger van den in 
den loop van het betrokken jaar ontslagen 
Ontvanger, zou behooren te worden afgelegd, 
en gaat het hier niet om de rekening van den 
Ontvanger over het jaar 1924, die niet op de 
Secretarie ter lezing wu zijn gelegd, doch 
alleen om diens rekening over het jaar 1925, 
waarbij het kastekort van de M. is vastgesteld . 

Eindelijk mist de stelling, dat de tekorten 
in 1923 zouden zijn ontstaan, feitelijken grond
s! ag in het bestreden arrest en in het daarbij , 
bevestigde vonnis der Rechtbank. 

Ook met het tweede middel, dat is gericht 
tegen de gronden, waarop het Hof heeft geoor
deeld , dat de eerste en dl) tweede grief in hoo
ger beroep, ofschoon op zich zei f gegrond,_ niet 
tot vernietiging van het vonnis konden leiden, 
kan ik mij geenszins vereenigen. Het schijnt 
mij volstrekt niet "absurd", dat van de voor
rechten van een beroep, al gaan die uit van 
zuiver publiekrechtelijke verhoudingen en zijn 
zij op volkomen · publiekrechtelijke wijze ge
regeld personen kunnen genieten, die geen 
enkele~ band met eenig publiekrechtelijk 
lichaam meer hebben (maar wel hebben ge
had) of zulk een band zelfs nooit hebben 
gehad (maar wel hun rechtsvoorganger). F.n 
allerminst is dit absurd, wanneer zulks een 
voorrecht tot gevolg kan hebben of zulk een 
regeling kan strekken om - gelijk hier vol
gens art. 222 oud der Gemeentewet het geval 
is - den belanghebbende en uit den aard der 
zaak ook diens rechtsopvolgers te ontlasten. 
Aldus is ten aanzien van den gemeente-ont
vanger ook geoordeeld door den H. R. bij het 
reeds aangehaalde arrest van 1934. 

Het derde en vierde middel, welke vüor 
gezamenlijke behandeling vatbaar zijn, zijn 
gericht tegen de gronden, waarop het Hof de 
derde a lsmede de vierde, zevende, achtste en 
negende grieven in hooger beroep heeft ver
worpen. Deze grieven luidden onderscheiden
lijk: de derde, dat de Rechtbank ten onrechte 
overweegt, dat het Koninklijk Besluit (op de 
M.'s beroep op de Kroon) in zijn geheel 
rechtskracht wu hebben en dat feite lijk on
juist is het verweer, dat daarbij de rekening 
niet wu zijn gewijzigd; de vierde, dat de 
Rechtbank ten onrechte overweegt, dat uit het 
samenstel der te dezen toepasselijke bepalingen 
volgt, dat bij de beslissingen van het admi 
nistratief gezag, vaststellend de gemeentereke
ning en de daarbij gevoegde rekening des 
Ontvangers de burgerl ijke rechter zich h•)eft 
neer te leggen; de zevende, dat de Rechtbank 
ten onrechte overweegt, dat het verweer van 
de )',rl., dat toewijzing van de tegen hem inge
stelde vordering niet kan volgen, omdat in de 
dagvaarding en conclusie van eisch niets is 
gesteld omtrent opzet, schuld en schade, hem 
niet baten kan, daar dit uitgaat van een 

onjuiste opvatting omtrent den rechtsgrond 
van des Ontvangers aansprakelijkheid voor 
een tekort in zijn kas; dat de Rechtbank ten 
onrechte overweegt, dat art. 53 sub 7 Rv. te 
dezen van toepassing wu zijn, immers betreft 
het hier niet de voldoening van een bepaalde 
geldsom; en de negende, dat de Rechtbank 
ten onrechte overweegt, dat een reken pi ichtig 
ambtenaar aansprakelijk is voor het door 
Gedeputeerde Staten en in hooger beroep door 
de Kroon vastgesteld tekort in zijn kas . 

Al deze grieven in hooger beroep wchten 
hun grondslag in de stelling der vierde grief. 
Deze stelling is echter onjuist. Het geheele 
samenstel der bedoelde bepalingen strekt niet 
alleen tot het vastste11en der rekening maar 
ook tot het al of niet ontlasten onder meer 
van den Ontvanger van diens aansprakelijk
heid, welke is opgesloten in zijn rekenpl icht 
(art. 115 oud Gemeentewet). Hiervoor geven 
deze bepalingen een administratieven rechts
gang, van welks uitkomst de burgerlijke rech
ter uit den aard der zaak niet kan afwijken, 
wanneer een daarbij vastgesteld tekort van 
den rekenplichtige wordt opgevorderd. Aldus 
is ook beslist bij 's Hoogen Raads reeds een 
paar malen aangehaald arrest van 1934. 

Deze middelen zijn derhalve ongegrond. 
Het vijfde middel is gericht tegen de ver

werping door het Hof van de vijfde grief in 
hooger beroep, luidende: ten onrechte over
weegt de Rechtbank, dat de wijzigingen na
derhand in het op 11 Maart 1925 opgemaakte 
proces-verbaal door de administratie en door 
verschill ende accountants gebracht niet afdoen 
aan de aansprakelijkheid van de M. uit hoofde 
van di t proces-verbaal, daar de burgerlijke 
Rechter aan de besluiten van Gedeputeerde 
Staten en in hooger beroep van de Kroon is 
gebonden. 

Ook dit middel sch ijnt mij ongegrond . Dat 
de burgerlijke rechter in deze aan de uitspraak 
der administratie is gebonden, betoogde ik 
zoo even reeds en dat de administratie de 
rekening kan wijzigen, volgt uit haar taak 
die vast te stell en, al of niet met ontlasting 
van den rekenplichtige (ar-tt. 221 en 222 oud 
der Gemeentewet). Wel behooren de in het 
middel genoemde accountants niet tot de ad
ministratie, doch zij kunnen deze voorlichten 
naar aanleiding van de uitkomst van een hun 
opgedragen onderzoek ook naar de juistheid 
van het aan de vasts teil ing der aansprakelijk
he id van den Ontvanger ten grondslag liggend 
proces-verbaal van kasopneming en de admi
nistrntie kan de uitkomst van wodanig onder
wek overnemen. Dit bedoelt kenlijk het Hof, 
wanneer het in de bestreden overweging kort
heidshalve spreekt van door de accountants 
aangebrachte wijzigingen. 

Het zesde middel correspondeert met de door 
hen Hof verworpen tiende grief in hooger be
roep en wordt door mij ongegrond geacht, om
dat het in dit geding niet gaat om niet goed
gekeurde posten van ontvangst en uitgaaf 
doch om een bij de kasopneming vastgesteld 
tekort. 

Het zevende middel e inde lijk betreft de ge
grondheid der vijftiende grief in hooger be
roep. Het kan niet tot cassatie le iden, daar 
de eischer geen belang heeft bij de bestrijding 
van een door zijne tegenpartij gedane vermin-
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<lering van haar eisch. 
Ik concludeer ten slotte tot verwerping van 

het beroep en tot veroordeeling van den 
e ischer in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; , 
0. dat uit het ·bestreden arrest blijkt, dat 

verweerder in cassatie, verder "de gemeente" 
te noemen, van eischer in cassat.ie vordert, met 
van waarde verklaring van eenige beslagen, 
de betaling van f 39416.21, later met f 865.90 
verminderd , zulks op grond : dat eischer tot 
1 Juni 1925 ontvanger van de gemeente is 
geweest en met ingang van dien dag is ont
slagen; dat bij de rekening over 1926, door 
zijn opvolger aan burgemeester en; wethouders 
van de gemeente afgelegd, een kastekort is 
geconstateerd en, nadat bij besluit van den 
gemeenteraad van 1 September 1927 het be
drag in ontvangsten en uitgaven over 1925 
voorloopig was vastgesteld, de vaststell ing 
daa rva n door Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant is geschied bij besluit van 4 J anuari 
1928, volgens welk besluit e ischer van zijn 
beheer over 1925 niet werd ontlast, a l vorens 
door hem in de gemeentekas een bedrag van 
f 39606.91 ½ was gestort, welk bedrag, na Le
roep door <i ischer ingevolge art. 227 (oud) der 
Gemeente,vet ingesteld, bij Koninklijk B esluit 
van 29 November 1929 is bepaald op 
f 39416.21; 

0. da t de Arr.-Rechtbank te Breda de door 
de gemeente verminderde vordering, derhalve 
f 38550.31. heeft toegewezen en de beslagen 
van waarde verkl aard, welk vonnis bij het be
streden arrest is bevestigd; 

dat e ischer tegen het vonnis een aantal 
g ri even had aangevoe rd , welke voor een deel 
zijn weer te vinden in de tegen 's Hofs arrest 
aangevoerde cassatiemiddelen en welke laatst
bedoelde grieven door het Hof zijn verworpen 
op de gronden in die middelen vermeld ; 

0. dat de tegen het arrest aangevoerde mid
del en luiden als vol gt : zie concl. Proc.-Gen. ; 

0 . dat er aanleiding is het derde en het 
vierde middel eerst, en wel te zamen, te be
handelen; 

dat de artt. 113-115 en 218-223 Gemeente
wet, zooals die luidden vóór de wet van 31 
Januari 1931, S. 41, in het kort hierop neer
komen, dat de ontvanger a lle inkomsten der 
gemeente invordert en a l h are uitgaven doet 
met verplichting van een en ander boek te 
houden en daarvan jaarlijks rekening te doen 
aan burgemeester en wethouders, die de reke
ning met hunne verantwoording overleggen 
aan den Raad ter voorloopige vaststelling van 
het bedrag der ontvangsten en uitgaven, ter
wijl ten slotte, behoudens beroep op den Ko
ning, Gedeputeerde Staten het bedrag der 
ontvangsten en uitgaven vaststellen; 

dat, zooals ook het Hof terecht zegt, uit dit 
samenstel van bepalingen de wil van den wet
gever moet worden a fgele id, dat de beslissing 
van het administratief gezag betreffende den 
inhoud van des ontvangers rekening bindend 
is en de burgerlijke rechter deze moet eer
biedigen; 

dat derhalve de vaststelling door Gedepu
teerde Staten van de rekening van den ont
vanger medebrengt, dat door den rechter moet 
worden aangenomen, dat de in die rekening 

vastgestelde inkomsten en uitgaven, en geene 
andere, door den ontvanger inderdaad zijn 
geïnd en geschied en dat het daarmede samen
hangende saldo de uitkomst van des ontvan
gers beheer over het in aanmerking komende 
dienstjaar aangeeft; 

dat, a l moge uit die bepa ling van het saldo 
niet noodzakelijk het bestaan van een tekort 
in des ontvangers kas volgen, desniettemin de 
vaststelling van de rekening, dus van de in
komsten en uitgaven en van het daarop be
ru tende saldo, ook als het in beroep door den 
Koning geschiedt, medebrengt, dat de ont
va.i:iger voor dat saldo aansprakelijk is, tenzij 
bhJkt, hetgeen in deze niet het geval is, dat 
dit saldo door hem aan de gemeente is ver
antwoord of zijne aansprakelijkheid door bij
zondere omstandigheden wordt opgeheven; 

dat deze middelen derhalve niet tot ca satie 
kunnen le iden ; 

0. dat zulks evenmin het geval is met het 
eerste, tweede, vijfde en zesde middel ; 

dat immers, in aansluiting aan het boven
overwogene, moet worden aangenomen, dat de 
in die middelen opgeworpen vragen hunne 
beantwoording moeten vinden in de procedure 
over de vaststelling van de rekening des ont
vangers, geregeld in de artt. 256, 257, 259, 
260, 264 (oud 219, 220, 22~ 223, 227) der 
Gemeentewet, en derhalve worden beslist door 
de dáá r genoemde administratieve autoritei
ten, doch hij den burgerlijken rechter geen 
punt van onderzoek kunnen uitmaken; 

0. dat ten slotte ook het zevende middel 
faalt, omdat de eischer daarbij geen belang 
heeft en bovendien niet kan worden ingezien, 
waarom de gemeente, als elke procedeerende 
partij , hare vordering niet wu mogen ver
minderen ; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 450, R ed.). 
(N. J .) 

30 November 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wegenbelastingwet [Motorrij
tuigenbelastingwet] art. 3.) 

Uit het p .v. van de betrokken ambtena
ren der directe belastingen enz., waarin 
o. m. voorkomt, dat het motorrijtuig in 
kwestie was een "model gesloten bestel
wagen, waarin stellages waren aange
bracht tot berging van goederen, terwijl 
de achterste zitplaatsen te weten: twee, 
daaruit waren verwijderd en dat deze stel
lages waren volgepakt met brood", heeft 
de rechter kunnen afleiden, dat het motor. 
rijtuig was ingei,icht als bestelwagen, welke 
bewezenverklaring dan ook daardoor, zon
der dat de rechter verplicht was daarvan 
nog na der rekenschap te geven, naar den 
e isch der wet met redenen i& omkleed. 

De uitdrukking der t.1.1 . ,, ingericht als 
bestelwagen" is kennelijk gebezigd in te
genstelling tot de in art. 3 lid 1 sub b en 
c Motorrijtuigenbelastingwet voorkomende 
uitdrukking " ingericht voor personenver
voer"; voormelde omschrijving in het p.v. 
rechtvaardigt die tegenstell ing volkomen. 

Op het beroep van J. L. C. d. V. broodslijter 
te Weesp" requirant van cassatie tegen een te 
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zijnen laste mondeling gewezen vonnis van 
den politierechter bij de Rechtbank te Amster
dam van 22 Mei 1936, waarbij hij, ter zake 
van "niet nakomen van een verplichting, op
gelegd bij art. 15 der Motorrijtuigenbelasting
wet", met aanhaling van de artt. 15, 19 van 
genoemde wet, 23, 91 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van tien gulden en vijf dagen 
vervangende hechtenis; (gepleit door Mr. 
J. H. Willems) 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne: 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi : 
S. althans v. t. van de artt. 359, 358 en 

352 Sv. in verband met art. 3 en 15 der 
Motorrijtuigenbelastingwet, omdat ten eerste 
bewezen is verklaard, dat het motorrijtuig 
in quaestie was ingericht als bestelwagen, 
terwijl zulks niet rechtstreeks uit de gerela
teerde bewijsmiddelen voortvloeit en zulks 
verder niet wordt gemotiveerd; 

ten tweede uit het feit, dat een auto is 
ingericht als bestelwagen geenszins voortvloeit, 
dat deze daarom niet wu zijn een motorrijtuig 
ingericht voor personenvervoer ; 

Gehoord enz. ; 
0. dat blijkens de aanteekening van het 

mondelinge voor.is, ten laste van raquirant 
is bewezen verklaard - met qualificatie en 
strafoplegging als voormeld - hetgeen hem 
bij dagvaarding is ten laste gelegd, te weten, 
dat hij op of omstreeks den negenden Mei 
1935 onder de gemeente Amsterdam, als be
stuurder van een rij- of voertuig, bestemd om 
uitsluitend of mede door een mechanische 
kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf 
aanwezig, anders dan langs spoorstaven te 
worden voortbewogen, waarmede hij op den 
openbaren weg, Linnaeustraat, reed, aan een 
ambtenaar, belast met de opsporing van over
tredingen der Motorrijtuigenbelastingwet, op 
diens eerste vordering, om te vert-0onen een 
bij voormeld motorrijtuig behoorende, ten 
name van den houder van dat motorrijtuig 
staande belastingkaart, waarop de kenmerken 
van dat motorrijtuig op de juiste wijze waren 
omschreven en waaruit bleek, dat de voor dat 
motorrijtuig verschuldigde belasting was be
taald, dan wel, dat daarvoor geen belasting 
verschuldigd was, geen geldige belastingkaart 
heeft vertoond; - hebbende hij alstoen aldaar 
slechts vertoond een belastingkaart betrekking 
hebbende op een motorrijtuig, ingericht voor 
personenvervoer, terwijl het door hem bestuur
de motorrijtuig ingericht was als bestelwagen; 

0. dat het ten deze voor het bewijs gebezigde 
proces-verbaal van de ambtenaren der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen Wilhel
mus Cornelis Huigsloot en Jan Uffels onder 
meer als waarneming van de verbalisanten 
inhoudt, dat het motorrijtuig, waarom het 
hier gaat, was een "model gesloten bestelwa
gen, waarin stellages ·waren aangebracht tot 
berging van goederen, terwijl de achterste 
zitplaatsen te weten: twee, daaruit waren 
verwijderd en dat deze stellages waren volge
pakt met brood", terwijl mede voor het bewijs 
is gebruik gemaakt van de verklaring van 
requirant, dat hij een belastingkaart heeft 

vertoond, betrekking hebbende op een voor 
personenvervoer ingerichte auto; 

0. dat de rechter uit den inhoud van voor
meld proces-verbaal heeft kunnen afleiden -
en daaruit zelfs rechtstreeks voortvloeit -
dat het onderhavige motorrijtuig was inge
richt als bestelwagen, welke bewezenverkla
ring dan ook daardoor, zonder dat de rechter 
verplicht was daarvan nog nader rekenschap 
te geven, naar den eisch der wet met redenen 
is omkleed: 

dat derhalve het eerste onderdeel van het 
middel van cassatie ongegrond is; 

dat, wat de tweede grief betreft, de uitdruk
king der telastlegging "ingericht als bestelwa
gen" kennelijk is gebezigd in tegenstelling 
tot de in art. 3 lid 1 onder b en c der Motor
rijtuigenbelastingwet voorkomende uitdrukking 
"ingericht voor personenvervoer" en de nadere 
omschrijving, voorkomende in voormeld proces
verbaal, - uit welke omschrijving volgt, dat 
de inwendige toestand van het motorrijtuig 
eene wo ingrijpende wijziging had ondergaan, 
dat- het, zoolang die toestand voortduurde, 
niet meer als ingericht voor personenvervoer 
kon worden aangemerkt - deze tegenstelling 
volkomen rechtvaardigt; 

dat hieruit volgt, dat ook deze grief niet 
juist is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt.] 

(N. J.) 

30 · November 1936. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 168; A.P.V. 
ván Zwollerkerspel art. 34.) 

De grief van het 0. M. richt zich tegen 
de beslissing van den Kantonr., dat het bij 
art. 34 A.P.V. van Zwollerkerspel aan de 
houders der daarbij bedoelde inrichtingen 
gedaan verbod - nu het ook toepasselijk 
is op vergunningslocaliteiten, die niet voor 
het publiek toegankelijk zijn - verder gaat 
dan art. 168 Gemeentewet toestaat. 

Het in het tweede lid van genoemd art. 
34 tot de houders gericht verbod is aldus 
te verstaan, dat slechts verboden wordt de 
toelating gedurende den sluitingstijd van 
andere dan de onder a-d aangeduide per
sonen. In de dagv. had daarom moeten 
zijn uitgedrukt, dat de toegelaten persoon 
valt onder de personen, tot wie het verbod 
tot toelating is be perkt. De dagv. beant
woordt aan dien eisch niet, zoodat, nu de 
Kantonr. - zij het op anderen grond -
tot een ontslag van alle rechtsvervolging 
is gekomen, die beslissing in stand behoort 
te worden gehouden. 

[Anders implicite Adv.-Gen. Wijnveldt; 
deze, van oordeel zijnde dat de uitspraak 
van de Kantonr. onjuist is, omdat art. 34 
alleen het oog heeft op inrichtingen voor 
het publiek toegankelijk, concludeert tot 
veroordeeling van req.]. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. bij 
het Kantongerecht te Zwolle, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van den Kantonrech
ter te Zwolle van 14 Mei 1936, waarbij B. v. 
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E., vergunninghouder te Zwollerkerspel, ter 
zake van het hem bij dagvaarding telastege
legde werd ontslagen van alle rechtsvervol
g ing. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond terecht voor den Kan
tonrechter te Zwolle ter zake dat hij den 14en 
April 1936 des namiddags omstreeks 10½ uur, 
althans na des namiddags 10 uur, onder de 
gemeente Zwollerkerspel, als houder van een 
localiteit waarvoor vergunning tot den ver
koop van sterken drank in het klein is ver
leend, te weten een kamer in perceel · Spoolde 
A. 194, daarin heeft toegelaten Johan van 
Heerde. 

De Kantonrechter verklaarde dit feit bewe
zen, met dien verstande, dat het feit gepleegd 
was des namiddags circa 10½ uur. 

Ter terechtzitting had verdachte ter zijner 
verdediging aangevoerd, dat hij bedoelde ver
gunningslocal iteit voor de geheele maand 
April 1936 bij uitsluiting van anderen ver
huurd had aan de Zwolsche tafeltennisclub, 
zoodat die localiteit zijn toegankelijkheid voor 
het publiek in die maand had verloren en hij 
dus geen vergunning van den Burgemeester 
noodig had om na 10 uur des namiddags be
wekers, zijnde leden van die club daarin toe 
te laten. 

Daarop overwoog de Kantonrechter: dat uit 
een overgelegd afschrift van een huurcontract 
blijkt dat de Zwolsche tafeltennisclub die 
rechtervoorkamer gehuurd had voor de maand 
April J.936 van verdachte en bedoelde club 
zich daarbij verplicht had niet-leden de toe
gang tot die localiteit te ontzeggen; 

dat de aanwezige personen aan den verbali
sant blijkens diens ambtseedig procesverbaal 
hebben verklaard, ieder voor zich dat zij lid 
waren van genoemde Zwolsche tafel tennisclub; 

dat nu klaarblijkelijk met de tenlastelegging 
bedoeld is overtreding van art. 34 Algemeene 
Politieverordening van Zwollerkerspel; welk 
artikel, voor zoover van belang, luidt: 

"De localiteiten, waarvoor vergunning tot 
den verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend, moeten voor het publiek gesloten 
zijn en blijven van des avonds re tien uur tot 
des morgens te zes uur." 

"Gedurende dien tijd is het den houders van 
deze inrichtingen verboden om iemand daarin 
toe te laten."; 

dat dus dit verbod ook toepasselijk is op 
vergunningslocaliteiten, die niet voor het pu
bliek toegankelijk zijn, zooals i. c. het geval is; 

dat een dergelijk verbod verder gaat dan 
art. 168 Gemeentewet toestaat en dus onver
bindend is; 

dat derhalve het ten laste gelegde en be
wezene niet strafbaar is, nu het beha! ve bij 
bovengenoemd art. 34 nergens anders straf
baar i& gesteld. 

Als slotsom dezer overwegingen ontsloeg de 
Kantonrechter gerequireerde van alle rechts
vervolging bij schriftelijk vonnis van 14 Mei 
1936. 

De Ambrenaar kon zich hiermede niet ver
eenigen en drugt bij schriftuur als middel 
voor: S., althans v. t . van art. 168 der Ge
meentewet, vermits de Kantonrecht.er heeft 

beslist, dat de raad der gemeente Zwollerker
spel niet bevoegd wu zijn een verbod als ver
vat in art. 34 tweede lid van genoemde veror
dening uit te vaardigen. 

Ter toelichting hiervan merkt hij op: dat 
- blijkens de jurisprudentie - het tot de be
voegdheid van de gemeent.eraad, haar door 
art. 168 der Gemeentewet gegeven, behoort 
verordeningen re maken, regelende de tijd
stippen, waarop logementen, café's e. d. voor 
het publiek gesloten moeten zijn. Door het 
geven van een voorschrift als het onderhavige 
dienende om een richtige naleving van het 
sluitingsgebod te bevorderen is de raad haar 
bevoegdheid niet te buiten gegaan. 

Om deze zaak juist te beoordeelen moet rk 
het art. 34, waarover de strijd hier loopt, in 
zijn geheel weergeven, daar het vonnis den 
inhoud ervan slechts vermeldt, voor zoover de 
Kantonrechter het van belang acht. 

Het luidt: ,,De logementen en localiteiten 
waarvoor vergunning tot den verkoop van ster
ken drank in het kleiu of verlof tot den ver
koop van alcoholhoudenden anderen dan ster
ken drank of alcoholvrijen drank is verleend, 
moeten voor het publiek gesloten zijn en bl ij
ven van des avonds te tien uur tot des mor
gens te zes uur. 

Gedurende diert tijd is het den houders van 
deze inrichtingen verboden om iemand daarin 
toe te laten en is het aan een ieder verboden 
zich daarin op te houden, uitgezonderd: 

a. de leden van het gezin, 
b. buiten de gemeente wonende personen, 

die aldaar nachtverblijf houden en ingeschre
ven zijn in het register voorgeschreven bij art. 
438 Sr. 

De uitwndering sub b vermeld is alleen toe
passelijk op logementen. 

c. personen wier aanwezigheid op dat uur 
aldaar dringend noodzakelijk is; 

d. blijkbaar reizende personen, die slechts 
een oogenblik aldaar vertoeven. 

De Burgemeester kan van het verbod in dit 
artikel vervat, tijdelijk ontheffing verleenen." 

Anders dan in het geval berecht door Uwen 
Raad bij arrest van 11 December 1933 (W. 
12741, 2; N. J. 1934, 269) hetwelk bepalingen 
van de algemeene politieverordening der ge
meente Zuidland betrof, uit welke voort
vloeide, dat een tapper na het sluitingsuur in 
zijn particuliere vertrekken niet mocht ontvan
gen o. a. familieleden, anders dan leden van 
het gezin, en t. a. waarvan beslist werd, dat 
zij van verder strekkenden aard waren dan 
ki-achtens art. 168 Gem.wet geoorloofd is, is 
dit artikel, dat spreekt over de localiteiten 
waarvoor vergunning is verleend. 

Op zich zelf beschouwd, en in het gewone 
geval, waarin de vergunningslocaliteit voor 
het publiek bestemd is, acht ik dit artikel dan 
ook volkomen verhinderd. 

Hier doet zich nu een eenigszins bijwnder 
geval voor. Gerequireerde had een gewone 
vergunning, welke hem door Burgemeesrer en 
Wethouders verleend was, en heeft deze eigen
machtig verandert in een soort van societeits
vergunning, immers hij is met "de Zwolsche 
tafeltennisclub" overeengekomen zijn vergun
ningslocaliteit voor een maand aan deze te 
verhuren. Anderen m. a. w. het publiek, moch
ten in die maand daar niet binnenkomen. 
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Daartegen bestaat op zich zelf niet bezwaar, 
doch dit brengt niet mede naar mijn oordeel, 
dat een gevolg zou zijn, dat publiekrechtelijk 
de zaak verandert, en gerequireerde niet meer 
gebonden wu zijn aan de wettelijke voorschrif
ten, geldend voor zijn vergunning, zooals die 
hem gegeven is. 

Intusschen betreft dit niet geheel en al het 
punt dat den Kantonrechter aanleiding gaf 
een ontslag van rechtsvervolging uit te spre
ken. 

De Kantonrechter is van oordeel , dat het 
verbod in art. 34 der verordening te ver gaat, 
omdat het verbod ook toepasselijk is op ver
gunningslocaliteiten welke niet voor het pu
bliek toegankelijk zijn. 

In de eerste plaats acht ik deze besl issing 
onjuist, omdat, zooals ik reeds aanvoerde, 
m. i. de vergunninghouder, ook al laat hij 
praktisch niet publiek toe, maar een besloten 
club, daarmede niet aan zijn vergunningslocali
teiten het karakter ontneemt, dat zij krach
tens de wet in verband met de hem verleende 
vergunning nu eenmaal dragen. 

In de tweede plaats - en dit betreft meer 
den grond in het vonnis aangevoerd -, ben 
ik van oordeel , dat art. 34 alleen slaat op de 
gewone vergunningen enz. , welke voor het 
publiek toegankelijk zijn. Dit blijkt m. i. dui
delijk uit de daarop volgende bepalingen van 
het hoofdstuk waarin art. 34 voorkomt en 
telkens gesproken wordt over inrichtingen, 
enz., die voor het publiek toegankelijk zijn. 
Daaruit volgt, dat art. 34 niet de grenzen, 
gesteld door art. 168 Gemeentewet, over-
schrijdt. · 

Ik concludeer derhalve, dat het vonnis worde 
vernietigd voor zoover het beslist, dat het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is en een 
ontslag van rechtsvervolging bevat, en dat de 
H. R. ten principale rechtdoende, het bewe
zene strafbaar verklare, alsmede den dader 
strafbaar. 

Het feit zal de benaming moeten hebben 
van: in de gemeente Zwollerkerspel als hou
der van localiteiten waarvoor vergunning tot 
den verkoop van sterken drank in het klein is 
verleend, iemand daarin toelaten tusschen des 
avonds te tien uur tot des morgens te zes uur", 
strafbaar gesteld bij artt. 34 en 59 van ge
noemde verordening. 

Ten slotte concludeer ik, dat gerequireerde, 
gezien artt. 23, 91 Sr. gelet op den, aard van 
het feit, en de omstandigheden waaronder het 
gepleegd is, wmde veroordeeld tot een geld
boete van f 1 bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door een dag hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij dagvaarding is telastegelegd en 
bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard 
dat enz. (zie conclusie); 

dat de Kantonrechter evenwel gerequireerde 
deswege heeft ontslagen van alle rechtsver
volging op grond dat met voormelde telaste
legging klaarblijkelijk is bedoeld overtreding 
van na te melden art. 34 der Alg. Pol.veror-

<lening van Zwollerkerspel , dat het bij dat 
artikel aan de houders der daarbij bedoelde 
inrichtingen gedaan verbod ook toepasselijk is 
op vergunningslocaliteiten die niet voor het 
publiek toegankelijk zijn, dat een dergelijk 
verbod verder gaat dan art. 168 der Gemeente
wet toestaat en dus onverbindend is en dat 
derhalve het telastegelegde en bewezene niet 
strafbaar is, nu het ook nergens anders straf
baar is gesteld; 

0 . dat art. 34 van voormelde verordening 
luidt: (zie conclusie); 
· dat het in het tweede lid tot de houders der 
inrichtingen gericht verbod aldus is te ver
staan, dat slechts verboden wordt de toelating 
gedurende den sluitingstijd van andere dan 
de onder a- d aangeduide personen; 

dat dit medebrengt dat, om tot een veroor
deeling wegens overtreding van voormeld arti
kel te kunnen leiden, in de dagvaarding moet 
zijn uitgedrukt dat de toegelaten persoon valt 
onder de personen, tot wie het verbod van toe
lating is beperkt; 

dat de onderhavige dagvaarding aan dien 
eisch niet voldoet, tegen het feit, zooals het 
daarbij is telastegelegd en bij het bestreden 
vonnis is bewezenverklaard, ook bij geen ander 
wetsvoorschrift straf is bedreigd, en dit tot 
ontslag van alle rechtsvervolging moet leiden; 

dat derhalve, nu de Kantonrechter, - zij 
het op anderen grond, welke in het middel 
wordt bestreden -, tot diezelfde beslissing is 
gekomen, die beslissing in stand behoort te 
worden gehouden, en het middel niet behoeft 
te worden onderzocht; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

30 November 1936- ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet artt. 28, 63.) 

De klacht, dat requestrante nimmer tot 
onderstand is aangezocht, stuit af op de 
feitelijke beslissing van den rechter, dat
zulks wèl is geschied. Het bezwaar, dat, 
na eene onderbreking van eenige maanden, 
requestrante niet opnieuw is aangezocht, 
stelt een eisch, welke door art. 28 Armenwet 
niet wordt gerechtvaardigd. 

De grief, dat uit het antidotaal request 
niet zoude blijken, dat voor den "Gemeen
telijken Dienst van Maatsch. Hulpbetoon", 
is opgetreden "het bestuur", kan reeds 
hierom niet tot cassatie leiden, omdat uit 
niets blijkt, dat rle beslissing der Rechtb. 
op het antidotaal request steunt. 

De overweging der Rechtbank, dat uit de 
verkregen inlichtingen is gebleken, dat de 
ondersteuning niet te hoog is, wordt, als in
houdende eene feitelijke beslissing, in 
cassatie tevergeefs bestreden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
A. M. v. L., weduwe van J. D. d. K ., (adv. 

Mr. P. J . H. de Man); 
dat bij beschikking van den Kantonrechter 

te Rotterdam, dd. 6 Juli 1936 is bepaald, dat 
door hen, die loon of andere periodieke in
komsten verschuldigd zijn of worden aan 
requestrante, hiervan geregeld f 3 per week, 
tot een totaal bedrag van f 219 aan den Ge
meentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
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Hulpbetoon te Rotterdam zal -worden uitge
keerd ter tegemoetkoming in kosten van onder
stand, toegelegd aan P. M. L. d. K. ; 

!lat de Arr.-Rechtbank -te Rotterdam, nadat 
requestrante .van la.atstgemelde beschikking 
tijdig in hooger beroep was gekomen, bij be
schikking dd. 22 Augustus 1936 de beschikking 
vau den Kantonrechter heeft bevestigd, met. 
dien verstande, dat daarin in plaats van den 
derden voornaam van den .. ond<H·steunde ge
lezen moet worden "Liduina"; 

dat requestrante tegen deze beschikking van 
de Rechtbank. beroep in cassatie instelt en_ 
daarbij de volgende middelen aanvoert: 

I. S., althans .v. t. van artt. 28, 63, 64, 65, 
66, 67, 68 en 69 Armenwet, 

door te bevestigen de beschikking van den 
Kantonrechter, waarbij werd bepaald, dat door 
hen, die loon of andere . periodieke inkomsten 
verschuldigd zijn of worden aan requestrante 
hiervan geregeld f 3 per week, tot ·een totaal 
hedrng van . f 219 aan den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam zal worden uitgekeerd, ter tege
moetkoming in kosten van onderstand, toege-
legd aan P. M., L. de K., · 

kunnende de omstandigheden, waarop de 
Rechtbank zich tot staving van dat oordeel 
beroept, te weten: · . 

A. ,,0. dat der •Rechtbank uit de door 
Maatschappelijk Hulpbetoon overgelegde stuk
ken blijkt, dat appellante behoorlijk is ver
wcht ondersteuning te geven doch zij dit ge
weigerd heeft, terwijl voorts duidelijk is komen 
vast te staan in welk tijdvak Maatschappelijk 
Hulpbetoon ondersteuning heeft gegeven"; 

B. ;,O. dat der Rechtbank uit de verkregen 
inlichtingen is gebleken, dat de ondersteuning 
niet te hoog is" 

die beslissing niet rechtvaardigen en zijn op 
grond van die omstandigheden aan de over
gelegde stukken . een bewijskrncht• toe-gekend, 
die bij de Wet onbekend is, en overigens, zei fs 
al ware het dat dezelve voJledige wettige be
wijskracht zouden hebben, (waarop straks 
wordt teruggekomen), dan · nog is, na de ont-
kentenis van requestrante, dat haar een ver
zoek tot noodzakelijk levensonderhoud zoude 
zijn s-edaan, niet gebleken dat aan den eisch 
van art. 28 Armenwet is voldaan; 

dat requestrante zich veroorlooft ter adstruc
tie van dit middel het navolgende aan te 
voeren: 

Ad _A. In het appèl-request staat: (zie 4e 
dat") 

" ,,dat in het · inleidend request ten onreçhte 
gesteld wordt, dat requestrante's zoon van 20 
October 1934 af tot en met 20 Juni 1936 is 
gesteund, aangezien hij is gesteund van 20 
October 1934 tot 25 April 1935 en van 18 Aug., 
1935 tot heden" (datum appèl -request is 3 
Augustus 1936) 

hetgeen bij het antidotaal in appèl is erkend: 
(zie 4e ,dat" van het antidotaal) 

,,dat dan ook uit de overgelegde nota blijkt, 
dat P . M. L : de K. van 28 April 1935 tot en 
met 16 Augustus geen ondersteuning heeft 
genoten" 

derhalve •had, ria genoemde ontkentenis door 
requestrante, moeten blijken, dat aan de voor> 
waarde voor verhaal, zijnde een niet--ingewil
ligd verwek aan de onderhoudsplichtige tot 

L. 1936. 

het verstrnkken van het noodzakelijk . Jevens
onderhoud, is voldaan, en wel, in de eerste 
plaats op een tijdstip voorafgaande ,'_aan de 
eerste periode van ondersteuning, aangevange!' 
op 20 October 1934 en geëindigd op 25 April 
1935, en in de tweede plaats op een tijdstip 
voorafgaande aan de tweede periode van on
dersteuning, aangevangen op 18 Augustus 1935 
tot en met 20 Juni 1936, immers .de zin v·an 
dit art. 28 Armenwet is deze, dat de Bu rger
lijke Armenzorg een subsidiair karakter draagt 
en zij, in beginsel, 11)!3t helpen mag, tenzij 
blijke, dat een verwek tot noodzakelijk levens
onderhoud gedaan is eq· daaraan niet is vol
daan door de in de artt. 376 volgg. B. W. 
genoemde onderhoudspl ichtigen . 

Bijgevolg kan de Rechtbank in appèl niet 
volstaan µiet te overwfilgen :_ ,,dat der Recht-
bank uit de door Maatsch!\ppelijk Hulpbetoon 
overgelegde stukken blijkt, dat appellante be 
hoorlijk is verzocht ondersteuning te geven, 
doch zij dit geweigerd heeft enz.", maar had 
moeten blijken, niet van ·een beweerdelijke en 
eveneens ontkende poging om langs, minne
lijken weg verhaal uit te oefenen, hetwelk geen 
verzoek krachtens art. 28 Armenwet i~ , (H. R. 
6-7-'33, N. J . 1933, blz. 1679), doch op welke 
tijdstippen 11an de voo,waarden voor verhaal,
zijnde niet ingewilligde verzoeken aan de on
derhoudsplichtige tot het verschaf.fen van het 
noodzakelijk levensonderhoud is voldaan (H. 
R. 2-3-'31, N. J . . 1931, - blz. 1356 en :S:. R. 
14-9-131, N. J. 1931, blz. 1411). 

Nu echter integendeel van één, laat staan 
van twee, aan de ondersteuning door Maat
schappelijk Hulpbetoon voorafgaande verzoe
ken tot onderstand van haar, die daartoe in de 
eerste plaats door art-. 28 Armenwet wordt 
geroepen, niets is gebl_eken, is alleen reeds op 
grond daarvan het verzoek tot verhaal ten 
om-echte toegewezen; 
· IL S., althans v. t. va_n artt. 28, 63, 64, 65, 
66, 67, 68 en 69 Armenwet j. v. m. artt. 1911, 
1912, 1913, 1914 en 1915 B. W., 

door in de eerste plaats van de overgelegde 
sfokken bij het aptidot;rnl , als boven onder 
punt I bedoeld, met betrekking tot de over
gelegde nota, en· in de tweede plaats met 
betrekking ,tot de bijlage, waarvan gereques
treerde beweerd heeft dat een zijner contro
leur& met requestran,te wu_de hebben gesproken 
en -waarbij zij wu hebben geweigerd om die te 
teekenen, hetgeen, doordat Mr. de Bie, haar 
procureur, verschenen in Ra:;,.dkamer van 22 
Augustus 1,93_6, heeft volhard bij het appèl
request, zulks alzoo, moet ge11cht worden te 
hebben ontkend, en conform art. 65 lid 1 
Armenwet, het verhaal, bedoeld in art. 64 sub 
le van die wet (dus op periodieke inkomsten, 
zooals in dezen het geval is) aanvangt met 
een schriftelijk verzoek va,, het verhalend 
lichaam, ingediend bij den bevoegden Kanton
rechter, en art. 69 lid 1 Armenwet (t.a.v. 
verhaal op bezittingen of inkomsten niet val
lende onder art. 64 sub le) bepaalt dat_: ,,Het 
verhaal, bedoeld in art. 64 onder 2o vangt aan 
met een overlegging door het verhalend 
lichaam van eenen staat , van do gflmaakte 
kosten"; dat bijgevolg de beschiklciqg van do 
Rechtbank in appèl de onderhavige vordering 
ten onrechte doet steunen op voormelde over
gelegde nota, omdat die . in dezen, zooals uit 

27 
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het vorenstaande blijkt geen wettig bewijs
middel is en derhalve geen bewijskracht heeft, 
en precies hetzelfde geldt ten aanzien van de 
beweerdelijk ter teekening voorgelegde ver
klaring; 

III. S., a lthans v. t. van art. 63 i. v. m . 
artt. 64, 65 66, 67 en 68 Armenwet, 

door het' evengenoemde antidotaa l met bij 
lagen in appèl van den "Gemeentelij ken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon" ge
vestigd te Rotterdam, en de tusschenkomst van 
Mrs. Naayen en de Haan, althans van Mr. 
L. J. de Haan te erkennen, niettegenstaande 
krachtens art. 63 lid 3 Armenwet terzake van 
het verhaal slechts kunnen optreden: voor eene 
instelling van weldadigheid: het bestuur; 

wodat noch het een noch het ander voldoet 
aan den uitdrukkel ijken eisch der Wet, immers 
uit bedoeld antidotaal niet blijkt dat in casu 
optrad "het bestuur" van den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Rotterdam, weshalve het antidotaal met bij
lagen en de tusschenkomst van Mr. de Haan 
voornoemd geheel buiten beschouwing hadden 
behooren te blijven. 

IV. S., althans v. t. van de artt. 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 382 en 383 B. W . en de artt. 
28, 29, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69 Armenwet 
i. v. m. artt. 1911, 1912, 1913, 1914 en 1915 
B. W., art. 171 van de Invaliditeitswet en art. 
430 Rv., 

door, ingevolge den inhoud van het appèl
request in verband met het onder punt I , II 
en III besprokene te beslissen, ,,dat der R echt
bank ui t de verkregen inlichtingen is gebleken, 
dat de ondersteuning niet te hoog is" ; (2e 
overweging in de beschikking der R echtbank), 

in aanmerking nemende, dat het inleidend 
request vermeldt, dat requestrante nog vier 
inwonende kinderen heeft ; zonder beroep is 
en slechts een pensioen geniet van f 24.90 per 
week; aan woninghuur f 10.38 per week 
(schuldplichtigheid terzake van een bestaand 
huurcontract) en aan fondsen en verzekeringi;
premiën f 1.21 per week moet betalen, hetgeen 
haar bruto-inkomen tot f 13.31 per week redu
()eert, welk bedrag, eveneens blijkens het inle i
dend request, reeds lager is dan de onder
steuning, die haar daarin genoemden niet
inwonenden won met vrouw en kind is ver
leend; dat van die f 13.31 nog afgaan, over
eenkomstig den inhoud van het niet tegen
gesproken appèl-request, f 3 per week belas
ting, zoodat maar even f 10 per week over
blijft ; dat derhalve begrijpelijk is dat een 
ondersteuning van f 3 per week requestra.ntA 
veel en veel te zwaar valt; 

dat typeerend voor Maatschappelijk Hulp
betoon is het feit, dat deze zich veroorlooft, 
zoowel in het inleidend request als in het 
ant idotaa l , invaliditeitsrente ad circa f 1 per 
week, toegekend aan den inwonenden werk
loozen won J . D. J. d. K. , als grondslag 
waarop een verhaalsvordering is gebaseerd te 
berde te brengen; invaliditeitsrente, di e vol
gens art. 171 Invaliditeitswet onvervreemdbaar 
en niet vatbaar voor eenig beslag is verklaard, 
waaruit blijkt de wil van den wetgever dat die 
rente onverkort in handen van den daarop 
rechthebbende komt; invaliditeitsrente, die 
nota bene, omdat de desbetreffende won, in 
zijn zenuw-overspannen toestand gelooft, dat 

het in ontvangst nemen ervan aanleiding wu 
kunnen zijn om hem in een zenuwinrichting 
te plaatsen, niet wordt getoucheerd, hetgeen 
daarenboven allang aan Maatschappelijk 
Hulpbetoon bekend mocht worden veronder
steld ; 

daarenboven heeft de werklooze won J . D. 
J . d. K. alleen reeds sedert omstreeks begin 
Augustus 1936 tot en met begin October 1936, 
ingevolge een zenuwoverspanning, circa f 100 
aan verpleging in het Sanatorium Vreedenoord 
te Rotterdam en aan den Zenuwspecia list en 
huisdokter gekost, waarvan ten processe ge
noegzaam is gebleken ; 

Tenslotte worden hierbij alle, in dit request 
genoemde, proces- en andere stukken over
gelegd; 

Weshalve requestrante verwekt, dat het den 
H. R. moge behagen de beschikking van den 
Kantonrech ter te Rotterdam dd. 6 Juli 1935 
en de beschikking der Arr. -R echtbank te R ot
terdam dd. 22 Augustus 1936 te vernietigen en 
opnieuw rechtdoende te bepalen, dat de vor
dering is niet-ontvankelijk, althans deze te 
ontzeggen, of met wodanige verdere beschi k
king als de H. R. zal vermeenen te behooren. 

ANTIDOTAAL REQUEST. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon, gevestigd te Rotterdam 
(adv. Mr. H . N . J . C. van Meerten); 

I. Ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Rechtbank feitelijk heeft vastgesteld, 

,,dat appellante behoorlijk is verwcht onder
steuning te geven, doch zij dit geweigerd 
heeft" , m.a.w. dat voldaan is aan de in art. 
28 Armenwet voor de verhaalbaarheid var, de 
door het ondersteunend lichaam verschafte 
ondersteuning gestelde voorwaarden; 

dat deze feitelijke vaststelling in cassatie 
onaantastbaar is en een der door de requirante 
tot cassatie aangehaalde WEltsartikelen niet is 
geschonden, noch verkeerd toegepast; 

dat ditzelfde geldt ten aanzien van de even
eens geheel feitel ijke overweging, ,,dat der 
R echtbank uit de verkregen inlichtingen is 
gebleken, dat de ondersteuning niet te hoog 
is"· 

II. Ten aanzien van het tweede middel : 
dat de requestrant tevergeefs heeft getracht 

om den zin van de aan dit middel toegevoegde 
verklaring te begrijpen; 

dat de reque trant ter zake van dit middel 
dan ook meent te mogen volstaan met de op
merking, dat de R echtbank vrij was om aan 
de "overgelegde stukken" de bewijskracht toe 
te kennen , welke zij meende, dat daaraan toe
kwam en dat haar daarop steunende beslissing 
omtrent de door den requestrant gestelde fei
ten, wederom in cassatie onaantastbaar is ; 

III. Ten aanzien van het derde middel : 
dat dit middel de beteekenis miskent van de 

in het derde lid van art. 63 A. W. voor
komende woorden "treden op"; 

dat de Wet hier bedoelt de organen aan te 
wij zen, die de voor de uitoefening van het 
verhaalsrecht nood ige feitelijke handelingen 
moeten verrichten, evenals, bij voorbeeld, art. 
47 K . aan het bestuur der naamlooze vennoot
schap de "vertegenwoordiging in en buiten 
rechte" toekent; 
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dat dit heel iets anders is, dan de vraag te 
welken name een rechtspersoon in rechte ver
schijnt en uit het betrekkelijk artikel van de 
Armenwet evenmin volgt, dat het bestreden 
antidotaal request ten name van requestrants 
bestuur had moeten zijn ingediend als dat uit 
de aangehaalde bepaling van het W. v. K. 
wude voortvloeien, dat in een dagvaarding ten 
behoeve van een naamlooze vennootschap de 
bestuurders als eischers (q.q.) wuden moeten 
optreden; 

dat de wet - indien zij had gewi ld hetgeen 
de requirante tot cassatie in haar meent te 
lezen - zich anders zou hebben uitgedrukt, 
zooals zij , bijvoorbeeld, doet in art. 19 Ont
eigeningswet waar wordt gesproken van: ,,het 
geding op naam van Onzen Commissaris in de 
provincie" enz. ; 

dat overigens de beteekenis van het aange
haalde derde lid van art. 63 A. W. ligt in de 
woorden " zonder dat een machtiging of goed
keuring noodig is", door welke woorden, in 
verband met hetgeen volgt, de bedoeling is 
uitgedrukt om de beslissingen omtrent de uit
oefening van het verhaalsrecht uitsluitend in 
de handen van de daartoe aangewezen organen 
te leggen; 

dat ten slotte mag worden opgemerkt, dat 
het voor de vraag naa r de juistheid van de 
beslissing der Rechtbank niet van belang is 
om te weten· op welke wijze de Rechtbank in 
het bezit is gekomen van bij het antidotaal 
request overgelegde stukken; 

IV. Ten aanzien van het vierde middel: 
dat de in dit middel aangevall en overweging 

ook in het eerste middel is aangehaald, en het 
wel van een gebrek aan systematiek getuigt, 
dat op deze overweging thans weer een afzon
derlijk middel wordt gebouwd ; 

dat de requestrant hier slechts kan herhalen, 
hetgeen hij reeds bij de bespreking van het 
eerste middel heeft beweerd, n.l. dat men hier 
met een feitelijke en in cassatie onaantastbare 
vaststelling te doen heeft, waardoor geenerlei 
wetsartikel is geschonden. 

Redenen waarom de requestrant zich wendt 
tot den H . R. der Nederlanden met het eer
biedig verwek om het bij request van 16 Oct. 
1936 door Anna Maria van Leeuwen, weduwe 
van Johannes Dingeman de Koek, wonende 
te Rotterdam, ingestelde beroep in cassatie van 
de h and te wijzen. 

Conclusie van den Proo.-Gen. Besier. 

0. naar aanleiding va n het eerste middel, 
dat bij het inle idend verzoekschrift van-Maat
schappelijk Hulpbetoon niet is gesteld, dat de 
won der verwekster in cassatie van 20 October 
1934 af tot en men 20 Juni 1936 is gesteund, 
doch dat van den steun gedurende dat tijdperk 
f 986.50 voor rekening van Maatschappelijk 
Hulpbetoon is gebleven; 

dat art. 28 Armenwet niet eischt, dat ten 
behoeve van het :verhaal op een onderhouds
plichtige van door een instelling van weldadig
heid verleende ondersteuning een eens door 
den onderhoudspl ichtige geweigerd verwek om 
ondersteuning te verleenen herhaald zal wor
den , wanneer de door de instelling verleende 
ondersteuning gedurende een korten tijd ge
staakt is geweest en hervat wordt en dat ook 

door de verwekster niet wordt beweerd, dat 
bij herhaald verzoek de ondersteuning wu zijn 
verleend; 

dat het middel overigens ook reeds afstuit 
op de van feitelijken aard zijnde beslissing der 
R echtbank, dat aan appell ant behoorlijk is 
verzocht de ondersteuning te geven, zoodat het 
middel in zijn geheel ongegrond is; 

0. dat het tweede middel onverstaanbaar is 
en dus niet tot cassatie kan leiden; 

0. naar aanleiding van · het derde middel, 
dat, daargelaten, dat niet blijkt, dat bij de 
bestreden beschikking recht is gedaan op het 
tegenverzoekschrift, het derde lid van art. 53 
Armenwet niet de beteekenis heeft, dat voor 
de instelling van weldadigheid het geding tot 
verh aal van ondersteuning gevoerd moet wor
den op naam van haar bestuur, doch alleen 
dat de beslissing, of tot verhaal zal worden 
opgetreden in handen van dit bestuur ligt, 
ronder dat hiervoor machtiging of goedkeuring 
noodig is, zoodat ook dit middel is ongegrond ; 

0 . dat het vierde middel vergeefs opkomt 
tegen een beslissing van feitelijken aard, waar
door de aangehaalde wetsvoorschriften niet 
zijn geschonden of verkeerd toegepast; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat het eerste middel - mede blijkens de 

toelichting - de klacht inhoudt, dat reques
trante nooit tot onderstand is aangezocht en 
zeker niet, toen de ondersteuning, na op 25 
April 1935 een einde te hebben genomen, op 
18 Augustus 1935 is hervat; 

dat die klacht in haar eerste gedeelte opkomt 
tegen een fe itelijke beslissing, terwijl zij in 
haar tweede gedeelte - ook al wu het daarin 
gestelde vaststaan - een eisch stelt, welke ten 
deze door art. 28 der Armenwet niet wordt 
gerechtvaardigd ; 

0 . dat de H . R. in het tweede middel slechts 
de grief kan vinden, dat de Rechtbank onwet
tig bewijsmateriaal zou hebben gebezigd, doch 
dat die grief reeds hierom moet worden afge
wezen, omdat niet blijkt, dat de bedoelde be
scheiden door de Rechtbank tot het bewijs zijn 
gebezigd; 

0. dat ook het derde middel reeds hierom 
niet tot cassatie kan leiden, omdat uit niets 
blijkt, dat de beslissing der R echtbank op het 
antidotaal request steunt, terwijl het vierde 
middel zich wederom keert tegen een feitelijke 
beslissing der Rechtbank ; 

dat dus geen der middelen opgaat; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

1 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72; Wet 
van 4 Aug. 1933 S. 414 Art. 4. ) 

Beplanting van een speel terrein met 
hoornen, waardoor het verblij f a ldaar voor 
leerlingen en onderwijzers Z!\I worden ver
aangenaamd, zoodat de beplanting aan de 
bestemm ing van het terrein ten goede zal 
komen, overschrijdt niet de " normale 
eischen" , te minder daar ook het speel
terrein van andere (openbare en bijzon
dere) scholen in de omgeving met hoornen 
is beplant. 
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Wij WILHELMINA, enz.; . 
Beschikkende óp ,het beroep'. ingésteld door 

het bestuur der Vereeniging voor Gerefor
meerd Schoolonderwijs te Lutten aan· de De
demsvaart, iein.éente . A:,:Ubt-Ifardenbe~:g, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Ovenissel van 
2 Juni 1936, n° . 4827/~484, tot ongegrondver
klaring van het door het bestuur der Ver
eeniging voórno_emd ' ingestelde beroep tegen 
het besluit van den raad der gemeéiite Ambt
H ardenberg van 10 Maart 1~36, n°. O I i:/679, 
waarbij de door . het l;>estu~r dier Vereeniging 
overeenkomstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
19.20 gevraagde medewerking is _geweigerd 
voor eene verandering van inrichting van het 
schoolgebouw· dier Vereeniging, alda_ar, wat_ 
betreft eene beplanting van het bij het school-
gebouw behoorend speelterr!)in; . 

Den Raad van State, Afdeelin,g voor de 
Geschillen van Bestuur, ,gehoord,_ ad:viezen van 
7 October 1936, n° . 347 en 11 Novemqer 1936, 
n° . 347/99; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten _en Wetenschappen van 
25 November 1936, n°. 12692, afd .. L.O.; 

0. dat de raad der gemeente Ambt-Harden
berg bij besluit van 10 Maart 1936 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het boven
genoemde schoolbestuur om overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gelden 
uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor 
de beplanting met boome_n van het laatstelijk, 
tot speelterrein ingerichte stuk tuingrond bij 
het schoolgebouw, uit overweging, dat door 
inwilliging van het verzoek de normale eischen, 
aan het geven van lager onderwijs _ te stel len, 
zullen worden overschreden, aangezien het be
l?lanten van het schoolterrein met hoornen voor 
de bestemming ervan als speelplaats eerder 

• nadeelen dan voordeelen heeft en ook overi
gens door geen enkel onderwijsbelang geboden 
wordt· 

dat, ' nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Overijssel in beroep 
was gegaan, deze bij besluit van 2 Juni 1936, 
n°. 4827/4484, 2e Afd., het beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o . a. overwegende, 
dat huns inziens de raad op -de door dat col
lege aangevoerde gronden terecht de gevraag
de medewerking heeft geweigerd; 

dat van het genoemde besluit van Ged. Sta
ten het schoolbestuur bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het hier gaat om 
het planten van een zestal hoornen op een 
nieuw speelterrein, hetwelk geheel onbescha
duwd is; dat van de ± 15(} leerlingen der 
school een 70-tal tusschen de schooltijden niet 
naar huis gaat; dat deze kinderen in de mid
dagpauze bij goed weer na het eten op deze 
speelplaats zijn aangewezen ; dat zich den 
vorigen romer het totaal ontbreken van scha
duw als een groot bezwaar heeft laten gevoe
len, in die mate, dat bij warm weer van het 
spelen op de speelplaats geen sprake kon zijn ; 
dat het bestuur dan ook niet begrijpt, hoe de 1 

raad kan aanvoeren, ,dat er met het aanbren
gen van eenige beplanting geen enkel onder
wijsbelang is gemoeid, daar immers bij die 
redeneering in het algemeen de aanwezighe id 
van een speelterrein bij een school uit een 
oogpunt van onderwijsbelang overbodig wu 

kunnen heeten; dat in d\l, omgeving !;,ij iedere 
scl!ool op het speelterrein hoornen ;<ijr, geplant 
en dat met name bij de voor twee j~re!' · ge
l;>ouwde nieuwe openbare school te J:iutten die 
beplanting geenszins ontbreekt, blijkbaar OIIJ.
dat ook het gemeentebestuur destijds nog van 
het wezenlijk nut daarvan was overtuigd; dat 
het schoolbestuur voorts meent ook uit finan
cieel oogpunt met deze aanvrage ·. v·~11 e_en 
zestal boompjes geen overdreven, eisch,. te stel
len en elk verwijt, da t het n iet rekent met den 
toestand der publieke kas met het volste recht 
Înag wijzen van de hand, dewijl het de aanleg
kosten van het onderhavige speelterrein geheel 
uit eigen middelen heeft betaald; 

0. dat het, blijkens op verzoek van de Af
deeling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, door den _.Hoofdinspec
teur van het Lager-Onderwijs in de 3de 
Hoofdinspectie nader verstrekte inlichtingen, 
hier betreft de beplanting van het speelterrein 
met slechts zes hoornen, waaTdoor het karakter 
van de speelplaats niet verloren gaat en waar
door op den duur in den zomer het verblijf 
aldaar voor leerlingen en onderwijzers zal 
worden veraangenaamd; , · 

dat deze beplanting derhalve aan de bestem
ming van het terrein zal ten goede komen ; 

dat ook het speel terrein van ;rndere ( open
bare en bijzondere) scholen in de omgeving 
met boómen is beplant ; 

dat onder deze omstandigheden niet gezegd 
ka n worden, dat door inwilliging van' de a~n
vrage de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, zullen ":oréle,n over
schreden; 

da~ mitsdien de gevraagde mede.werking ten 
onrechte door den raad is geweigerd en Ged. 
Staten ten onrechte dit besluit hebben gehand
haafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 2 Juni 
1936, n°. 4827/4484, en van het beslui t van 
den raa d der gemeente Ambt-Hardenberg van 
10 Maart 1936, n°. 0 Ic/679, te beslissen, dat 
de door het bestuur der Vereeniging voor 
Gereformeerd schoolonderwijs te Lutten aan 
de Dedemsvaart, gemeente Ambt-Hardenbei'g, 
gevraagde medewerking 'voor het beplanten 
van een gedeelte van het bij het ·schoolgebouw 
dezer vereeniging behoorende speelterrein, 
door den gemeenteraad van A;nbt;Hardenberg 
alsnog behoort te worden verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast en_z. 

(A. B.) 

2 D ec.e,nber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) , 

Tot toepassing van di-t art. bestaat geen 
grond, nu weliswaar een arts, tevens wet
houder, het vertrek van patiënte naar el
ders heeft bewerkstelligd met de bedoeling 
dat zij in een ziekenhuis zou worden opge
nomen, doch hij zich daarbij slechts door 
het belang van den patiënte, en niet door 
dat van de gemeente heeft laten leiden, 
terwijl bovendien, behalve genoemden wet-
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houder, het coilege van B. en W . va het 
vertrek van patiënte uit de gemeen on
kundig is geweest. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betalin van 

de kosten van ondersteuning (verpleging van 
Maartje van de Pol-Knoppers; 

Den Raad van State, Afdeeling voo de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 November 1936, N°. 326; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 November 936, 
N°. 11867, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Maartje van de Pol-Knoppers af
komstig uit Bilthoven, gemeente De Bil , na 
eenigen tijd in het Diaconessenhuis te Ut ·echt 
te zijn verpleegd, van 7 October 1935 t en 
met 24 F ebruari 1936 in een pension te Sil
volde, gemeente Wisch, verbleef, op w !ken 
laatsten datum zij in verband met haar zi kte
toestand door den arts K. A . ten Bosc 
auto naar het huis van haar dochter te 
hoven werd overgebracht; 

dat het burgerlijk armbestuur van De Bilt 
meent goede redenen te hebben om te ver oe
den, dat tot de komst van Mej. M. van de 
Pol-Knoppers in zijne gemeente op 24 Fe
bruari 1936 invloed van B. en W . van Wisch 
heeft medegewerkt, aanvoerende, dat op 7 
October 1935 naar Silvolde (gemeente Wisch) 
werd afgeschreven Mej. M. van de Pol , ge
boren Knoppers, die zich aldaar vestigde bij 
de familie Barink; dat de bedoelde persoon 
tijdens haar verblijf in de gemeente De Bilt 
niet àrmlastig was en ook niet als armlastig 
persoon naar Silvolde is vertrokken; dat haar 
geneesheer ongeveer begin Februari consta
teerde, dat zij voor eene operatieve behande-
1 ing in een _ziekenhuis zou moeten worden op
genomen; dat de daaraan verbonden kosten 
evenwel noch door haarzelve, noch door haar 
te De Bilt wonende dochter konden worden 
betaald, weshalve naar de meening van het 
coll ege B. en W. van Wisch op den voet van 
art. 30 der Armenwet eene beslissing hadden 
bebooren te nemen omtrent hare opneming; 
dat de behandelende geneesheer, Dr. ten 
Bosch, wethouder der gemeente Wisch , op 22 
Februari 1936 aan de diaconie der Gerefor
meerde Kerk te De Bilt heeft verzocht eene 
machtiging te willen afgeven voor de opne
ming van de patiënte in eene ziekeninrich
ting, waartoe deze evenwel niet bereid was; 
dat inmiddels ongevraagd haar getuigschrift 
van verandering van werkelijke woonplaats 
door het gemeentebestuur van Wisch gezonden 
was naar dat van De Bilt, hoewe1 zij niet 
voornemens was zich in deze gemeente te ves
t igen; dat het integendeel bij haar vast stor.d, 
dat zij na hare behandel ing weder door Dr. 
ten Bosch voornoemd, naar hare dochter in 
de gemeente De Bilt werd overgebracht; dat, 
nadat door het armbestuur aanvankelijk was 
overwogen de patiënte weder naar Wisch te 
doen terugbrengen, het hiervan evenwel heeft 
afgezien, waarna het op 29 F ebrua ri 1936 
machtiging tot hare opneming in he t Stads
en Academisch Ziekenhuis te Utrecht heeft 
gegeven, omdat operatief ingrijpen dringend 
gewenscht was, om welke redenen het burger-

Üjk armbestuur vè'rzoekt 'te willen beslissen, 
dat de kosten van beharuleling en verpleging 
van Mej. Van de. Pol-Knoppers ten laste der 
gemeente Wisch komen; 

dat B. en W. van Wisch daartegen aan
voeren, dat de .betrokkene overeenkomstig 
haar wensch door haa r arts K. A. ten Bosch 
is overgebracht naar hare dochter te Biltho
ven, Julianalaan 54, toen haar pensionhouder 
Barink haar niet langer wenschte te huisves
ten, daar voor haar geen kostgeld meer werd 
betaald, en zij onderdak kon vinden bij hare 
dochter; dat hun van deze overbrenging niets 
bekend was; dat uit de overgelegde verkla
ringen blijkt, dat de patiënte reeds armlastig 
was, toen . zij in de gemeente Wisch kwam; 
dat gedurende haar verblijf in de gemeente 
Wisch niemand voor haar ondersteuning, in 
welken vorm ook, van deze gemeente heeft 
gevraàgd; dat, aangezien zij zelfs met haar 
verblijf te Silvolde niet bekend waren, de 
burgemeester noch hun college op eenigerlei 
wijze invloed heeft uitgeoefend om haar naar 
Bilthoven over te brengen; dat zij daarom 
van meening zijn, dat de kosten van verple
ging enz. van de belanghebbende niet ten laste 
van hunne gemeente behooren te komen; 

dat het burgerlijk armbestuur van De Bil t, 
hiermede in kennis gesteld , zijn standpunt 
handhaaft; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland op ver
zoek van de Afdéeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur den arts 
K. A. ten Bosch, tevens wethouder der ge
meente Wisch, te dezer zake onder eede heb
ben doen hooren door den kantonrechter te 
Terborg; 

dat op grond van de door den evengenoem
den arts bij dit verhoor afgelegde verklarin
gen moet worden aangenomen, dat hij welis
waar het vertrek van de patiënte uit de ge
meente Wisch naar de gemèente De Bilt heeft 
bewerkstelligd met de bedoeling, dat zij in de 
Rijksklinieken te Utrecht zou worden opge
nomen, doch dat hij zich daarbij slechts door 
het belang van de patiënte, en niet door dat 
van de gemeente Wisch heeft laten leiden; 

dat voorts uit nadere, op verzoek van de 
voormelde Afdeeling ingewonnen, inlichtingen 
moet worden afgeleid , dat behalve den eerder 
genoemden wethouder Ten Bosch, het college 
van B. en W. van het vertrek van de patiëute 
uit de gemeente Wisch onkundig is geweest; 

dat er onder deze omstandigheden geen 
aanleiding kan bestaan om aan het verzoek 
van B . en W. van De Bilt tot toepassing van 
art. 40, 2e lid , der Armenwet te voldoen; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bes! issen, dat geene termen aanwez ig zijn 
on1 met t.oepassing van art. 40, tweede lid, 
der Armenwet de kosten van ondersteuning 
van Maartje van de Pol-Knoppers door het 
burgerlijk armbestuur te De Bilt geheel of 
gedeeltelijk ten laste te doen komen van de 
gemeente Wisch. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 
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2 Deeember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdende algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 19.) 

Terecht hebben appellanten bezwaar ge
maakt tegen het door Ged. Staten vastge
steld class ificatiebesluit, waarbij ter be
rekening van den aanslag van perceelen, 
waarop een opstal voorkomt aan de ka
dastrale grootte dier perceelen een zeker 
aantal (fictieve) h.a. wordt toegevoegd, 
zulks in strijd met het polderreglement, 
voorschrijvend dat de algemeene polder
last geheven wordt van alle in den polder 
gelegen (vruchtdragende) gronden en wa
terplassen, naar evenredigheid van hun 
kadastrale grootte. 

Er is geen voldoende grond aanwezig 
om bij de classificatie mede den cultuur
staat van de gronden in aanmerking te 
nemen; een ingeland die in gebreke is 
gebleven hetzij tot vervening, hetzij tot het 
in cultuur brengen van zijn grond over te 
gaan, heeft het aan zich zelf te wijten, 
dat hij van de polderwerken niet kan pro
fiteeren . 

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

B. S. Westra, te Nieuw Beets, e . a., het Be
stuur van de N. V. Ontginningsmaatschappij 
,,De Drie Provinciën, te Drachten, C, J . 
Loopstra q.q., te Beetsterzwaag, en U. A. de 
Boer , te Oosterwolde, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 10 October 
1934, n°. 100, 2e Afd. W., inzake vaststelling 
van een klassificatiebesluit voor de heffing 
van a lgemeenen polderlast in den Grooten 
veenpolder in Opsterland en Smallingerland; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
21 October 1936, n°. 396 (1935) ; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
W aterstaat van 27 November 1936, n°. 424, 
Afd. W aterstaatsrecht; 

0. dat, nadat het bestuur van den Grooten 
Veenpolder in Opsterland en Smallingerland 
een ontwerp-klassificatiebesluit voor de hef
fing van den algemeenen polderlast aan Ged . 
Staten van Friesland ter vaststelling had aan
geboden, d it college bij besluit van 10 October 
1934, na ongegrondverklaring van de daar
tegen çloor C. J . Loop tra te Beetsterzwaag, 
a ls administrateur en gemachtigde van de 
Cornelia-stichting aldaar ingebrachte bezwa
ren, het aangeboden klassificatiebesluit onge
wijzigd heeft vastgesteld, daarbij overwegende, 
dat de adressant C. J. Loopstra verzoekt het 
klassificatiebesluit zoodanig te wijzigen, dat 
beha! ve de I igging ten opzichte van verharde 
polderwegen, niet enkel de hoogteligging het 
belang van de gronden bij de a lgemeene pol
derwerken bepaalt, doch ook de cultuurtoe
stand, waarin de perceelen verkeeren, in aan
merking wordt genomen, en voorts, dat de op 
den duur voor vervening bestemde niet be
meste perceelen, wegens hunne uiterst geringe 
vruchtbaarheid en lage huurwaarde a ls een 
aparte rubriek in klasse zeven of acht worden 
ingedeeld; dat de ad ressant hierbij op het 
oog heeft de aan de Cornelia-stichting behoo
rende perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Boornbergum, sectie C, nummers 71, 74 en 77 , 

welke zoo onvruchtbaar zijn , dat blijkens de 
in het bezwaarschrift verstrekte cijfers de gel
delijke opbrengst in 1933 aanmerkelijk bene
den het bedrag der voor die perceelen ver
schuld igde polderlasten bleef, terwijl deze per
ceelen, naar in het bezwaarschrift wordt be
toogd, in verband met hunne bestemming om 
tot turf te worden vergraven, niet worden be
mest en dus in hun slechten cultuurstaat wor
den gelaten; dat hunne vergadering met het 
polderbestuur en den hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat van oordeel is, dat het 
klass ificatiebesluit niet in den door den adres
sant gewenschten zin behoort te worden ge
wijzigd; dat in het feit, dat perceel en, a ls de 
genoemde, wegens hunne onvruchtbaarheid 
eene geringe geldelijke opbrengst opleveren, 
geen reden kan zijn gelegen, deze minder 
zwaar te belasten dan gronden van dezelfde 
structuur, welke, dank zij hunne bemesting, 
een goede vrucht dragen; dat dit zou neer
komen op het toekennen van eene prem ie op 
niet betoonde voortvarendheid en activiteit, 
tot schade van de grondeigenaren, die deze 
eigenschappen wel aan den dag legden ; dat 
aan het door den adressant in de tweede 
pi aats gedaan verzoek niet kan worden tege
moet gekomen, omdat, daargelaten, dat het 
niet of althans zeer bezwaarlijk gaat de per
ceelen aan te wijzen, die bestemd zijn om te 
worden verveend - dit hangt af van econo
mische toestanden in de toekomst, waarom
trent thans niets met zekerheid kan worden 
gezegd - het juist deze gronden zijn, ten 
behoeve waarvan in de voornaamste plaats de 
werken van den veenpolder zijn tot stand ge
bracht, en die dus geacht moeten worden 
zeker belang bij die werken te hebben; 

dat van dit besluit 1 °. B. S. Westrn , te 
ieuw Beets, en anderen, 2°. het bestuur van 

de N. V. Ontginningsmaatschappij " De Drie 
Provinciën", gevestigd te Drachten ; :r'. G. J. 
Loopstra in zij ne hoedanigheid als bovenver
meld, en 4°. U. A. de Boer, te Oosterwolde, 
a ll en ingelanden in den Grooten Veenpolder 
in Opsterland en Smallingerland, bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat B. S. W estra c.s. en de N . V. Ontgin
ningsmaatschappij "De Drie Provinciën", ieder 
voor zich, doch vrijwel gelijkluidend, aanvoe
ren, dat de geheele opzet van deze kl assifica
tie, naar hunne meening, in strijd moet wor
den geacht met het Reglement van den ge
noemden polder; dat zij in de tweede alinea 
van art. 9 lezen: 

"Indien cle baten , voortspru itende uit de in 
de eerste a linea aangewezen inkomsten, on
voldoende zijn tot bestrijding van de gewone 
uitgaven, wordt het tekort gevonden door de 
he ffing van een algemeenen polderlast, druk
kende op alle in den pol der gelegen vrucht
dragende gronden en waterpl assen, naar even
redigheid van hunne kadastrale grootte, in 
verband met hunne hoedanigheid en I igging 
en hun bel ang bij de werken van den veen
pólder", en in art. 122: Tot vinding van het 
evenredig aandeel, waarnaar van de verschil 
lende in den polder ge legen vruchtdragende 
gronden en waterplassen eventueel algemeene 
polderlast moet worden opgebracht worden, 
wodra wordt besloten tot zoodanige heffing , 
voor die gronden en waterplassen, met iu-
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achtneming van het ter zake in art. 9 be
paalde, ki assen vastgesteld"; dat voorts onder 
2c van genoemd art. 122 staat: ,,de verhou
ding, waarnaar door de gronden en water
plassen in de onderscheidene ki assen per hec
tare in den polderlast moet worden bijgedra
gen"; dat, gelet op deze artikelen, de moge
lijkheid uitgesloten is, aan dezen aanslag hec
taren toe te voegen, die niet bestaan; dat ge
bouwde eigendommen geen vruchtd ragende 
gronden of waterplassen zijn, waar men maar 
willekeurig hectaren van kan maken; dat 
zelfs deze toe te voegen hectaren geen invloed 
op het stemrecht der ingelanden zullen heb
ben; dat de lasten niet evenredig zullen 
drukken, wat het volgende bewijst: een wo
ning met eenig bedrijf, in de eerste klasse B , 
groot 600 ca, zou bij een gemiddelden last van 
f 6 moeten betalen f 36.41; in de derde klasse 
zou dit bedragen f 0.36 of vrijwel 1/100 deel 
van de eerste klasse; 

dat C. J. Loopstra aanvoert, dat door Ged. 
Staten bij hun bovenbedoeld besluit geen reke
ning is gehouden met het doel van oprichting 
en de wordingsgeschiedenis van dezen veen
polder; dat het doel der oprichting was, om 
de mogelijkheid te scheppen een groot com
plex landen onder Beets, Terwispel en Boorn
bergum te doen vervenen, zonder gevaar voor 
overstrooming van de in bewerking zijnde of 
reeds afgewerkte turf ; dat hiermee wel werd 
gecombineerd de behoeding tegen overlast van 
water van een aangrenzend niet voor ver
vening bestemd complex gronden met daarop 
staande boerderijen (het onderdeel der Boorn
bergumerpolder, groot 620 ha, en de Kleine
en de Groote Vlierbosch, groot ongeveer 100 
ha); dat de Groote Veenpolder in Opster
land en Smallingerland eene totale opervlakte 
van 3780 ha beslaat; dat ongeveer 3000 ha 
daarvan daarin werden opgenomen, omdat 
deze geacht werden geschikt en bestemd te 
zijn voor vervening; dat de grenzen van den 
veenpolder, voor zoover deze 3000 ha betreft, 
vastgesteld werden na gedane boringen om
trent de dikte van de veenlaag en de kwali
teit der veenspecie; dat ook de door hem, 
appellant, in zijn bezwaarschrift genoemde 
perceelen Boornbergum, sectie C, nummers 71, 
74 en 77, in den veenpolder werden opgenomen, 
omdat deze geschikt geacht werden voor ver
turving; dat dus de vervening het hoofddoel 
van de inpoldering is geweest, hetgeen de 
naam van den polder trouwens ook reeds aan
duidt, en daarop de omslagheffingen dienen 
te worden gebaseerd; dat het door Ged. Sta
ten voor hunne afwijzing van zijn bezwaar
schrift aangevoerde motief, dat onbillijkheid 
in de belastingheffing zou zijn vermeden, als 
de Cornelia-stichting de vruchtbaarheid van 
hare perceelen ook door bemesting had opge
voerd, en waarbij deze nalatigheid wordt ge
kenschetst als een gebrek aan activiteit en 
voortvarendheid, · hier niet op zijne plaats is 
en hier niet ter zake doet; dat immers het 
bestuur der Carne! ia-stichting in dezen steeds 
de bestemming van deze perceelen, namelijk 
vervening, voor oogen heeft gehad; dat tut 
het vorenstaande reeds volgt, dat ook de ver
dere motiveering van Ged. Staten, namelijk, 
,,dat het niet of althans zeer bezwaarlijk gaat, 
de perceelen aan te wijzen, die bestemd zijn 

om te worden verveend", niet deugdelijk kan 
worden geacht, aangezien bij de oprichting 
van den veenpolder door onderzoek van de 
veenspecie, in de perceelen aanwezig, en de 
vaststelling van de grenzen van den polder, 
wel degelijk is uitgemaakt, welke perceelen 
voor vervening worden bestemd; dat wel 
waar is, dat ten gevolge van de na de op
richting ingetreden verandering in de eco
nomische omstandigheden (het meerder ge
bruik van steenkolen en een vóór de crisis 
zeer loonende veehouderij) de vervening van 
het Westelijk gedeelte van den polder eenigs
zins is vertraagd en sommige eigenaren in dat 
gedeelte er toe zijn overgegaan om hunne 
oorspronkelijk voor vervening bestemde per
ceelen te bemesten en voor veehouderij ge
sch ikt te maken; dat de vervening echter de 
opzet en het doel van de oprichting van den 
polder is geweest en daarom naar het oordeel 
van hem, appellant, de ingelanden, die dit 
doel steeds voor oogen hebben gehouden, niet 
onevenredig zwaar belast mogen worden, ten 
bate van de ingelanden, die dit doel uit het 
oog hebben verloren en aan hunne gronden 
eene andere bestemming hebben gegeven, dan 
de opzet bij de oprichting van den polder is 
geweest; dat het waar moge zijn, dat, zooals 
Ged. Staten zeggen, ,,het juist de voor ver
vening bestemde gronden zijn, ten behoeve 
waarvan in de voornaamste plaats de werken 
van den veenpolder zijn tot stand gebracht", 
maar hierbij gelet dient te worden op het feit, 

. dat de verveend wordende gronden per ha ten 
min te f 1000 aan slikgeld aan den veenpolder 
opbrengen, waarvan in de eerste plaats de 
kosten van de door den polder aangelegde 
werken, per ha berekend op ruim f 200, wor
den betaald, terwijl de rente van het restant, 
zoolang de perceelen niet opnieuw zijn droog
gelegd, in de a lgemeene polderkas vloeit, zoo
dat ook dit motief van Ged. Staten voor af
wijzing van zijn, appellants, bezwaarschrift 
geen steek houdt; 

dat U. A. de Boer in hoofdzaak aanvoert, 
dat volgens art. 9, alinea 2, van het polder
reglement geen huizen mogen worden belast; 
dat de klassificatie niet is geschied overeen
komstig de voormelde reglementsbepaling naar 
de kadastrale grootte, doch daarbij iets geheel 
nieuws werd ingevoerd, om in strijd met de 
voormelde bepaling de opstallen te treffen, 
waarbij aan een erf met opstal denkbeeldige 
ha land worden toegevoegd, die niet bestaan, 
noch gemeten kunnen worden ; 

0. dat de appellanten, genoemd onder 1°, 2° 
en 4° , tegen de bovenbedoelde klassificatie 
terecht bezwaar hebben gemaakt, daar vol
gens het bestreden besluit ter berekening van 
den aanslag van perceelen, waarop een opstal 
voorkomt, aan de kadastrale grootte dier per
ceelen een zeker aantal (fictieve) ha wordt 
toegevoegd, hetgeen in strijd is met art. 9, 
2e lid, van het polderreglement, voorschrijven
de, dat de algemeene polderlast geheven 
wordt van alle in den polder gelegen (vrucht
dragende) gronden en waterplassen, naar even
redigheid van hun kadastrale grootte; 

dat op grond van op verzoek van de Af
deel ing van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur nader ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat in 
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verband met de voormelde bepaling bezwaar
lijk rekening kan worden gehouden met het 
meerdere -belang, dat perceelen, waarop een 
opstal voorkomt, door de aanwezigheid van 
zoodanigen opstal bij de werken van den veen
polder hebben; 

dat, rekening houdende met de kadastrale 
grootte der in de voormelde reglementsbepa
·Jing bedoelde vruchtdragende gronden en wa
terplassen, in verband met hunne hoedan ig
heid en ligging en hun belang als zoodanig 
(onafhankelijk van de aanwezigheid op de 
gronden van opstallen) bij de werken van den 
veenpolder, overeenkomstig het advies van de 
Onzerzijds benoemde deskundigen (te weten 
de heeren A . Rauwerda, te Leeuwarden, F . J . 
de Boer, te Drachten en Ir. J. D. J . Waar
denburg, te Alphen aan den Rijn) de kla si fi
catie behoort te geschieden, zooals hieronder 
is aangegeven ; 

dat er geen voldoende grond aanwezig is 
om , zooals door den appellant C. J. Loopstra 
q.q. wordt gewensoht, bij de klassificatie mede 
den cultuursta_at van de gronden in aanmer
"king te nemen, aangezien, wanneer een inge
land in gebreke is gebleven, hetzij tot ver
vening, hetzij tot het in cultuur brengen van 
zijn grond over te gaan, het aan hem zelf te 
wijten is, dat hij van de polderwerken niet 
kan prof i teeren ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Regle
ment voor den Gr"ooten Veenpolder in Opster
land en Smallingerland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Friesland van 10 Octo
ber 1934, n°. 100, 2e Afd. W., tot vinding 
van het evenredige aandeel, waarnaar van de 
verschillende in den Grooten Veenpolder in 
Opsterland en Smallingerland gelegen vrucht
dragende gronden en waterplassen a lgemeene 
polderlast moet worden opgebracht: 

a. het getal der klassen vást te stellen "op 
zes ; 

b. de perceelen, in de onderscheidene klas
sen op te nemen, te omschrijven als volgt: 

Eerste ki asse: 
Gronden, welke niet zijn aangeslagen op 

bijzondere wegenliggers, op lager peil bemalen 
dan het algemeen polderboezempeil, geschikt 
voor cultuur en gunstig gelegen ten opzichte 
van verharde wegen. · 

Tweede klasse: 
Gronden , op l ager peil bemalen dao het 

algemeen polderboezempeil, die of minder 
voor cultuur geschikt, of ongunstig gelegen 
zijn ten opzichte van verharde wegen. 

Derde klasse: 
a. Gronden, op lager peil bemalen dan het 

algemeen polderboezempeil, doch minder voor 
cultuur geschikt, doordat zij hoog zijn ge
legen en niet kunnen profiteeren van stuwen; 

b. Gronden, die te laag zijn gelegen voor 
bemaling .op polderboezempeil en afstroomen 
op ondergrondsbemaling. · 

Vierde klasse: 
Gronden, die bela'ng hebben bij de a lge

meene polderwerken met gunstige ligging ten 

·opzichte van de bemaling op polderboezem
peil. 

Vijfde- klasse: 
a. Gronden, die belang hebben bij de alge

meene polderwerken, met minder gunstige 
ligging ten opzichte van de bemaling op pol

. der boezempeil ; 
b. Beste rietvelden en in cultuur gebrachte 

strooken grond in uitgeveende plassen. 

Zesde klasse: 
Gronden, die door hun hooge ligging geen 

ander belang hebben bij de algemeene polder
werken dan afstrooming. 

Waarbij onder "verharde wegen" zijn te 
verstaan die wegen, welke door den polder 
zijn aangelegd en daarbij in onderh,rnd zijn 
en waarvoor geen omslag plaats heeft op 
grond van bijzondere liggers; 

c. de verhouding, waarnaar door de per
ceelen in de onderscheidene klassen per ha in 
den polderlast moet worden bijgedragen, vast 
te stellen: 

voor de eerste ki° a,sse op 
tweede 
derde 
vierde 
vijfde 
zesde 

125 %; 
100 %; 
85%; 
60 %; 
40%; 
10 %; 

met bepaling, dat a. de perceelen, zoo noodig, 
kunnen worden gesplitst of · gedeeltelijk inge
_dee1d, b. gronden, waarvoor bemaling op pol
derboezempeil on vol doende is · en die particu-
1 ier worden bemalen, één klasse l ager worden 
ingedeeld dan normaal het geval ,zou zijn, en 
c. uitgeveende gronden, die na de inpoldering 
zijn verveend, droog zijn gemaakt en een 
eigen bemaling hebben, twee klassen lager 
worden ingedeeld, dan normaal het geval zou 
zijn. 

Onze Minister van W aterstaat is belast enz. 
(A. B.) 

2 December 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem.wet artt. 280, 293.) 

Het tweede lid van a rt. 11 der Verorde
ning . tot heffing eener straatbelasting, 
waarin de nieuwe verkrijger van aan de 
straatbelasting onderworpen onroerende 
goederen voor de belasting van het loopen
de en het vorige jaar aansprakelijk wordt 
gesteld naast hem , die volgens art. 4 be
l astingplichtig is, is niet verbindend. 

Weliswaar roept art. 5 der wet van 22 
Mei 1845, S. 22 voor •de grondbelasting 
een dergelijke aansprakelijkheid in het 
leven, maar deze wetsbepaling van mate
rieel recht is niet een algemeene bepaling 
omtrent de vervolgingen en de vorderin
gen, zooals in art . 293 Gem.wet t. a. v. 
plaatselijke belastingen zijn van toepassing 
verklaard. 

Wel volgt uit de geschiedenis . van art. 
280 Gem.wet, dat de wet op de grondbe
lasting een richtsnoer kan geven voor het 
wel verstaan van dat artikel, maar zulks 
brengt niet mede, dat aan den gemeente
wetgever een bevoegdheid zou toekomen, 
die nergens in de wet een grondslag vindt. 
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De Hooge Raad, enz. ; 1 • 

Gezien het beroepschrift in cassatie van A 
te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Arnhem 
van 5 Juni 1936, betreffende den haa r opgé
legden aanslag in de Straatbelasting der Ge
meente Nijmegen over het jaar 1934; · 

Gezien de stukken; 
0. dat de artt. 4 en 11 der Verordening op 

de heffing eener belasting onder den naam 
" Straatbelasting" in de Gemeente Nijmegen 
luiden : 

Art. 4. Belastingplichtig zijn zij , die krach
tens recht van bezit of eenig andei: zakelijk 
recht op 1 Januari van het belastingjaar het 
genot hebben van gebouwde en ongebouwde 
eigendommen, bedoeld in art. 1. 

Als genothebbenden worden aangemerkt zij, 
die op 1 J anuari van het belastingjaar in de 
kadastrale leggers zijn aangewezen, tenzij kan 
worden aangetoond, dat een misstelling in die 
leggers heeft plaats gehad, of dat de vóór 
Januari plaats gehad hebbende veranderingen 
daarin nog niet waren opgenomen, in welke 
gevallen met den gewijzi gden toestand reke
ning wordt gehouden. 

Art. ll. De belastingplichtige, die in den 
loop van het jaar zijne rechten op het perceel 
heeft verloren, blijft voor de belasting over het 
geheele jaar aansprakelijk en heeft geen recht 
op gedeeltelijke teruggave of ontheffing van 
belasting. 

Bij eigendomsovergang van de gebouwde en 
ongebouwde eigendommen zijn de nieuwe ver
krijgers aansprakel ijk voor de straatbelasting 
van het loopende en vorige jaar, indien en 
voor zoover deze niet betaald is, en de ver
schuldigde belasting op den vorigen eigenaar 
n iet verhaald kan worden. 

Desnoodig kunnen deze aanslagen ten name 
van de nieuwe e igenaren ten kohiere worden 
gebracht. 

0. dat belanghebbende, die op 5 November 
1935 in deze Straatbelasting voor het belas
tingjaar 1934 is aangeslagen wegens een pand 
aan de Lange Burchtstraat te Nijmegen, tegen 
dien aanslag bij den Raad der Gemeente ij
megen bezwaar heeft gemaakt. stellende dat 
in 1934 te dier zake was aangeslagen de eige
naar van het pand G. J . van Schreeven, op 
wierr belanghebbende eene door hypotheek op 
het pand gedekte vordering had ; 

dat belanghebbende, in 1935 bij executie 
koopster en e igenares van dat pand geworden, 
op 5 November 1935 in de Straatbelasting is 
aangeslagen; echter ten onrechte, daar het 
tweede lid van art. 11 der Verordening, waa1·
op de aanslag b'erustte, niet verbindend is; 

dat de Gemeentéraad den aanslag heeft ge
handhaafd ; 

dat belanghebbende, voor wover thans nog 
van belang is, in beroep heeft aangevoerd: 

dat de betreffende Gemeentelijke Verorde
ning niet bindend voor wover zij in art. 11 a l. 
2 de nieuwe verkrijger der eigendommen aan
sprakelijk stelt voor de Straatbelasting· van 
het vorige jaar, indien en voor zooverre deze 
niet betaald is, of öp den vorigen eigenaar 
niet verhaald kan worden; dat het ontoelaat
baar is, dat ten name van belanghebbende een 
aanslag over 1934 op het kohier wordt ge
bracht, nadat reeds op het kohier in 1934 een 

aahslag voor dezelfde panden ten name van 
den vorigen eigenaar was gebracht; 

0. dat de Raad van berol:lp de beschikking 
van den gemeenteraad heeft gehandhaafd, op 
grond: 

dat de · Straatbelasting bedoeld bij art. 280 
Gemeentewet, evenals de Grondbelasting 
vormt een op onroerende goederen drukkende 
·zakelijke belasting, en uit de pa rlementaire 
stukken de bedoeling is a f te leiden, dat deze 
belastingplicht in aansluiting van hetgeen 
voor de grondbelasting gold , wu worden ge
regeld, weshalve de Raad de in overeenstem
ming met den omvang der aansprakel ijkheid 
voor de betaling der grondbelasting (vo lgens 
het bepaalde in het vierde lid van art. 5 der 
wet van 22 Mei 1845 S. 22 zooals dit nader 
wordt vastgesteld) geregelde aansprakelijkheid 
voor de betaling der straatbelasting, niet in 
strijd met art. 280 Gemeentewet acht en mits
dien de betreffende verordening verbindend; 

dat weliswaar wu kunnen worden gemeend 
dat er in het betreffende belastingjaar eenig~ 
relàtie wu hebben moeten bestaan tusschen 
het e igendom, waarvoor de straatbelasting 
wordt opgelegd, en den aangeslagene, maar 
de Raad op grond van hetgeen hierboven werd 
overwogen, zulk een verband in overeenstem
ming l!let de voor de grondbelasting bestaande 
regeling niet vereischt acht; 

dat nog is aangevoerd dat in de betreffende 
verordening de vereischten voor belasting
plichtigheid zijn vermeld in art. 4 en de ge
meentelijke wetgever door in art. 11 der ver
ordening onverhaalbare belastingschuld ver: 
haalbaa,: te stellen op derden, die er in het 
betreffende jaar niets mede te maken hadden, 
een soort privilege ten behoeve der Gemeente 
in het leven heeft geroepen, met overschrijding 
van hare verordende bevoegdheid; 

dat echter de Raad hierin slechts ziet het in 
het leven roepen van een voorwaardelijke be
lastingpl ichtigheid, en derhalve slechts een 
uitbreiding van genoemd art. 4; dat het bren
gen ten kohiere ten name van den nieuwen 
e igenaar, waartoe genoemd 2e lid van art. 11 
mede de bevoegdheid geeft, slechts formee l is, 
en bovendien praktisch, daar a ldus de nieuwe 
e igenaar de gelegenheid krijgt alsnog een 
bezwaarschrift in te dienen; 

0 . dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. , a lthans v. t., van de artt. 194, 280 en 

293 der Gemeentewet
1 

5 der wet van 22 Mei 
1845, S. 22, woals ait nader is vastgesteld, 
48 Rv., 1183 B. W. en art. 47 der wet op de 
Grondbelasting, alsmede de artt. 4 en 11 der 
Verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam van "Straatbela ting" in de 
gemeente Nijmegen van 28 Dec. 1932, gewij
zigd 16 Aug. 19 33; 

0. dienaangaande: 
dat in het tweede lid van art. 11 der boven

aallgehaa lde belastingverordening de nieuwe 
verkrijger van aan de straatbelasting onder• 
worpen onroerende goederen, voor de belas
ting van het loopende en vorige jaar aanspra
kelijk wordt gesteld naast hem, die volgens 
art. 4 der verordening belastingplichtig is; 

dat echter voor deze aansprakelijkste lling: 
van een derde de verei chte wettelijke grond
slag ontbnJekt; 

dat weliswaar art. 5 der wet van 22 1\1:ei 
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1845 S. 22 voor de grondbelasting eene der
gelijke aansprakelijkheid in het leven roept, 
maar dat deze wetsbepaling van materieel 
recht niet is eene algemeene bepaling omtrent 
<Ie vervolging en de vorderingen, zooals in 
art. 293 · der Gemeentewet ten aanzien van 
plaatselijke belastingen zijn van toepass ing 
verklaard ; 

dat wel uit de geschiedenis van art. 280 der 
Gemeentewet volgt, dat de wet op de grond
belasting een richtsnoer ka n geven voor het 
wel verstaan van dat artikel, maar dat zulks 
niet medebrengt, dat aan den gemeentewet
gever eene bevoegdheid zou toekomen, die 
nergens in de wet eenen grondslag vindt; 

dat daaraan niet afdoet dat, met toepassing 
van den slotzin van het meergenoemde tweede 
lid van art. 11 der Verordening, een aanslag 
ten name van belanghebbende ten kohiere van 
1935 is gebracht, daar deze aanslag slechts als 
eene verkapte aansprakelijkstelling is te be
schouwen; 

dat het tweede lid van art. 11 der aange
haalde verordening mitsdien niet verbindend 
is, en de daarop steunende aanslag niet kan 
worden gehandhaafd; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad van 
Beroep en van den raad der Gemeente Nij
megen, benevens den opgelegden aanslag. 

(N. J.) 

3 Decem ber 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 l e lid.) 

De " Leidraad" t. a. v. afvloeiing van 
overtollig personeel in dienst van de Ge
meente Amsterdam, neergelegd in twee 
circulaires van den Wethouder voor de 
Arbeidszaken aan B. en W., is geen bron 
van rechten voor dat personeel. De af
vloeiing van klager in strijd met dien 
Leidraad is dus niet geschied in strijd met 
een algemeen "erbindend voorschrift. 

· Uitspraak in zake: 
W. H. Horsman, wonende te Castricum, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman S . 
van Erk, wonende te Amsterdam, 

· tegen: 
het College van B. en W . van Amsterdam, 
verweerder, vertegenwoordigd door den Bur
gemeester, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden: Mr. H . 
Spijer, hoofdcommies bij de a fdeeling Arbeids
zaken ter Gemeente-secretarie, wonende te 
Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Amsterdam bij besluit 

van 13 Maart 1936, N°. 45/2 V . H. 1936, 
hebben besloten onder meer aan den kl e1· k 
W. H. Horsman (No. 468), in vasten dienst 
bij den Gemeentelijken Woningdienst, wegens 
verand,;ring in de inrichting van den dienst-

tak, waa rbij hij werkzaam is, eervol ontslag 
uit den Gemeentedienst te verleenen, met in
gang van 1 April 1936 ; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in art. 13 van het Reglement voor de Amb
tenaren in dienst der gemeente Amsterdam, 
bij uitspraak, vastgesteld op 14 Juli 1936 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door klager tegen vorenbedoeld besluit in
gestelde beroep ongegrond heeft verklaard, 
met ontzegging aan hem van zijn vordering; 

0 . dat W. H. Horsman van die uitspraak 
tijdig bij dezen Raad in beroep is gekomen en 
op de bij aangevuld klaagschrift aangevoerde 
gronden intrekking van het ontslagbesluit 
heeft gevorderd; 

I n 1·echte : 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag of 
het bestreden ontslagbesluit op een der gron
den, bedoeld in art. 58, lid 1, der Ambtena
renwet 1929 , kan worden aangevochten; 

0. dat voor dezen Raad op grond van de 
gedingstukken vaststaat, dat klager, na tevo
ren bij andere diensttakken in clienst van de 
gemeente Amsterdam te hebben gewerkt, van 
15 November 1921 tot en met 31 December 
1926 als tijdelijk klerk en sinds 1 Januari 
1927 als vast klerk bij den Woningdienst dier 
gemeente in functie is geweest; dat hij bij 
dezen dienst eenige jaren het werk van wo
ningopzichter heeft verricht en dat hij met 
ingang van 1 Januari 1935 is overgeplaat.st 
naar de afdeeling Woningbeurs en~ -statistiek 
bij dien dienst; dat, mede in verband met 
de geboden bezuiniging, de Woningbeurs is 
opgeheven en de statistische werkzaamheden 
bij den Woningdienst zijn gereorganiseerd, 
waardoor de werkzaamheden van een klerk 
overbodig zijn geworden; 

0. dat het R eglement voor de ambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam, op welks 
art. 14, tweede lid , sub /, klagers ont.slag met 
ingang van 1 April 1936 berust, niet inhoudt 
een bijzondere regeling voor de volgorde van 
afvloeiing van ambtenaren; 

0. dat dan ook niet kan worden gezegd, dat 
het bestreden bes luit feitelijk of rechtens strijdt 
met het algemeen verbindend voorschrift, ver
vat in bedoeld art. 14, tweede I id, sub / ; 

0. dat ki ager van oordeel is, dat door zijn 
ontslag in strijd is gehandeld met den 
"Leidraad", neergelegd in 2 circulaires van 
den Wethouder voor de Arbeidszaken, respec
tievelijk van 15 Maart 1933, N°. 50 c Arb. 
1983 en 8 Maart 1934, .N° . 356 Arb. 1934 , 
gericht tot B. en W.; 

0. dat deze " Leidraad" echter niet is aan 
te merken als een algemeen verbindend voor
schrift, waaraan de ambtenaren in dienst der 
gemeente Amsterdam rechten kunnen ontlee
nen, immers slechts is een handleiding, welke, 
geheel naar het vrije inzicht van B. en W. , 
a l dan niet kan worden gevolgd; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
het bestaan van eenig algemeen verbindend 
voorschrift, waarmede het ontslagbesluit fei
telijk of rechtens zou strijden; 

0. dat ook niet met recht kan worden be
weerd, dat B. en W. bij het nemen van hun 
besluit van hun bevoegdheid om in een ge 
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val, als het onderhavige, een klerk, a ls kl a
ger, wegens overbodigheid zijner werkzaam
heden, eervol te ontslaan, kennelijk een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat klager voor zijn ter zake tegenover
gesteld standpunt meent een beroep te kunnen 
doen op het naar zijn oordeel bestaande feit, 
dat de overplaatsing naar de a fdeeling Wo
ningbeurs en -statistiek heeft plaats gehad om 
hem te zijner tijd te kunnen wegwerken, doch 
dat deze Raad over dien roenmaals genomen 
maatregel - waaromtrent klager, indien hij 
zich daardoor bezwaard gevoelde, destijds zich 
in beroep had kunnen wenden rot opgemelde 
Commissie van Beroep, hetwelk hij echter niet 
heeft gedaan - ten deze niet vermag te oor
deelen; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waarva n be-
1·oep, behoort te worden bevestigd ; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan be roep . 

(A.B.) 

3 Dece1nber 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid ; Nijverheidsonder
wij swet Art. 16. ) 

Geen " dérournement de pouvoir", al 
neemt de Minister van 0 ., K . en W . bij de 
bepaling van het wachtgeld van personeel 
bij de overheids-nijverheidsscholen, krach
tens de hem bij art. 16 der Nijverheids
onderwijswet toegekende bevoegdheid, een 
standpunt in, dat tot ongelijkheid tusschen 
gezegd personeel en dat van de bijzondere 
nijverheidsscholen (door het bepaalde in 
a rt. 22 bis dier wet) moet leiden. 

Uit;,praak in zake: 
J . van Tongeren, wonende te Amsterdam, 

eischer in hooger beroep, voor wien ter open
bare terechtzitting a ls gemachtigde is opge
treden: Mr. H. J . Frima, advocaat, wonende 
te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, gedaagde in hooger beroep, voor 
wien ter openbare terechtzitting a ls gemach
tigde is opgetreden : Mej. Mr. J. C. de Niet, 
commies aan de afdeeling Nijverheidsonderwijs 
ten Departemente van dien Minister, wonende 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gem achtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de: Minister van Onderw ijs, Kunsten 

en Wetenschappen bij besluit van 19 Maart 
1936, N° . 3738 I, Afdeeling N. 0. , de jaar
wedde en den pensioensgrondslag van J. van 
Tongeren voornoemd, a ls lee raar aan het 
Rijksinstituut tot Opleiding van Teekenleera
ren te Amsterdam , nader hee ft vastgesteld 
a ls volgt: 
met ingang van 1 September 1935 op 

1 Ocrober 1935 " 
16 Ocrober 1935 

f 1910 
f 1824 
f 1284 

1 Januari 1936 ,, f 1220 ; 

0. dat gezegde Minister voorts op 23 Maart 
1936 bij brief N°. 1508, Afd. B., aan van 
Tongeren het navolgende heeft geschreven: 

" Als gevolg van mijn beschikkingen van 
Maart 1936 N °. 3738 I en N °. 3864 I afdee
ling Nijverheidsonderwijs, waarbij ik Uw 
traktement en pensioensgrondsl ag nader heb 
vastgesteld a ls volgt: 
te rekenen van 1 September 1935 op f 1910 

1 Ocrober 1935 " f 1824 
16 Ocrober 1935 " f 1284 
1 Januari 1936 " f 1220 
1 M aart 1936 " f 2105; 

hebt gij recht op traktement: 
over Sept. 1935 1/12 X f 1910 = f 159.16 , 

verminderd met f 16.47 wegens pensioensbij 
drnge = f 142.69 . 

Over 1 rot en met 15 Oot. 1/24 X f 1824 = 
f 76, ve rminderd met f 8.07 wegens pensioens
bijdrage = f 67.93. 

Over 16-31 Oot. 1935 1/24 X f 1284 = 
f 53 .5 0, verminderd met f 7.06 wegens pen
sioensbijdrage = f 46.44 . 

Over de maa nden Nov. en Dec. 1935 1/6 X 
f 1284 = f 214, verminderd met f 28.26 we
gens pensioensbijdrage = f 185.74. 

Over de maanden Jan. en Febr. 1936 1/6 X 
f 1220 = f 203.33, verminderd met f 27.78 we
gens pensioensbijdrage = f 175.55. 

Over Maart 1936 1/12 X f 2105 = f 175.41 . 
verm inderd met f 17.20 wegens pensioensbij 
drage = f 158.21, in totaal dus: 

f 142.69 
f 67.93 
f 46.44 
f 185 . 74 
f 175 .55 
f 158.21 

f 776.56. 

Over het tijdvak van 1 Sept. 1935 tot en met 
31 J an. 1936 hebt gij wegens wachtgeld een 
bedrag van f 924.67 ontvangen. 

Ik zal dit bedrag doen verrekenen door het 
U roekomende bedrag aan traktement over het 
tijdvak van 1 Sept. 1935 tot en met 31 Maart 
1936 ad f 776.56 hierop in mindering te bren-
gen. · 

Het restant van het te veel genoten wacht
geld ad f 148.11 zal ik in mindering brengen 
op Uw traktement over de maand April a. s. 

Ik merk hie rbij op dat de bijdrage voor het 
Weduwen- en Weezenpensioen nog is berekend 
naar den evenredig verminderden pensioens
grondslag vastgesteld op 1 J anuari 1934, daar 
de nadere gegevens hiervoor nog niet bekend 
zijn . Een eventueele verrekening daarvan 
volgt later." 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amste rdam 
bij uit.spraak van 14 Juli 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door van 
Tongeren tegen opgemeld besluit van 19 
Maart 1936 en tegen het in den bovenge
noemden brief van 23 Maart 1936 kenbaar 
gemaakt besluit, om f 148 .11 in mindering te 
brengen op zijn traktement over April, inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0 . dat J. van Tongeren van deze uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den vordert, dat, met vernietiging van de 
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uitspraak, waarvan beroep, deze Raad, op
nieuw rechtdoende, alsnog 

a. · het besluit van den Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij 
eischers jaarwedde over het tijdvak 1 Sept. 
1935-1 Maart 1936 is vastgesteld, zooals hier
boven · is omschreven, nietig zal verkl aren, 
met bepaling, dat de jaarwedde alsnog zal 
worden vastgesteld over het tijdvak 1 Sept. 
1935 tot en met 13 Februari 1936 op f 2840 
en van 13 F ebr.-1 Maart 1936 op f 2105; 

b. zal bepalen, dat eischer mitsdien over 
genoemd tijdvak aanspraak heeft op uitbeta
ling van een bedrag van f 1261.65, waarop 
kan valideeren het hem uitbetaalde wacht
geld ten bedrage van f 775.76 (kennelijk is 
bedoeld: f 924.67); 

c. zal bepalen, dat de Minister niet ge
rechtigd is op het aan eischer over de maand 
April 1936 toekomende traktement een bedrag 
van f 148.11 in mindering te brengen; 

I n rechte: 
0. dat de R aad met den eersten 1·echter, op 

de door dezen daarvoor aangevoerde gronden, 
van oordeel is , dat in casu de bestreden be
sluiten niet kunnen worden aangevochten we
gens strijd met toepasselijk algemeen verbin
dende voorschriften; 

0. dat derhalve nog slechts moet worden 
beantwoord de vraag, of de Minjster voor
noemd in het onderwerpelijke geval van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat eischer betoogt, dat er ten deze van 
,,détournement de pouvoir" sprake is, omdat, 
nu art. 16 der Nijverheidsonderwijswet een 
rechtspositieregel ing. heeft voorgeschreven voor 
leeraren en ander personeel van nijverheids
scholen, zonder hierbij onderscheid te maken 
tusschen overheidsnijverheidsscholen eenerzijds 
en bijzondere nijverheidsscholen anderzijds en 
art. 22bis, lid 2, van voornoemde wet lee raren 
en directeuren van bijzondere nijverheidsscho
len hangende het beroep tegen een hun on
gevraagd verleend ontslag in het genot van 
hun salaris laat (zijnde deze regeling krach
tens het Rechtspositiebesluit Nijverheidsonder
wijs 1935 mede toepasselijk op het ander per
soneel van bijzondere nijverheidsscholen), de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, die de totstandkoming van opge
melde voorschriften bevorderd heeft, ten aan
zien van de overheidsnijverheidsscholen een 
soortgelijke regeling had moeten treffen en 
niet een standpunt had mogen innemen, waar
bij een ongelijkheid geschapen wordt tusschen 
leeraren van overheids- en bijzondere nijver
heidsscholen ten nadeele van eerstgenoemden; 

0. dat deze Raad deze zienswijze niet kan 
deelen ; 

0. toch dat, nu die regeling, daargelaten 
hare wenschelij kheid , niet is tot stand geko
men en tot heden achterwege bleef, het den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen volkomen vrij stond om voor ei ·cher 
de onderwerpelijke jaarwedde vast te stell en, 
zijnde er van een onredelijk of onoirbaat· mo
tief ten deze niet gebleken ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat, naar 
's R aads oordeel, de onder de 2e rechtsover
weging gestelde vraag ontkennend moet wor-

den beantwoord, zoodat de uitspraak, waar
van beroep, die overigens met juistheid is ge
wezen, dient te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

3 Decemb e,· 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 1.) 

Ook hij , die is benoemd tot ambtenaar, 
kan als ambtenaar ontvangen worden in 
zijn beroep, ingesteld tegen het besluit, 
waarbij zijn benoeming is vernietigd, of
schoon dit besluit terugwerkende kracht 
heeft . 

Terugwijzing naar het Ambtenaren-Ge
recht, dat hem niet-ontvankelijk verklaard 
had. 

Uitspraak in zake: 
P. J. K., wonende te Winkel , eischer in 

hooger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting a ls gemachtigde is opgetreden: Mr. Dr. 
J . A. E. Buiskool, advocaat te Schagen, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken in 
zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van 
Hare Majesteit de Koningin , gedaagde in 
hoqger beroép, niEit verschenen . 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat de R aad der gemeente Winkel in zijn 

openbare vergadering van 27 December 1935 
heeft besloten P. J. K. te benoemen tot Se
cretaris der gemeente op de daaraan verbon
den jaarwedde; 

0. dat voormeld besluit bij Kon. Bes!. van 
14 J anuari 1936, S. 2301, is geschorst tot 1 
Juli 1936 en bij Kon. Besl. van 22 F ebruari 
1936, S. 2341, is vernietigd wegens strijd met 
het algemeen belang ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amsterdam 
bij uitspraa k van 23 Juni ;1.936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - klager, thans 
e ischer, niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn beroep tegen laatstvermeld Kon. Bes!.;· 
zulks hoofdzakelijk op dezen grond, dat P. J. 
K. , ter zake van het door hem ingestelde be
roep, noch als ambtenaar , noch a ls gewezen 
ambtenaar, kan worden a angemerkt en hij 
derhal ve niet gerechtigd was dat be roe p in te 
stellen ; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep, bij beroep chrift 
op de daarbij aangevoerde gronden conclu
deerende, dat het dezen Raad behage voor
melde uitspraak van 23 J uni 1936 te vernieti
gen en, opnieuw rechtdoende, alsnog eischer , 
oorspronkelijk klager, in zijn beroep ontvan: 
kelijk te verklaren, met terugwijzing van de 
zaak naar het Ambtenarengerecht te Amster
dam , om te worden hervat in den stand, waar
in zij zich bevond, a lthans met zoodanige uit
sp1·aak als deze Raad zal vermeenen te be
hooren ; 

In rechte: 
0. dat klager, thans eischer, blijkens het 



3 D ECEMBER t93t, 

dopr hem bij het Ambtenarengerf)cht te Aip
sterdam , ingezoqden klaagschri{t, het boven: 
genoemde Kon. Bes!. van :22 Februari 1936, 
S . . 2341, heeft .aangevochten op dezen grond, 
dat het zoude zijn onwettig en dat de Kroon 
bij_ het n_emen van dat besluit in ieder geval 
m isbruik van recht heeft gemaakt, althans 
Bare bevoegdheid verkeerdelijk h.eeft toege
past, waarmede hij klaarblijkelijk heeft willen 
doen kennen, dat z. i. dit besluit behoort te 
'!"Çl~den nietig verklaard op de beide gronden, 
genoemd in lid 1 van art. 58 der Ambtenaren
wet _1929; 

0. dat thans de vraag moet worden beant
woord, of P. J. · K. bevoegd was het boven
omschreven beroep in te stellen; 

0. dat krachtens het bepaalde bij art. 24, 
jid . 1, der Ambtenarenwet 1929, voor zoover 
ten deze van belang, de ambtenaar, die door 
het aangevallen besluit rechtstreeks in zijn 
belang wordt getroffen, bevoegd is da artegen 
bl)roep in te stellen; . 

0. dat P. J. K. door het Kon. Bes!. van 22 
Februari 1936, S. 2341, hetwelk het besluit 
va.IJ. den Raad der gemeente Winkel, waarbij 
hij tot Secreta1·is dier gemeente werd benoemd, 
vernietigde, ronder twij fel rechtstreeks in zijn 
belang werd getroffen, zoodat hij bevoegd was 
tegen dat Kon. Bes!. beroep in te stellen, in
dien hij ten deze is te beschouwen als ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929; 
_ 0. ·dat krachténs art. i dier wet ambtenaar 
in den zin dier wet is hij, die is aangesteld in 
openbaren dienst om hier te lande werkzaam 
te zijn; . 

0. dat P. J . K., door zijn benoeming tot 
Secretaris der gemeente Winkel bij boven
vermeld Raadsbesluit, is aangesteld in open: 
baren dienst om hier te lande werkzaam te 
zij~, waaraan, voor de beoordeeling van de 
ontvankelijkheid van het iugestelde beroep, 
niet afdoet, dat dit Raadsbesluit bij het in dit 
geding aangevallen Kon. Bes!. van 22 Fe
bruari 1936, S. 2341 , is vernietigd, overmits 
klager, thans eischer, juist beroep heeft in
gesteld om te komen tot nietig-verklaring van 
laatstgenoemd Kon. Bes!. en bjj de beoordee
ling van de vraag, of hij is aangesteld in 
openbaren dienst om hier te lande werkzaam 
te zijn, dat Kon. Bes!. ten deze dus buiten 
beschouwing behoort te worden gelaten; . 

0. dat P. J. K. dus niet kan worden ver
klaard niet-ontvankelijk in zijn beroep op 
dezen grond, dat hij · niet zoude zijn ambte
naar in den zin van art .. 1 der Ambtenaren-
wet 1929; . 

0 . dat dezen Raad evenmin is gebleken 
van het bestaan van een anderen grond, die 
zoude kunnen leiden tot niet-ontvankelijk
verkl aring van het beroep; 

0. dat derhalve, met v e rnietiging v a n de 
uitspraak, waarvan beroep, P. J. IC alsnog 
ontvankelijk moet worden verklaárd in het 
door hem tegen het Koninklijk Beslui t van 22 
I•'ebruari 1936, S. 2341, ingestelde beroep en 
de zaak moet worden teruggewezeu naar het 
Ambtenarengerecht te. Amsterdam om te wor
den hervat in · den stand, waa1•in zij zich be
vond; .. 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep ; 
Verklaart P. J. K. alsnog ontvankelijk m 

zijn beroep · tegen het :Kon. · Bes!. · van , 22 F e
bruari 1936, S . 2341; 

Wijst de zaak terug naar het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam om te worden hervat 
in den stand, waarin zij zich bevond . · 

(A.B.) 

3 Dece1nbe1· 1936. UITSPRAAK van · den 
Centralen Raad van Beroep. (Algertt. 
Rijksambtenaren-Reglement Art. 6.) 

De bepaling van art. 6 .Jid 2 sub a geldt 
niet voor den ambtenaar in tijdelijken 
dienst, die vóór de inwerkingtreding van 
dit reglement als zoodanig i.s .aangesteld, 
daar het artikel spreekt over "de werk
zaamheden, waarmede de ambtenaar zal, 
wo,·den belast". , , 

Uitspraak in zake: 
W. J . v. d. H ., wonende te Hoek van' Hol

land, eischer in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 

, door zijn raadsman H. Steketee, wonende te 
's-Gravenhage, . 

tegen: 
den Minister van Justitie, gedaagde in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. P. Meij
jes, hoofdcommies . bij het Departement van 
Justitie, wonende te 's-Gravenhage., 

De Centrale Raad van Beroep: 
Gezien de stukken en gehoord de boveng:e

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Justitie bij besluit 

van 2 April 1936, 5e Afdeelirig, N°. 854 -
gez ien een adres van W. J . v. d. H., ' tijdelijk 
assistent bij de passencontröle te Hoek van 
Holland, Scheepvaartstraat 113, d .d. 23 Maart 
1936, houdende verzoek hem een; aanstelling in 
vasten dienst te willen verleenen ,-- aan adres
sant heeft te kennen gegeven, dat nïet aan 
zijn verzoek kan worden voldaan, zulks na: 
overweging, dat hem -een aanste.lling in tijde
lijken dienst is ·verleend bij zijn beschikking 
va n 17 Juni 1919, 2e Afdeeling C, N°. 799 , 
en verzoeker op 8 September'. 1919 in dienst 
is getreden, al.zoo ' voor de ihwerkingtreaïng 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
zoodat art. 6 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement niet voor hem van toepassing 
is · 

b:· dat het Ambtenarengerecht te Rotterdam 
bij uitspraa_k van 6 Juli 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het door W. 
J. v. d. H . tegen vorenbedoeld besluit inge
stelde beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat H. Steketee voornoemd, als gemach
tigde van W. J. v. d. H ., van die uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij be
roepschrift, onder verwijzing naar de bereids 
bij .klaagschrift aangevoerde gronden, heeft 
verzocht om, met vernietiging van die uit
spraak, het besluit van den Minister van Ju
stitie d.d . 2 April 1936, 5e Afdeel ing , N°. 
854, alsnog 'te willen vernietigen; · 

0. dat gedaagde bij contra-memorie - voo1' 
zooveel noodig met verwijzing naar het door 
hem in eerste . instaQtie gevoerd verweer -
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en overneemt de gronden, welke tot de be
streden uitspraak hebben geleid; 1 

0. dat alsnog, met betrekking tot het bij 
klaagschrift en wederom bij beroepschrift aan
gevoerde, n.l. dat inneming van het aan dat 
van klager, thans e ischer, tegenovergestelde 
standpunt leidt tot de niet te aanvaarden con
sequentie, dat slechts nieuw aangestelde amb
tenaren vallen onder de voorschri ften van de 
Ambtenarenwet 1929 en het Algemeen Rijks
ambtena.renreglement, moge worden opg!)
merlrt, dat eischer hierbij blijkbaar over het 
hoofd ziet, dat in art. 1 van die wet en van 
dat reglement wordt gesproken van " is aan
gesteld" en dat art. 6, 1 id 2, sub a, van be
doeld reglement behelst de woorden " de werk
zaamheden, waarmede de ambtenaar zal wor
den belast"; 

0 . dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep , behoort te worden bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

1 Deze luiden: 
0. dat het Gerecht op grond van den in

houd der stukken aanneemt: 
dat klager ingevolge beschikking van ver

weerder van 17 Juni 1919 is aangesteld tot 
tijdelijk assistent van den Commissaris van 
Rijkspolitie te Hoek van Holland, welke func
tie hij op 8 September 1919 heeft aanvaard; 

dat deze aanstelling bij beschikking van ver
weerder van 12 December 1922, te rekenen 
van 1 Juli 1922 af, is vervangen door een 
aanstelling tot tijdelijk assistent van de auto
riteit aan den Hoek van Holland, belast met 
het toezicht op het v reemdelingen- en het 
1 andverhuizersverkeer; 

dat klager bij besluit van verweerder van 
20 Maart 1936 met ingang van 1 April 1936 
eervol uit voorzegde functie is ontslagen we
gens verandering in de inrichting van het 
dienstvak, waarbij klager werkzaam was; 

dat klager bij verzoekschrift van 23 Maart 
1936, dus na het ontslagbesluit, doch vóór den 
datum van ingang van het ontslag, aan ver
weerder heeft verzocht hem alsnog een aan
stelling in vasten dienst te willen verleenen, 
eventueel met terugwerkende kracht; 

0 . dat verweerder daarop op 2 April 1936 
het thans bestreden besluit, waarbij op klagers 
verzoek afwijzend werd beschikt, h eeft ge
nomen; 

0 . dat het Gerecht thans allereerst moet 
onderzoeken of verweerder op grond van een 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift 
verplicht was geweest he t onderhavige ver
zoek van klager in te willigen; 

0. dienaangaande dat klager deze verpl ich
ting afl eidt uit het bepaa lde bij art. 6, 2e lid, 
sub a van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en wel in het bijzonder uit de laat
ste zinsnede daarvan, luidende dat de tijde
lijke aanstelling in elk geval na tien jaren 
dienst als zoodanig door een vaste aanstelling 
wordt vervangen, waarbij klager aanvoert, dat 

hij reeds van 8 September 1919 af en der
halve meer dan tien jaren onafgebroken in 
tijdelijken dienst is geweest; 

0. dat naar het oordeel van het Gerecht een 
beroep op voorzegde zinsnede, welke met het
geen overigens in art. 6, lid 2, sub a van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement bepaald 
is, één geheel vormt en derhalve niet voor 
toepassing voor andere gevallen dan het daar 
vermelde uit haar verband kan worden ge
licht, klager alleen dan kan baten, indien 
vaststaat dat klager behoort tot de groep van 
tijdelijk aangestelde ambtenaren, als in de 
onderhavige bepaling bedoeld ; 

0. dienaangaande dat naar het oordeel van 
het Gerecht tot deze groep slechts kunnen be
hooren ambtenaren in tijdelijken dienst aan
gesteld krachtens de onderhavige bepaling van 
art. 6 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en mitsdien na de inwerkingtreding 
daarvan; 

dat toch bedoeld artikel blijkens zijn duide
lijke bewoordingen tot strekking heeft het 
geven van voorschriften, welke in acht moe
ten worden genomen bij het doen van nieuwe 
aanstellingen, terwijl daarin niet voorkomt 
eenige toepassel ijkverklaring dezer voorschrif
ten op reeds bestaande aanstellingen; 

0. dat dit laatste, waar art. 125 der Amb
tenarenwet 1929 bepaalt, dat voor de ambte
naren, door of vanwege het Rijk aangesteld bij 
of krachtens a lgemeenen maatregel van be
stuur voorschriften worden vastgesteld onder 
meer betreffende aanstelling, mogelijkerwijs 
een lacune is, doch dat het Gerecht, zoo de 
wetgever inderdaad gewild heeft, dat ook voor 
reeds aangestelde ambtenaren voorschriften 
betreffende aanstelling zouden worden ge
geven, desniettemin aan een bepaling van het 
ter uitvoering van dat wetsartikel uitgevaar
digde Algemeen Rijksambtenarenreglement 
niet een uitlegging mag geven buiten haar 
bewoordingen om; 

0 . dat het Gerecht derhalve, waar vaststaat 
dat klager is aangesteld vóór de inwerking
treding van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, van oordeel is, dat klager aan de 
bepaling van art. 6, lid 2, sub a van dat 
Reglement niet een recht op een vaste aan
stelling kan ontleenen, ook al heeft zijn tij
delijke aanstelling langer dan tien jaren ge
duurd; 

0. dat aan het Gerncht van eenige andere 
bepaling, krachtens welke verweerder ver
pi icht zou zijn klager a lsnog een aanstelling 
in vasten dienst te verleenen, niet is gebleken, 
terwijl evenmin aan het Gerecht is gebleken 
dat het bestreden besluit overigens met eenig 
toepasselijk algemeen verbindend voorschrift 
in strijd zou zijn; 

0 . dat derhalve het bestreden besluit door 
verweerder bevoegdelijk is genomen; 

0 . dat door klager niet is aangevoerd en 
aan het Gerecht (l:eenszins is gebleken, dat 
verweerder van zijn bevoegdheid ten deze 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden waarvoor die bevoegd
heid is gegeven. 

(A. B.) 
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7 Deoernber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

De omstandigheid, dat B. en W. van V. 
a ls orgaan van steunverleening geweigerd 
hebben, een uitgetrokken werklooze, di e te 
Z. in het bevolkingsregister stond inge
schreven, in de steunregeling voor uitge
trokkenen op te nemen, kan niet worden 
aangemerkt als invloed in den zin van 
art. 40, te minder nu het hier niet betrof 
een verzoek van een arme om ondersteu
ning, a ls bedoeld in art. 30, doch een aan
vrage om steun ingevolge de steunrege
ling. De mededeeling van B. en W . van 
V., dat, wanneer hun een verzoek om 
onderstand ingevolge art. 30 ware gedaan, 
zij daarop afwijzend zouden hebben be
schikt, kan buiten beschouwing blijven, 
nu niet is gebleken, dat een zoodanig ver
zoek door belanghebbende is gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van Leonard W. 
Konings; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 November 1936, n°. 453; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 December 1936, 
n°. 12198, afd. Armwezen; 

0. dat Leonard Will em Konings, geboren 
den 20en J anuari 1902, wonende met zijne 
vrouw in een woonwagen, hem verstrekt door 
zijne voormalige werkgeefster, de N. V. Maat
schappij Wegenbouw te Utrecht, zich in J a
nuari 1936 in de gemeente Vries (Drenthe) 
bevond; dat, aangezien hij uit zijn werkloo
zenkas uitgetrokken was, hij zich ter gemeente
secretarie te Vries om steun ingevolge de 
steunregeling vervoegde ; dat, toen deze hem 
geweigerd werd, hij zich naar Zutphen begaf, 
waar hij in het bevolkingsregister stond inge
schreven, en zich aldaar bij het burgerlijk 
armbestuur om ondersteuning vervoegde, welke 
hem, totdat hij weer werk kreeg, tot een to
taal bedrag van f 30 is verstrekt; 

dat het burgerlijk armbestuur van Zutphen, 
van meening dat door de weigering van on
dersteuning door het gemeentebestum· van 
Vries invloed op de komst van den armlastige 
in zijne gemeente heeft medegewerkt, deze 
aangelegenheid ter kennis van Ged. Staten 
van Gelderland heeft gebracht, met verzoek 
eene bes! issing uit te lokken, als bedoeld in 
art. 40, 2e lid, der Armenwet; 

dat B. en W . van V1·ies van oordeel zijn, 
dat in dit geval voor toepassing van art. 40 
der Armenwet geen aanleiding bestaat, aan
voerende, dat door Konings in hunne gemeente 
niet om onderatand ingevolge de Armenwet is 
verzocht en hem opneming in de steunrege
ling hunner gemeente is geweigerd, omdat deze 
steun huns inziens ten laste van Zutphen be
hoorde te komen; waaraan zij toevoegen, dat, 
indien een verzoek om onderstand (ingevolge 
de Armenwet) ware verzocht, hierop onge
twij feld afwijzend zou zijn beschikt, gelet op 
zijne verdiensten in den vorigen zomer en op 
de normen, dat zij bij de beoordeeling van 
onderstandsaanvragen plegen aan te leggen; 
en dat weigering van onderstand krachtens 

constante jurisprudentie niet kan leiden tot 
toepassing van art. 40 der Armenwet; 

0. dat de omstandigheid, dat B. en W. van 
Vries als orgaan voor steunverleening ge
weigerd hebben L. W. Konings in de steun
regeling voor uitgetrokkenen op te nemen, 
niet kan worden aangemerkt als invloed van 
of vanwege B . en W., in den zin van art. 40 
der Armenwet, op diens komst in de gemeente 
Zutphen; 

dat, voor zoover B . en W . in hun gemelde 
kwaliteit L. W. Konings naar de gemeente 
Zutphen mochten hebben verwezen, daar in 
evenmin aanleiding kan worden gevonden, in 
deze aan de voormelde wetsbepaling toepassing 
te geven; 

dat toch, blijkens de stukken, het hier niet 
betrof het verzoek van een arme om onder
steuning, als bedoeld in art. 30 der Armen
wet, doch eene aanvrage om steun, ingevolge 
de bovenvermelde steunregeling, geheel buiten 
de Armenwet om, zoodat de bedoelde handel
wijze van B. en W. los van de voorsch riften 
dezer wet moet worden beoordeeld; 

dat B. en W. nu wel hebben te kennen 
gegeven, dat, wanneer hun door Konings een 
verzoek om onderstand ingevolge art. 30 der 
Armenwet wel ware gedaan, zij daarop af
wijzend zouden hebben beschikt, doch dat dit 
buiten beschouwing kan blijven, nu niet is 
gebleken, dat een zoodanig verzoek door den 
belanghebbende is gedaan; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval , als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voordoet, 
en dit artikel mitsd ien met betrekking tot dit 
gesch il geene toepassing kan v inden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

8 Dece1nb&r 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 4 Augustus 1933 S. 414 Art. 7.) 

H et "verkeeren in bijzondere omstandig
heden" kan niet worden afgeleid uit het 
feit, dat het aantal leerlingen der, voor 
200 leer! i ngen pi aats biedende, school is 
gedaald tot 70. Evenmin mag in aanmer
king worden genomen de omstandigheid , 
dat de onderhavige openbare school in ver
houding tot h et totaal der bijzondere scho
len slechts telt een aantal leerlingen van 
1 op 58, waardoor de stijging van het ge
middeld kostenbedrag per leerling voor de 
gemeente een aanzienlij ke verzwaring van 
lasten beteekent. 

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

het bestuur der Vereeniging tot instandhouding 
eener bijzondere school voor lager onderwijs 
te H elmond, en door de besturen van de 
Roomsch-Katholieke bij,,0ndere scholen voor 
gewoon lager onderwijs, Markt, Noord Ko
ninginne Wal, Kromme Steenweg, Hurkse
straat lc, Mol enstraat 221, Molenstraat 144 A , 
Heuvel 40, Tolijoststraat 35, Heistraat 118, 
le Haagstraat 85 (Parochie Onze Lieve 
Vrouw), alle te Helmond, tegen de beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, Kun-
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sten en Weten~chappen van 19 Februari 1936, 
N°. 1757, afdeeling L.O., waarbij overeenkom
stig- art. 7, eerste lid, der wet van 4 Augustus 
1~33 S. 4l4, gewijzigd bij de wet van 29 Deé,' 
1934, S. 727, is bepaald, dat bij de vaststelling 
van het bedrag der vergoeding, bedoeld in het 
eerste lid van art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1936, de eenige openbare 
lagère school te Helmond buiten aanmerking 
zal worden gelaten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adyies van 
27 Mei 1936, N°. 217; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 4 
December 1936, N°. 8939, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermelde 
beschikking heeft overwogen, dat met het ge
meentebestuur van Helmond moet worden aan
genomen, dat de eenige openbare lagere school 
aldaar in verband met haar betrekkelijk gering 
en nog steeds terugloopend getal leerlingen 
(in 1933: 103, in 1935: 77, op 23 Januari 
1936: 73), en mede in aanmerking genomen 
het totaal aantal leerlingen der bijwndere 
lagere scholen ter plaatse (ongeveer 4200) , 
waardoor eene stijging van het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten van instand
houding van de openbare school , f 8 à f 9 
(tijdvak 1932 tot en met 1934) tot f 11.04, 
zooals over 1936 is geraamd, eene aanzienlijke 
verzwaring van lasten beteekent, geacht moet 
worden in "bijzondere omstandigheden" te ver
keeren, als in het eerste lid van voormeld art. 
7 bedoeld; dat, wat betreft het verwek om de 
vergoeding voor 1936 vast te stelfon op ·een 
bedrag, gelijk aan de gemiddelde . kosten per 
leerling van de openbare school over de jaren 
1932, 1933 en 1934, bij de keuze uit de gelijk-' 
soortige gemeenten, bedoeld in art. 101, vierde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, juncto art. 
15 , tweede lid, van Ons besluit van 4 Sept. 
1923, S. 43, hiermede rekening kan worden 
gehouden; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

1 °. het bestuur der Vereeniging tot instand
houding eener bijwndere school voor lager 
onderwijs, te Helmond, aanvoerende, dat het 
de mogelijkheid inziet, dat bij de verhouding 
van het aantal kinderen der openbare school 
tot dat der bijzondere van 1 : 58, eene daling 
van 25 % van het leerlingenaantal der open
bare school het gemeentelijke budget door het 
abnormaal hooge onkostencijfer per leerling, 
als bedoeld in art. 101 der wet, wodanig be
zwaren kan, dat de " bijwndere omstandig
heden", bedoeld in art. 7 der wet van 4 Aug. 
1933, S. 414, geacht moeten worden aanwezig 
te zijn; dat het bestuur echter ontkent, dat 
zulks hier het geval zoude zijn; dat het ge
meentebestuur klaarblijkelijk tot het cijfer 
f 11.04 gekomen is door voor de 73 kinderen 
over 1936 hetzelfde onkostenbedrag te bere
kenen als voor de 91 kinderen over 1934 ad 
f 806.01; dat, aangenomen, dat het leerlingen
aantal der openbare school in 1936 niet voo,· 
stijging vatbaar is, hetgeen wordt betwijfeld, 
het onderhoudsbedrag dan gelijk zal zijn en 
alzoo eene stijging van het onkostencijfer per 
kind zal veroorzaken; dat, indien het bestuur 

juist is ingelicht, de openbare school door hef 
gedaalde leerlingenaantal van eene 3- eene 
2-klassige school wordt of is geworden; dat 
deze 2 klassen dán eene voldoende bezetting 
heböen, waarvan het gevolg is besparing op 
verwarming, licht, schoonhouden en lee1·mid
delen, alwo eene qaling van het onkostencijfer 
per kind; dat het aan het bestuur onbekend 
is,. of de stijging gr:ooter is dan- de daling of 
andersom, doch dat het elkaar n'iet veel kan 
entloopen, omdat een der motieven voor den 
nieuwbouw der openbare school in 1925/26 
o. a. was: aanrnèrkelijke verlaging van de 
onderhoudskosten en van het onkostencijfer per 
kind; dat .deze nieuwe openbare school, die op 
de meest economische wijze · gebouwd kon wor
den, juist het onkostencijfer in Helmond zoo 
sterk heeft gedrukt, hetgeen is eene "bijwn
dere omstandigheid" in anderen zin dan de 
wet van 4 Augustus 1933, op het oog heeft; 
dat het bestuur op verscheidene plaatsen in
lichtingen heeft gevraagd en de navolgende 
opgaven voor kosten van een leerling der 
openbare school over 1932 heeft verkregen 
van de navolgende in de 6e klasse der per
soneele belasting geplaatste gemeenten: Ap
pingedam f 11.02, Enkhuizen f 11.25, Goes 
f 11.43, Hoogezand f 13,06, Roosendaal f 9.-88, 
Steenwijk f 11.79, Tiel f 13.33, Veendam 
f 10.52, Winterswijk f 12,70, Zutphen. f 14.04; 
dat het bestuur uit Vlissingen - evenals Hel
mond in de 4e klasse der personeele belasting 
gerangschikt - de navolgende cijfers ver
kreeg: 

Onderhoudskosten. Andere kosten '. Totaal 
193°2 f 4.97 f 10.83 f 15.80 
1933 " 1.52 " 8.91 " 10.43 
1934 "1.76 .,, 7.68 " 9.44 

dat de totaal kosten alzoo eene vermindering 
geven van 40 %, doch qe _kosten van onder
houd eene vermindering • te zien -ge".lJn van 
641h %, dit is 60 % meer; dat de tijdsomstan
digheden medebrengen, dat een ieder zooveel 
mogelijk uitgaven tracht te ·verschuiven tot 
een l ater tijdstip; dat, . indien het openbaar 
onderwijs dit doet, het bestuur er zich bij neer 
te leggen heeft; dat de •troost blijft bestaan, 
dat onderhoudskosten toch eens moeten ge
schieden, evenals aankoop van nieuwe leer
middelen enz.; dat de ministerieele beschik
king den op de wet gegronden verwachtingen 
van het bestuur den bodem inslaat; dat ieder 

· schoolgebouw bijvoorbeeld periodiek opgesch il
derd moet worden; dat de bovengenoemde 
beschikking het bestuur practisch de daarvoor 
benoodigde gelden onthoudt, omdat het vrijwel 
onmogelijk moet worden geacht, dat in de 
kosten · van f 8 à f 9 per kind het kostbare 
schilderwerk in het tijdvak begrepen is; dat 
het gemeentebestuur Onzen Minister heeft ver
zocht de vergoeding over 1936 vast te stellen 
op een bedrag, gelijk' aan de gemiddelde kos
ten per leerling van de openbare school over 
1932 1933 en 1934; dat Onze Minister hierop 
antw'oordt, dat bij de keuze uit de gelijksoor
tige gemeenten, bedoeld in art. 101, 4e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 juncto art. 15, 
tweede lid , van Ons besluit van 4 September 
1923, S. 432, hiermede rekening kan worden 
gehouden; dat het practische r!)sul taat dus is, 
dat de gemeente Helmond in verband met 
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hare noodlijdendheid voor eene reeks van jaren 
onvermijdbare onderhoudskosten wel voor de 
openbare school kan uitgeven, doch geen ver
goeding daarvoor behoeft uit te keeren aan 
het bijzonder onderwijs, zulks ondanks de 
financieele gelijkstelling van openbaar en bij
wnder onderwijs; dat het algeheel uitschake
len van vergoeding voor niet-jaarlijksche on
derhoudskosten a ls dakslijtage, vernieuwing 
van vloeren, bepleistering van muren, schil
deren, vernieuwing ketel centrale verwarming 
enz. voor het bijzonder onderwijs niet de strek
king is der wet van 4 Augustus 1933; dat deze 
wet slechts tempering wil van de financieele 
gelijkstelling, hetgeen logisch en bi llijk is; 

2°. de be turen van Roomsch-Katholieke bij
zondere scholen voor gewoon lager onderwijs, 
Markt, Noord Koninginne Wal, Kromme 
Steenweg, Hurksestraat l c, Molenstraat 221, 
Molenstraat 144a, Heuvel 40, Tolpoststraat 35 , 
Heistraat 118, le Haagstraat 85 (Parochie 
Onze Lieve Vrouw}, alle te Helmond, aanvoè
rende, dat naar hunne meening bij de bestre
den beschikking ten onrechte toepassing wordt 
gegeven aan art. 7, eerste lid, der wet van 4 
Augustus 1933, S. 414; dat voor de toepassing 
van genoemd art. 7 noodi g is, dat de school in 
bijzondere omstandigheden verkeert; dat die 
bijzondere omstandigheden niet kunnen worden 
afgeleid uit het feit, dat, in verband met de 
verhouding tusschen het aantal leerlingen der 
openbare school en der gezamenl ijke bijwndere 
scholen, eene geringe verhooging van het 
bedrag, per leerling der openbare school uit
gegeven, groote gevolgen heeft voor de finan
ciën der gemeente; dat de redactie van het 
artikel niet toelaat om eene school in verband 
met de gevolgen van bepaalde omstandigheden 
buiten de toepassing van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 te plaatsen, doch uitslui 
tend de vraag moet worden beantwoord, of de 
omstandigheden op zichzelf als "bijwndere 
omstandigheden" kunnen worden aangemerkt; 
dat dan ook de daling van het aantal leer
lingen der openbare school niet als "bijwndere 
omstandigheden" kan worden aangemerkt; 
dat slechts deze vraag moet beantwoord wor
den, of eene openbare school met 73 leerlingen 
te H elmond kan geacht worden in bijwndere 
omstandigheden te verkeeren; dat zij meenen, 
dat die vraag ontkennend moet worden beant
woord; dat met 73 leerlingen twee goed be
zette klassen geformeerd worden en die klasse
formatie dus niet tot groote uitgaven noopt; 
dat mogelijk in verband met de grootte van 
het schoolgebouw de kosten van onderhoud 
van het gebouw - overigens een klein onder
deel van de totale instandhoudingskosten -
per leerling hoog zijn, maar dat daartegenover 
de ko ten van aanschaffing van leer- en hulp
middelen - een zeker niet minder belangrijk 
onderdeel van de totale instandhoudingskosten 
- per leerling laag zullen zijn, omdat door de 
daling van het aantal leerlingen dier school 
een groote voorraad leermiddelen beschikbaar 
moet zijn; dat de overige kosten per leerling 
door het aantal niet noemenswaard beïnvloed 
zullen worden; dat er dan ook huns inziens 
geen aanleiding is voor toepassing van art. 7 
der wet van 4 Augustus 1933; dat naar hunne 
meening in casu temeer reden is om hier 
strikte toepassing van art. 7 te e ischen, daar 

L. 1936. 

het hier de eenige openbare school te Helmond 
betreft en het buiten aanmerking laten van die 
school dus automatisch dwingt tot toepassing 
van het vierde lid van art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 bij de vaststelling van de 
in dat artikel bedoelde vergoeding; dat, ook 
al moge zulks niet de bedoeling zijn, hierdoor 
voor de besturen in ieder geval eene dergelijke 
mate van onzekerheid bestaat, wat het te ont
vangen vergoedingsbedrag betreft, dat eene 
behoorlijke exploitatie der scholen onmogelijk 
wordt; 

0. dat niet is gebleken, dat de openbare 
lagere school in de gemeente Helmond ver
keert in bijwndere omstandigheden, welke 
voor 1936 aanleid ing tot de toepassing van 
art. 7, eerste lid, der gewijzigde wet van 4 
Augustus 1933, S. 414, wuden behooren te 
geven; 

dat zulks met name niet kan worden afgeleid 
uit de omstandigheid, dat het aantal leerlingen 
dezer school thans zoodanig is gedaald, dat zij , 
hoewel plaatsbiedend aan ongeveer 200 leer
lingen, slechts door ongeveer 70 leerlingen 
wordt bewcht; 

dat de bij deze zaak betrokken Inspecteur 
van het lager onderwijs er wel op wijst, dat 
door deze omstandigheid de kosten van ver
warming, rniniging en onderhoud, berekend 
per leerling, hooger zullen zijn, dan onder 
normale omstandigheden voor de exploitatie 
van eene lagere school noodig is, doch dat 
zulks slechts tot op zekere hoogte kan opgaan, 

, aangezien de onderhavige school in verband 
, met het huidige getal harer leerlingen toch 

niet, zooals thans blijkbaar het geval is, het 
geheele schoolgebouw in gebruik behoeft te 
houden ; 

dat integendeel een gedeelte daarvan aan 
zijne bestemming kon worden onttrokken, in 
welk geval de door den Inspecteur bedoelde 
kosten van verwarming, reiniging en onder
houd niet ver meer het normale niveau zullen 
behoeven te overschrijden; 

dat ten slotte in de bestreden beschikking 
nog wel wordt gewezen op het totaal aantal 
leerlingen der bijzondere lagere scholen ter 
plaatse, waardoor de stijging van het gemid
delde kostenbedrag per leerling voor de ge
meente eene aanzienlijk verzwaring van lasten 
beteekent, doch dat deze omstandigheid niet 
in aanmerking mag worden genomen, aange
zien het à] of niet toepassen van de hierbe
doelde wetsbepaling slechts kan afhangen van 
de vraag, of de openbare lagere school in de 
gemeente in bijwndere omstandigheden ver
keert, hetgeen blijkens het vorenstaande in het 
onderwerpelijke geval niet aannemelijk is 
gemaakt; 

dat mitsdien de bestreden beschikking niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de gewijzigde wet van 4 Augustus 
1933 S . 414; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beschikking van Onzen Minister van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Februari 1936, N°. 1757, afdeeling L. 0., te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

28 
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9 December 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Middelbaar Onderwijswet art. 37.) 

Art. 37 lid 2 M.O.wet, bepalend dat het 
schoolgeld wordt geheven met inachtne
ming van de financieele draagkracht der 
belanghebbenden, is niet beperkt t.ot -~e, 
in het le lid uitsluitend genoemde, R1iks 
hoogere burgerscholen en van Rijkswege 
gesubsidieerde scholen. De geschiedenis der 
Wet van 1 Maart 1920 S. 106 bevestigt 
dit standpunt. 

Derhalve is art. 4 onder c der Verorde
ning op de heffing van schoolgeld aan de 
openbare gemeente cholen voor middelbaar 
en voorbereidend hooger onderwijs te Am
sterdam, voor o. a. leerlingen, wier ouders 
buiten Amsterdam wonen, het schoolgeld 
bepalend op het maximum der schaal voor 
schoolgeldheffing als strijdig met art. 37 
lid 2 M.O.wet, onverbindend. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur der Gemeentebelastingen te Amster
dam tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen aldaar van 
16 Juni 1936 betreffende den aan A te B op
gelegden aanslag in het schoolgeld aan de 
openbare scholen voor middelbaar en voor
bereidend hooger onderwijs te Amsterdam over 
ééne kalendermaand van het heffingsjaar 
1935/1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 4 der Verordening op de heffing 

van schoolgeld aan de openbare scholen voor 
middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs 
te Amsterdam, de volgende bepalingen bevat: 

le lid : ,,Het schoolgeld wordt geheven: 
a. voor leerlingen, wier ouders beiden of een 

van beiden te Amsterdam wonen, naar het 
gezamenlijke inkomen der ouders, vermeerderd 
met dat van de bij hen inwonende minder
jarige kinderen; 

b. voor ouderlooze leerlingen, die te Amster
dam wonen, naar het inkomen dier leerlingen; 

c. voor leerlingen, niet vallende onder a of 
b, naar het maximum van de schaal van 
schoolgeldheffing." 

5e lid: ,,Het schoolgeld wordt zoo noodig in 
overeenstemming gebracht met de bepalingen 
omtrent de heffing, vervat in het eerste I id 
van dit artikel, indien ouders of ouderlooze 
leerlingen in den loop van een heffingsjaar 
Amsterdam metterwoon hebben verlaten of 
zich te Amsterdam metterwoon hebben geves
tigd." 

60 lid : ,,Verlaging of verhooging geschiedt 
alsdan over het aantal kalendermaanden, dat 
het heffingsjaar na het t ijdstip van vertrek 
uit of van vestiging te Amsterdam nog bevat." 

0. dat in deze zaak vastataat: 
dat gedurende het heffingsjaar 1935/1936 

aan eene minderjarige dochter van belangheb
bende ondenvijs is verstrekt aan de vierde hoo
gere burgerschool met driejarigen cursus te 
Amsterdam; 

dat belanghebbende bij den aanvang van het 
heffingsjaar te Utrecht woonde, doch op 30 
Sept. 1935 zijn hoofdverblijf heeft overgebracht 
naar Amsterdam ; 

dat belanghebbende's zuiver inkomen, waar
naar zijn aanslag in de rijksinkomstenbelasting 

voor het belastingjaar 1934/1935 was geregeld 
f 1687 bedroeg, terwijl voor drie minderjarige 
kinderen aftrek is t.oegepast ingevolge art. 38 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914; 

0. dat aan belanghebbende over de maand 
Sept. 1935 een aanslag is opgelegd in het 
schoolgeld aan de openbare scholen voor mid
delbaar en voorbereidend hooger onderwijs te 
Amsterdam naar het maximum van de schaal 
van school geldheffing; 

dat na vergeefsche reclame, de belangheb
bend~ van de beschikking van den Inspecteur, 
waarbij de aanslag was gehandhaafd, in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de aanslag 
niet had mogen worden opgelegd, omdat on
verbindend zijn de voorschriften der heffings
verordening, voor zoover daaruit volgt, dat 
voor hen, die niet in Amsterdam wonen, in elk 
geval schoolgeld wordt geheven naar het maxi
mum van de schaal van school geldheffing; 
dat toch art. 37, 2e lid, der Middelbaar Onder
wijswet bepaalt, dat het schoolgeld wordt 
geheven met inachtneming van de financieele 
draagkracht der belanghebbenden; 

dat de Inspecteur daartegenover heeft aan
gevoerd, dat door de bepalingen, opgenomen 
in het le lid en in de le zinsnede van het 2e 
lid van art. 37 der Middelbaar Onderwijswet 
de door belanghebbende bedoelde bepaling is 
beperkt tot de Rijks hoogere burgerscholen en 
de van Rijkswege ge ubsidieerde gemeentelijke 
hoogere burgerscholen, waart.oe de betrokken 
school niet behoort; 

dat de Raad van Beroep ter zake heeft over-
wogen: . 

dat de steil ing van den Inspecteur berust op 
eene onjuiste lezing van de eerste zinsnede 
van het 2e I id van art. 37; 

dat daarin immers niet, woals in het le lid, 
uitsluitend sprake is van Rijks hoogere bur
gerscholen en van Gemeentelijke hoogere bur
gerscholen, die van Rijkswege worden gesub
sid ieerd, doch wordt vermeld, dat de bepal ing 
der bijdrage gesch iedt voor de gemeentescholen 
door den Gemeenteraad, voor de provinciale 
scholen door de Staten en voor de Rijksscholen 
door den met de uitvoering der wet belasten 
Minister; 

dat, terwijl eenerzijds aanleiding bestaat tot 
de Yeronderstelling, dat de wetgever in de le 
zinsnede van het 2e Jid het oog heeft gehad 
op dezelfde bijdrage, waarvan sprake is in het 
onmiddeflijk voorafgaande le lid, anderzijds 
de aandacht verdient, dat de opsomming der 
scholen in dele zinsnede van het 2e lid ruimer 
is dan die in het le lid, daar zij tevens de 
provinciale hoogere burgerscholen vermeldt en 
de gemeentelijke hoogere burgerscholen zonder 
beperking t.ot die, welke van Rijkswege worden 
gesnhsidieerd; 

dat reeds in de oorsprnnkelijke Middelbaar 
Onderwijswet van 2 Mei 1863 S. 50 art. 37 
eenige algemeene voorschriften bevatte om
trent de bijdrage, die ter tegemoetkoming in 
de kosten der scholen van iederen leerling kon 
worden gevorderd, waarbij het toenmalige 3e 
lid luidde: ,,De bepaling der bijdrage ge
schiedt voor de gemeentescholen door den 
gemeenteraad, voor de provinciale scholen 
door de Staten en voor de Rijksscholen door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken"; 

dat het voorschrift de financieele draal!-
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kracht der belanghebbenden in acht te nemen 
dagteekent van de herziening der Middelbaar 
Onderwijswet bij de Wet van 1 Maart 1920, 
s. 106; 

dat toen aanvankelijk door de Regeering 
werd voorgesteld aan het 3e I id toe te voegen: 

" Voorroover de Rijksscholen betreffende 
wordt het schoolgeld geheven met inachtneming 
van de financieele draagkracht der belang
hebbenden" , waarvoor naar aanleiding van 
een opmerking in het Voorloopi g Verslag van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de 
plaats werd gesteld: ,,Voorzooveel de Rijks
en de van Rijkswege gesubsidieerde Gemeente 
hoogere burgerscholen betreffende, wordt het 
schoolgeld geheven met inachtneming van de 
financieele draagkracht der belanghebbenden" ; 

dat daarop in een amendement van het lid 
der Tweede Kamer van Veen werd voorgesteld 
ook het le lid van art. 37 in de herzi ening te 
betrekken en daarvoor te lezen: 

" Ter tegemoetkoming in de kosten der 
Rijks- en der van Rijkswege gesubsidieerde 
Gemeente Hoogere burgerscholen wordt voor 
iederen leer! ing een bijdrage gevorderd, be
houdens de bevoegdheid tot kostelooze toe
lating van onvermogenden. Het schoolgeld 
wordt geheven met inachtneming van de finan
cieele draagkracht der belanghebbenden"; 

dat de Regeering vervolgens een andermaal 
gewijzigd ontwerp aan de Tweede Kamer heeft 
voorgelegd, luidende : ,,het l e lid van art. 37 
wordt gelezen als volgt: ,,T er tegemoetkoming 
in de kosten der Rijks Hoogere burgerscholen 
en der van Rijkswege gesubsidieerde Gemeente 
Hoogere burgerscholen wordt voor iederen 
leerling een bijdrage gevorderd, behoudens de 
bevoegdheid tot kostelooze toelating van on
vermogenden," in het 2e lid wordt voor "f 60" 
gelezen "f 300" ; aan het 3e lid wordt toege
voegd : ,,Het schoolgeld wordt geheven met 
inachtneming van de financieele draagkracht. 
der belanghebbenden" ; 

dat het a ldus gewijzigde ontwerp in de 
Tweede K amer is aangenomen zonder hoofde
lijke stemming en ronder dat bij de monde
linge beraadslagingen bij het onderwerp is 
stilgestaan, waarna de Wet ook door de E erste 
Kamer is aangenomen, ronder dat daar het 
onderwerp is ter sprake gekomen ; 

dat uit deze geschiedenis blijkt, dat onge
twijfeld aanvankel ijk roowel bij de Regeering 
als bij de Tweede Kamer het voornemen heeft 
bestaan de bepaling omtrent de financi eele 
draagkracht der belanghebbenden uitsluitend 
te doen gelden voor Rijks Hoogere burger
scholen en van Rijkswege gesubsidieerde Ge
meente Hoogere burgerscholen, doch de uit
eindelijke overbrenging van het voorschrift 
van het l e naar het toenmalige 3e lid, ook al 
is daarvan geen toelichting verstrekt, de ver
onderstelling wettigt, dat dit is geschied met 
de bedoeling de bepaling los te maken van de 
beperkingen, di e de plaatsing in het le lid 
met zich bracht, en haar uit te strekken tot 
a lle openbare hoogere burgerscholen, die in 
het 3e - thans 2e - lid uitdrukkelijk zijn 
genoemd; 

dat deze veronderstelling bovendien krach
tigen steun vindt in de Memorie van Antwoord 
op het wijzigingsontwerp van 1920, waarin de 
Minister betoogde : ,,Ook ondergeteekende is 

van meening, dat tusschen de schoolgeldrege
lingen voor Rijks-, gemeente- en gesubsidieerde 
bijrondere hoogere burgerscholen zooveel mo
gelijk overeenstemming moet zijn. Zonder be
paald te willen zien, dat schoolgeldregelingen 
voor de gemeentelijke en gesubsidieerde bijzon
dere hoogere burgerscholen steeds volkomen 
gelijk moeten zijn aan die der Rijksscholen, 
acht hij het toch gewenscht in de wet voor te 
schrijven, dat ook op de gemeentelijke en ge
subsidieerde bijzondere scholen eene heffing 
naar draagkracht moet worden toegepast, 
welke, voor rooveel de gemeentelijke hoogere 
burgerscholen betreft, aan de goedkeuring der 
Kroon en voor rooveel de bijzondere schol en 
betreft, aan de goedkeur ing van den Minister 
is onderworpen. Art. 37 en art. 45ter (onder 
13) zijn dienovereenkomstig aangevuld. Op 
die wijze zal met bijrondere omstandigheden 
rekening kunnen worden gehouden, al zal 
uiteraard bij de beoordeeling in hoofdzaak de 
schoolgcldregel ing van de Rijks Hoogere bur
gerscholen als maatstaf moeten gelden;" 

dat in deze u iteenzetting uitdrukkelijk wordt 
bevestigd, dat het de bedoeling is geweest het 
voorschrift, r ekening te houden met de draag
kracht der belanghebbenden, niet te beperken 
tot de Rijks hoogere burgerscholen en de ge
subsidieerde gemeente hoogere burgerscholen, 
doch het uit te strekken onder meer tot a lle 
gemeente hoogere burgerscholen zonder onder
scheid· 

dat ~it het vorenoverwogene volgt, dat art. 
4 onder c der verordening in strijd was met 
a rt. 37 lid 2 der Middelbaar Onderwijswet en 
deswege onverbindend, zoodat de op dit onder
deel der verordening steunende aanslag niet 
had mogen worden opgelegd; 

dat op deze gronden de Raad de beschikking, 
waarvan beroep en den aanslag heeft vernie
tigd; 

0. dat tegen deze uitspraak a ls middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S., althans v. t. van art. 37 der wet van 2 
Mei 1863, S. 50, houdende regeling van het 
Middelbaar Onderwijs, rooals deze wet is ge
wijzigd, laatstelijk bij de wet van 22 Febr. 
1936, S. 100, en van art. 4 der verordening op 
de heffing van schoolgeld aan de openbare 
scholen voor middelbaar en voorbereidend hoo
ger onderwijs te Amsterdam, doordat de Raad 
van Beroep heeft overwogen: 

,,dat uit het vorenoverwogene volgt, dat art. 
4 onder c der verordening in strijd was met 
art. 37 lid 2 der Middelbaar Onderwijswet en 
deswege onverbindend, zoodat de op dit onder
deel der verordening steunende aanslag niet 
h ad mogen worden opgelegd" ; 

dat tot toelichting van het middel in hoofd. 
zaak is aangevoerd: dat art. 37 der Middel
baar Onderwijswet, rooals dit oorspronkelijk 
luidde, in het l e lid het beginsel huldigde, 
dat de gemeentebesturen wat het heffen van 
school geld aan de hoogere burgerscholen be
treft, volkomen vrij zijn; dat dit beginsel uit
drukkelijk op den voorgrond werd gesteld door 
den Minister Thorbecke, die een gebod tot 
school geldheffing in strijd achtte met het stel
sel der Gemeentewet, welke de heffing van 
geene enkele belasting voorschrijft ; dat ge
noemde Minister het 3e lid (het tegenwoordige 
2e lid , l e zinsnede) a ls eene overbodige bepa-
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ling beschouwde; dat de wijzigingswet van 
1 Maart 1920, S. 106, op het beginsel van art. 
37, le lid, in wover inbreuk heeft gemaakt, 
dat de vrijheid van schoolgeldheff ing met be
trekking tot de van Rijkswege gesubsidieerde 
gemeente hoogere burgerscholen kwam te ver
vallen, doch geenszins met betrekking tot de 
niet gesubsidieerde, bij welk laatste betoog 
o. a. wordt opgemerkt, dat de bepaling be
treffende de heffing naar draagkracht zoowel 
in het oorspronkelijk ontwerp van wet als in 
de beide daaropgevolgde wetsontwerpen niet 
in het l e, maar in het 3e (het tegenwoordige 
2e) lid was geplaatst, waarbij verder aan de 
uitlating der Regeering in de Memorie van 
Antwoord eene tot de gesubsidieerde gemeente
scholen beperkte strekking wordt gegeven en 
gewezen wordt op de onbillijkheid, die zou 
bestaan, als eene gemeente, die hare middel 
bare scholen alleen moet bekostigen, de kin
deren van niet-ingezetenen der gemeente 
slechts kan toelaten tegen eenzelfde schoolgeld 
als voor kinderen van ingezetenen wordt be
paald, terwijl ten slotte met het standpunt der 
Gemeente strookende uitlatingen van bewinds
lieden in en buiten de Volksvertegenwoordi
ging worden aangegeven; 

0 . hieromtrent : 
dat de oorspronkelijke · tekst van art. 37, 

gelijk het, vóór de daarin gebrachte wijzigin
gen, voorkwam in de wet van 2 Mei 1863, 
S. 50, luidde a ls volgt: 

,,Ter tegemoetkoming in de kosten der scho
len kan eene bijdrage van iederen leerling 
gevorderd worden. 

Deze bijdrage kan voor de gemeentescholen, 
die art. 1.4 vordert, niet hooger worden gesteld 
dan op f 12 's jaars, en voor de Rijks hoogere 
burgerscholen niet hooger dan f 60 's jaars. 

De bepaling der bijdrage geschiedt voor de 
gemeentescholen door ·den gemeente1·aad, voor 
de provinciale scholen door de Staten en voor 
de Rijksscholen door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken. 

H et invoeren, wijzigen en afschaffen van 
schoolgelden geschiedt, voor de gemeentescho
len, met inachtneming van art. 232-236 der 
wet van 29 Juny 1851 S. 85. 

De invordering wordt geregeld door eene 
plaaraelijke verordening overeenkomstig de 
bepalingen van artt. 258-262 dier wet. 

De ·invordering der schoolgelden voor de 
Rijks hoogere burgerscholen gesch iedt op de 
wijze, door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken vast te stellen. De opbrengst dier gel
den wordt in 's Rijks schatkist gestort." 

dat het artikel bij de wet van 1 Maa~t 1920, 
S. 106, is gewijzigd en, na het verval len van 
het oorspronkelijke 2e lid op 1 Sept. 1922, het 
le en het 2e lid van den tegenwoordigen tekst 
thans luiden: 

" Ter tegemoetkoming in de kosten der Rijks 
hoogere burgerscholen en der van Rijkswege 
gesubsidieerde gemeente hoogere burgerscholen 
wordt voor iederen leerling eene bijdrage ge
vorderd, behoudens de bevoegdheid tot koste
looze toelating van onvermogenden. 

De bepaling der bijdrage geschiedt voor de 
gemeentescholen door den gemeenteraad, voor 
de provinciale scholen door de Staten, en voor 
de Rijksscholen door Onzen, met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister. Het schoolgeld 

wordt geheven met inachtneming van de finan
cieele draagkracht der belanghebbenden; 

dat in het 4e, 5e en 6e lid van het artikel 
in 1920 geene wijziging is gebracht; 

dat vergelijking van de beide artikelen doet 
zien, dat in 1920 aan het le lid eene meer 
beperkte strekking is gegeven, doordien in 
plaats van eene, voor de scholen in het alge
meen erkende bevoegdheid tot vorderen van 
bijdragen is gesteld een vorderingsplicht a lleen 
voor Rijksscholen en van Rijkswege gesubs i
dieerde gemeentescholen; 

dat echter voor de rest de bepalingen van 
het a rtikel het karakter, dat zij oorspronkelijk 
hadden, behouden hebben; 

dat vooreerst de bevoegdheid der gemeenten 
om voor ha1·e niet van Rijkswege gesubsidieer
de schol en geene bijdrage te heffen, onverlet 
bleef; 

dat verder de le zinsnede van het 2e lid, 
evenals het vroegere 3e lid, ,, de bepaling der 
bijdrage" regelend, gansch algemeen handelt 
over gemeentescholen, provinciale scholen en 
Rijksscholen; dat dan echter ook de daar
mede onverbrekelijk samenhangende 2e zin
snede betreffende de heffing van het school
geld naar de draagkracht der belanghebbenden 
ronder eenige beperking alle de genoemde 
scholen omvat en geldt voor allen, die tegen
over die scholen tot betaling van het school
geld verplicht zijn; 

dat de voorschriften omtrent het invoeren, 
wijzigen en afschaffing van schoolgelden en 
de invordering daarvan evenals te voren ook 
na 1920 alle gemeentescholen omvatten, onaf
hankelijk of zij al dan niet van Rijkswege 
subsidie krijgen, uitlegging, die voor de hand 
ligt, maar waarvoor bij de opvatting van het 
middel geene plaats is; 

dat de Raad van Beroep met juistheid heeft 
geoordeeld, dat de geschiedenis der wet van 
1920 zijn standpunt bevestigt; 

dat toch met betrekking tot het oorspron
kelijk voorstel der Regeering, in 's Raads uit
spraak vermeld, blijkens het Voorloopig Ver
slag der Tweede Kamer eenige leden van 
oordeel waren, ,,dat het schoolgeld voor de 
gemeentelijke en bijzondere hoogere burger
scholen niet lager mag zijn dan dat voor de 
Rijks hoogere burgerscholen"; dat daarop door 
de R egeering in de Memorie van Antwoord 
het mede door den Raad weergegeven ant
woord gaf, waaruit de bedoeling blijkt, de 
verplichte heffing naar draagkracht niet tot 
de Rijksscholen en de van Rijkswege gesub
sidieerde scholen te beperken; 

0. dat uit het voorgaande volgt, dat de in 
cassatie aangevoerde argumenten deels onjuist, 
deels niet ter zake afdoende zijn, en dus het 
middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

9 D eceniber 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

Een zwembad zooals "De Wil genplas" 
is, voorzoover het den bezoekers gelegen
heid biedt te zwemmen of te leeren zwem
men, niet een vermakelijkheid in den zin 
der Heffingsverordening. Bijkomende om
standigheden zouden daarin verandering 
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kunnen brengen, bijv. indien ter plaatse 
een wedstrijd in het zwemmen of zwem
demonstratie zou worden gehouden. 

Voorts verliest een zwembad zijn karak
ter niet en wordt niet tot een vermakelijk
heid, doordat de bezoekers ' tevens zich 
kunnen bewegen op de velden en plan
kiers, zonnebaden kunnen nemen en, om 
na het zwemmen het alsdan verkoelde 
lichaam weder op normale temperatuur te 
brengen, zich kunnen bedienen van turn
toestel I en. 

Ook het feit, dat ook aan bezoekers, die 
er niet komen om te (leeren) zwemmen, 
toegang wordt verleend, noopte den R. v. 
B . niet de inrichting als een vermakelijk
heid te beschouwen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeest.er van Schiebroek tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen Il te Rotterdam van 11 
Mei 1936, betreffende een aansl ag opgelegd 
aan A te B in de "Belasting op tooneelver
tooningen en andere vermakelijkheden" in de 
gemeente Schiebroek; 

Gehoord enz.; Gezien de stukken; 
0. dat de verordening tot heffing van voor

noemde belasting onder meer bevat de vol
gende bepalingen: 

Art. 2: Voor de toepassing dezer verordening 
worden onder vermakelijkheden' verstaan too
neel- en andere voorstellingen, zang- en mu
ziekuitvoeringen, bals en danspartijen, voor
dra!)hten, lezingen, tentoonstellingen, concer
ten, wedstrijden en in het algemeen alle ver
makelijkheden, welke worden gegeven in of 
buiten lokalen en welke voor een ieder, hetzij 
kosteloos, hetzij tegen betaling toegankelijk 
zijn, of tegen betaling in welken vorm ook 
toegankelijk zijn voor bepaalde personen; 

Art. 3. 1. Van de belasting zijn vrijgesteld: 
a. vermakelijkheden, andere dan bals en 

danspartijen, waarvan tenminste 75 % der 
bruto-opbrengst bestemd is voor een I iefdadig 
doel ; 

b. vermakelijkheden, welke op den open
baren weg niet langer dan gedurende een half 
uur op dezelfde plaats of in winkels, waarvoor 
geen vergunning of verlof ingevolge de Drank
wet is verleend, onder nader door Burgemees
ter en Wethouders te bepalen voorwaarden, 
worden gelfeven; 

c. wedstrijden, gymnastiekuitvoeringen, veld
en andere openluchtspelen tot het bijwonen 
waarvan geen toegangsprijs, of uitsluitend een 
toegangsprijs van f 0.10 of minder per persoon 
wordt gevorderd; 

d. tentoonstellingen, welke in haar geheelen 
omvang kosteloos of tegen betaling van niet 
meer dan f 0.10 per persoon toegankelijk zijn 
en waarop geen andere, aan deze belasting 
onderworpen vermakelijkheid, wordt onder
nomen ; 

e. voordrachten en lezingen, welke uitslui
tend een godsd ienstig, wetenschappelijk, soci
aal of politiek karakter hebben, ook dan, ,van
neer zij door middel van lichtbeelden worden 
toegelicht of door muziek, zang of dergelijke 
worden opgeluisterd ; 

/ . tooneel-, zang- of muziekuitvoeringen, 

welke in hoofdzaak gegeven worden door de 
leden van ten algemeene nutte werkzame 
plaatselijke vereenigingen en niet gewinshalve 
worden gegeven of gehouden en welke gratis 
of tegen betaling van niet meer dan f 0.25 per 
persoon, alles inbegrepen, toegankelijk zijn; 

0. dat belanghebbende Poot, als ondernemer 
van het Zwembad "De Wilgenplas" , hetwelk 
een voor een ieder tegen betaling toegankelijke 
vermakelijkheid wu zijn, is aangeslagen ter 
zake dat op 21 Januari 1936 aan een beweker 
van dat zwembad een toegangsbewijs van 
f 0.35 is verkocht zonder dat dit voorzien was 
van het gemeentestempel ten bewijze, dat de 
verschuldigde belasting was voldaan; 

dat belanghebbende zich tegen dezen aanslag 
heeft verzet, eerst vruchtefoos bij den Ge
meenteraad en vervolgens bij den Raad van 
Beroep, welke laatste de beschikking van den 
Gemeenteraad womede den aanslag heeft ver
nietigd; 

dat de Raad van Beroep , na te hebben voor
opgesteld, dat partijen verschillen over de 
vraag, of het Zwembad "De Wilgenplas" al 
dan niet a ls een' vermakelijkheid is te be
schouwen, heeft overwogen: 

dat, hoewel er, woals partijen eenstemmig 
verklaarden, op den betreffenden datum van 
21 Januari 1936 op het terrein muziek was, 
de Raad dit maken van muziek, hetgeen, zoo
als partijen verklaarden door middel van een 
luidspreker-installatie geschiedde en waarvan 
niet is gebleken, dat zij diende ter opluistering 
of aanmoediging van vermaak, niet op één 
lijn stelt met een muziekuitvoering, aangezien 
dit strijdt met het taalgebruik, en art. 2 der 
verordening, in overeenstemming daarmede, 
dan ook niet alle muziek tot vermakelijkheid 
stempelt, doch alleen die muziek, welke een 
muziekuitvoering vormt; 

dat, waar de onderhavige muziek van bij
komstigen aard was, zooals partijen eenstem
mig verklaarden, de R aad dan ook deze mu
ziek niet als een vermakelijkheid op zich zelf 
beschouwt, hebbende de Burgemeester trou
wens ter vergadering verklaard, dat hij , ook 
a l ware er geen muziek geweest, desniettemin 
de inrichting op zich zelf a ls een vermakelijk
heid wu hebben beschouwd, zooals reeds uit 
het vertoogschrift blijkt; 

dat het Zwembad " de Wilgenplas" dan ook 
naar 's Raads oordeel zeker niet valt onder de 
vermakelijkheden, in art. 2 der Verordening 
opgesomd, wodat, wil hetzelve toch a ls een 
vermakelijkheid worden beschouwd, het zou 
moeten vallen onder wat art. 2 verder noemt: 
" In het a lgemeen alle vermakelijkheden welke 
worden gegeven in of buiten lokalen en welke 
voor een ieder toegankelijk zijn" op de wijze 
als daar nader omschreven; 

dat de Bur~emeester ter vergadering ver
klaarde, dat hij geenszins van meening is, dat 
een zwembad, op zich zelf beschouwd, is een 
vermakelijkheid, doch dat zulks voor dit zwem
bad niet opgaat, omdat zeer vele bezoekers het 
wel degelijk alleen maar beweken om daar 
vermaak te scheppen door zonnebaden te 
nemen en te flaneeren op de velden en plan
kiers en zich te vermaken met balspel, terwijl 
zij ook vaak met geheele families er heen 
trekken om daar den dag gezellig door te 
brengen; · 
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dat belanghebbende en zijn raadsman met 
klem betoogden, dat het zwembad "De Wil
genplas" met een dergelijke omschrijving 
groot onrecht wordt aangedaan, daar dit 
zwembad een serieuze onderneming is, waarbij 
streng de hand er aan wordt gehouden, dat er 
geen ongewenschte elementen verschijnen en 
dat de hoofdzaak blijft, dat aldaar de zwem
sport wordt onderwezen en beoefend; dat trou
wens de toegangsprijs te hoog is voor degenen, 
die niet van het bad gebruik maken, tenvijl 
iemand die aldaar in zijn dagelijksche kleeren 
rondloo'pt, een mal figuur slaat, wijl alle be
zoekers in badcostuum gekleed gaan; dat er 
verschillende verpleegsters doorloopend op het 
terrein aanwezig zijn, teneinde bij ongevallen 
hulp te bieden, met welk doel trouwens, in 
overleg met het gemeentebestuur, tevens de 
1 uidspreker-installatie is aangebracht, en er 
drie zwemmeesters geregeld les geven, hebben
de het aantal lessen in het seizoen 1935 onge
veer 16500 bedragen; dat het nemen van 
wnnebaden meer en meer in zwang komt en 
zeker niet als een vermakelijkheid moet wor
den beschouwd; dat, waar dit zwembad bij 
een groote stad gelegen is, die arm is aan 
zwemwater en zwembaden, het geen verwon
dering behoeft te wekken, dat geheele families 
op Zondagen er heen komen, proviand mede
brengen en een groot deel van den dag er 
blijven vertoeven, waarbij men zich dan dik
wijls meerdere malen te water begeeft; 

dat zij derhalve betoogden, dat wel verre 
van een vermakelijkheid te zijn, dit zwembad 
met terzijde-lating van bijkomstigheden, als 
daar zijn de enkele bezoekers, die . er komen 
zonder te zwemmen is een geperfectioneerd 
zwembad, waarin h~t belang van veiligheid 
en volksgewndheid domineert en dan ook een 
instelling is, die een algemeen volksbelang 
bevordert en geen vermakelijkheid; 

dat uit het hierboven gerelateerde, womede 
uit de gewisselde stukken blijkt, dat in dit 
zwembad onderricht wordt gegeven aan begin
nelingen in zwemmen, womede aan hen, die 
in die kunst niet geheel onbedreven zijn, ter
wijl verder geoefende zwemmers deze zwem
gelegenheid beweken; 

dat zwemlessen zeker niet vallen onder het 
begrip vermakelijkheid en de aanwezigheid 
een enkele maal van de bovenbedoelde muziek, 
zoomede van de turntoestellen, die uit den 
aard hunner bestemming na het zwemmen, 
woals appellant onbestreden verklaarde, ge
bruikt worden om het alsdan verkoelde lichaam 
weder op de normale temperatuur te brengen, 
gelijk bij moderne zwemgelegenheden veelal 
,<>orkomt, hierin, naar 's Raads oordeel, geen 
wijziging brengt; 

dat voorts het zwemmen door geoefende 
zwemmers veelal zal geschieden, omdat deze 
lieden daarin genoegen vinden, doch de Raad 
hierin niet kan zien "een vermakelijkheid" en 
zeker niet een vermakelijkheid, woals de ver
ordening dit omschrijft, die wordt "gegeven"; 

dat dit eveneens geldt voor die bezoekers, 
die, woals in de bestreden beslissing wordt 
gesteld, ,,De Wilgenplas" bezoeken om daar 
den dag gezellig door te brengen, hoewel ook 
die bezoekers dan ongetwijfeld zich daar wel 
zullen vermaken; 

dat van de met name in de verordening 

genoemde vermakelijkheden inderdaad kan 
worden gezegd, dat zij "gegeven" worden, 
hetzij enkel door hetgeen anderen aan de be
zoekers bieden, hetzij doordat daarenboven 
de bezoekers in den een of anderen vorm daar 
aan kunnen deelnemen, doch, naar 's Raads 
oordeel, niet is aangetoond, dat hetgeen aan 
de bewakers in dit zwembad geboden wordt, 
zou mogen worden omschreven als een v!lr
makelijkheid in den zin van a rt. 1 der betref
fende verordening en zeker niet als een ver
makelijkheid, welke wordt "gegeven"; 

0. dat als middel van cassatie wordt ge
steld: S., althans v. t., van de artt. 1, 2, 4, 5, 
9, 10 en 13 der bovengenoemde Heffingsver
ordening, 277, 299 en 300 der Gemeentewet en 
16 der Wet van 19 Dec. 1914, S . 564; 

dat ter toelichting van dit middel wordt 
betoogd: dat de Raad van Beroep het Zwem
bad " De Wilgenplas" ten onrechte niet heeft 
aangemerkt als een vermakelijkheid in den zin 
der Verordening, zulks met volkomen misken
ning van doel en aard dier inrichting, welke 
geenszins is een zwembad in de gewone betee
kenis van het woord; dat de Raad aan de 
uitdrukking "gegeven" in art. 2 der Veror
dening een te e~ge beteekenis heeft gehecht; 
dat immers niet uitsluitend moet worden ge
dacht aan een uitvoering of voorstelling, die 
"gegeven" wordt, doch, woals blijkt uit het 
feit, dat bals en danspartijen tot vermakelijk
heden worden gerekend, veeleer aan een ge
legenheid, die "gegeven" wordt, om zich en 
anderen te vermaken; 

0. omtrent dit middel: 
dat een zwembad woals "De Wilgenplas", 

voorwover het den bewakers gelegenheid 
biedt te zwemmen of te leeren zwemmen, ook 
volgens het eigen standpunt der Gemeente niet 
is een vermakelijkheid in den zin der H ef
fingsverordening; 

dat bijkomende omstandigheden daarin ver
andering wuden kunnen brengen, bijvoorbeeld 
indien ter plaatse een wedstrijd in het zwem
men of zwemdemonstratie wu worden gehou
den· 

d~t van dit laatste ten deze echter geen 
sprake is geweest en de Gemeente terecht zich 
niet heeft beroepen op het feit, dat muziek ten 
gehoore werd gebracht, nu deze van geheel 
ondergeschikten aard was; 

dat voorts een zwembad niet zijn karakter 
ver! iest en tot een vermakelijkheid wordt, 
doordat de bewekers zich kunnen bewegen op 
de velden en plankiers, wnnebaden kunnen 
nemen en, met het doel als in de bestreden 
uitspraak omschreven, zich kunnen bedienen 
van turntoestellen; 

dat immers ook dan de inrichting haar 
hoofdkenmerk van zwemgelegenheid blijft be
houden, terwijl eindelijk het feit, dat ook aan 
bewekers, die er niet komen om te (leeren) 
zwemmen, toegang wordt verleend, den Raad 
van Beroep niet noopte de inrichting als een 
vermakelijkheid te beschouwen; 

dat de Raad van Beroep, wat er overigens 
zij van zijn overwegingen, derhalve een juiste 
uitspraak heeft gegeven, wodat het middel 
van cassatie geen doel treft; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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11 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 12.) 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
het voortbestaan der N.V., waarvan ap
pellant directeur is, ernstig in gevaar zou 
worden gebracht, indien hij voor eerste 
oefening in werkelijken dienst zou moeten 
komen; dit geldt te meer, daar onder de 
huidige omstandigheden in het algemeen 
belang het weer te niet gaan van een 
nieuwe industrie zooveel mogelijk moet 
worden voorkomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. J. A. M. Schellekens, dienstplichtige der 
lichting van 1932 uit Amsterdam, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Staat, Mi
nister van Defensie a. i., van 27 Augustus 
1936, VIIe Afdeeling, N° . 460 V, waarbij hem 
vrijstelling van den dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijwnder geval is gewei
gerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 November 1936, N° . 452 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Defensie a. i. , van 8 Dec. 
1936, TIIde Afdeeling, N° . 201 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de thans door 
hem ontvangen ambtelijke inlichtingen, be
schouwd in verband met de bij zijn departe
ment berustende stukken betreffende het aan 
den dienstplichtige in vorige jaren verleend 
uitstel van eerste oefening, hem niet de over
tuiging hebben geschonken, dat deze niet bin
nen afzienbaren tijd tijdelijk in zijn werkkring 
bij de Naamlooze Vennootschap Standard 
Coats te Amsterdam zou kunnen worden ver
vangen; 

dat de appell ant in beroep aanvoert, dat hij 
er in zijn verzoekschrift den nadruk op heeft 
gelegd, als directeur der firma "Standard 
Coats", onmogelijk een plaatsvervanger voor 
zoo'n langen tijd te kunnen aanstellen; dat 
de genoemde firma, waarvan hij sinds de op
richting de leid ing heeft, nu ruim anderhalf 
jaar werkt en zich vooral in den laatsten tijd 
zeer bevredigend ontwikkelt; dat niet weinig 
hiertoe meewerkt zijn opleiding in het buiten
land : Duitschland, Engeland en Frankrijk, 
bij groote confectiehuizen ; dat zijn werk 
allereerst bestaat in het maken der collectie, 
inkoop der stoffen, controle der productie; 
dat tevens een belangrijke factor is zijn per
soonlijke connectie met de groote concerns en 
klanten ; dat het maken der collectie en de 
verkoop de basis voor zijn zaak vormen en het 
toch onmogelijk is om zich hierin te laten 
vervangen door een vreemde, die zijne ideeën 
zou moeten uitwerken en aan wien hij gedu
rende een jaar de geheele zaak zou moeten 
overlaten; dat als bewijs voor de ontwikkeling 
der zaak mag dienen, dat, hoewel• zijn salaris 
in het begin bij het opbouwen der zaak zeer 
gering was, de aandeelhouders besloten hebben 
om dit te bepalen op 150 gulden en in de vol
gende drie jaren 5000 gulden aandeelen toe 
te kennen ; dat hij hieraan nog toevoegt, dat 
34 personen bij hem werkzaam zijn, die hij 
zeer tot zijne spijt voor een deel of geheel zou 

moeten ontslaan; dat bovendien de Bank, die 
hem een vertrouwenscrediet van f 25,000 ter 
beschikking gesteld heeft, zou weigeren om 
bij zijne niet-aanwezigheid dit crediet te hand
haven ; dat hij als laatste argument zich ver
oorlooft om hieraan nog toe te voegen, dat 
zijne verloofde en hij het plan hebben in het 
huwelijk te treden; 

0 . dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, dat 
het voortbestaan van de Naamlooze Vennoot
schap Standard Coats, waarvan de appellant 
directeur is, ernstig in gevaar wu worden ge
bracht, indien de appellant in werkelijken 
dienst wu moeten komen voor eerste oefening; 

dat immers aannemel ijk is gemaakt, dat in 
verband met den aard van het bedrijf de per
soonlijke le iding van den appellant, in het 
bijzonder voor wat het technische gedeelte van 
het bedrijf aangaat, niet kan worden gemist, 
terwijl ook vervanging uiterst bezwaarlijk, zoo 
niet onmogelijk zou zijn, omdat dan het speci
ale cachet der zaak te !oor zou gaan, daarge
laten nog, dat het blijkens de stukken voor den 
appellant niet ronder gevaar zou zijn om eer. 
plaatsvervanger in dienst te nemen en op te 
leiden, aangezien deze dan te zijner tijd als 
concurrent van de zaak, welke een zeer speci
aal karakter draagt, zou kunnen optreden ; 

dat voorts ook is aangetoond, dat de per
soonlijke relaties van den appellant voor het 
bedrijf van groote beteekenis zijn ; 

dat het te ernstiger wu zijn, wanneer het 
onderhavige bedrijf zou moeten worden opge
heven of althans sterk zou moeten worden 
ingekrompen, aangezien in dit bedrijf reeds 
thans een niet onbelangrijk aantal personen 
werk gevonden heeft, di e uiteraard bij een 
eventueele opheffing of inkrimping der zaak 
gevaar zouden loopen werkloos te worden; 

dat voorts onder de huidige omstandigheden 
ook in het algemeen belang het weer te niet 
gaan van een nieuwe industrie woveel moge
lijk moet worden voorkomen; 

dat onder deze omstandigheden moet wor
den aangenomen, dat zich hier een bijwnder 
geval voordoet, als bedoeld in art. 12, eerste 
lid, onder f, der Dienstplichtwet; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beslissing van Onzen 
Minister van Staat, Minister van Defensie 
a. i., van 27 Augustus 1936, VIIe afdeeling 
N°. 460 V, aan den appellant voorgoed vrij
stelling te verleenen van den dienstplicht, met 
dien verstande, dat deze vrijstelling niet geldt 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

Ome Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

14 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 19. ) 

Terecht hebben Ged. Staten beslist, dat, 
nu wijlen de vader van appellant reeds 
was overleden op het tijdstip van appel
lant's verkiezing tot heemraad, appellant 
op dat tijdstip niet meer was aan te mer
ken als zoon van een ingeland, in den zin 
van het provinciaal reglement. Daaraan 
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doet niet af, dat het reglement bepaalt, 
dat de vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden is samengesteld uit de inge
landen, die recht van stemmen hebben 
krachtens de vastgestelde lijst van stemge
rechtigde ingelanden, welke lijst den 
grondslag blijft uitmaken van ieders stem
bevoegdheid, totdat in het volgend jaar 
de nieuwe lijst van kracht zal zijn gewor
den, daar deze bepalingen niet strekken 
tot het invoeren van de fictie, dat over
ledenen ten aanzien van de verkiesbaar
heid van hun zoons als nog in leven zijnde 
worden aangemerkt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mr. K. L. C. M. I . Baron de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn, te Utrecht, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Utrecht van 7 Juli 1936, n°. 
1604/1040 A, 2e Afd., waarbij zijne keuze tot 
heemraad van het waterscha p Langbroek niet 
werd goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1936, n°. 473 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 December 1936, n°. 422, 
afd. Waterstaatsrecht ; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit 
van 7 Juli 1936, n°. 1604/1040 A, 2e Afdee
ling, hun goedkeuring hebben onthouden aan 
de in de vergadering van stemgerechtigde inge
landen van het waterschap Langbroek van 25 
Mei 1936 plaats gehad hebbende verkiezing 
van Mr. K. L. C. M. I. Baron de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn, te Utrecht, tot heemraad van 
het genoemd waterschap, uit' overweging, dat 
de verkozene, die niet voldoet aan den eisch 
van art. 6, derde lid, van het Algemeen Re
glement voor de waterschappen in de provincie 
Utrecht, is verkozen als zijnde de zoon van een 
ingeland, te weten van Mr. J. B. L. C. C. 
Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn; dat 
deze laatste echter op 16 Mei 1936 te 's-Gra
venhage is overleden; dat nu weliswaar diens 
naam voorkomt op de thans geldende lijst van 
stemgerechtigde ingelanden, welke ingevolge 
art. 59 van genoemd Al gemeen R eglement 
van kracht blijft, totdat in 1937 de nieuwe 
lijst van kracht zal zijn geworden; dat echter, 
nu vaststaat, dat Mr. J . B. L. C. C. Baron de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn op 25 Mei 1936 
reeds was overleden, deze toen, mede in ver
band m et het bepaalde in art. 120 van het 
Algemeen Reglement, niet ge rekend kon wor
den nog te behooren tot de ingelanden van het 
waterschap, zoodat Mr. K. L. C. M. I. Baron 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn ook niet als 
won van een ingeland in den zin van art. 7, 
eerste lid, van het Algemeen Reglement kon 
worden beschouwd; dat mitsdien de verk iezing 
van den laatste tot heemraad voor goedkeuring 
niet in aanmerking komt; 

dat van dit besluit Mr. K . L. C. M . I. Baron 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij over
eenkomstig art. 7 sub 1 van het Algemeen 
Reglement voor de Waterschappen in de pro
vincie Utrecht is verkozen als zijnde de zoon 
van een ingeland, te weten Mr. J. B. L . C. C. 
Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn, te 

's-Gravenhage, wiens naam voorkomt op de 
laatstelijk vastgestelde lijst van stemgerech
'tigde ingelanden; dat Ged. Staten aannemen, 
dat, nu hun gebleken is, dat Mr. J . B. L. C. 
C. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn op 
16 Mei 1936 is overleden, deze mede in ver
band met het bepaalde in art. 120 van het 
Algemeen Regler:1ent niet gerekend kan wor
den tot de ingelanden, ten onrechte, daar art. 
50 bepaalt, dat de vergadering van stemge
rechtigde ingelanden is samengesteld uit de 
ingelanden die recht van stemmen hebben 
krachtens de vastgestelde lijst van stemgerech
tigde ingelanden en art. 59; dat deze lijst den 
grondslag blijft uitmaken van ieders stembe
voegdheid, totdat in het volgend jaar de 
nieuwe lijst zal zijn van kracht geworden ; 

0 . dat Ged. Staten terecht en op juiste gron
den hebben beslist, dat, nu wijlen de ·vader 
van den appellant reeds was overleden op het 
tijdstip van de verk iezing, de appellant op dat 
tijdstip niet meer was aan te merken als zoon 
van een ingeland in den zin van art. 7, l e lid , 
van het Algemeen Reglement voor de Water
schappen in de provincie Utrecht; 

dat het beroep van den appellant op het 
bepaalde in de artt. 50 en 59 van dat Regle
ment moet falen, alreeds hierom, wijl deze 
artikelen er o. a. toe strekken, de hoedanigheid 
van stembevoegd ingeland te verbinden aan 
het als zoodanig vermeld staan op de vast
gestelde lijst van stembevoegde ingelanden, 
doch niet tot het invoeren van de fictie, dat 
overledenen te dezen aanzien als nog in leven 
zijnde worden aangemerkt; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Alge
meen Reglement voor de Waterschappen in de 
provincie Utrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

14 D ecember 1936. ARREST van den Hoogan 
Raad. (Vuurwapenwet 1919 art. 1 ; Vuur
wapenreglement art. 1.) 

Het betoog van req., voorzoover daarbij 
als vaststaande wordt aangenomen, dat het 
betrokken alarmpistool een verkorten loop 
had en slechts dan scherpe patronen kon 
bevatten, wanneer deze daartoe een speciale 
behandeling hadden ondergaan, mist fei-
tel(jken grondslag. · 

Wil het uitzonderingsgeval van het 2e lid 
van art. 1 van het K. B. van 11 Juli 1919 

, S. 474 zich voordoen, dan moet het alarm
pistool elk der drie in dat lid beschreven 
eigenschappen bezitten. Uit hetgeen den 
rechter is gebleken, kan hij afleiden, dat 
het pistool andere dan enkel lo se patronen 
kon bevatten. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt. die van 
oordeel i~, dat voor de strafbaarheid noodig 
is, dat bewezen wordto, dat het alarmpistool 
er niet een is, dat geen loop of kenneEjk 
verkorten loop l!eeft, en het niet zoodanig 
is ingericht, dat het beantwoordt aan de 
verrlere eiscben der uitzondering van art. l, 
lid 2, van het K. B.] 
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Op .het beroep van den 0. v. J. bij de: Arr.
Rechtbank te Assen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van voormelde Rechtbank 
van 25 Juni 1936, waarbij in hooger beroep 
bij veTStek een vonnis door- den Kantonrechter 
te Emmen op 9 April 1936 tegen H. J. K. 
te Emmen bij verstek gewezen, bij welk vonnis 
deze ter za'ke van het: 

a. een vuurwapen voorhanden hebben, en 
b. munitie voorhanden hebben, met aan

haling der artt. 1, 3, 12 en 18 der Vuurwapen
wet 1919, 1 van het K. B. van 11 Juli 1919 
S . 474 en 23, 33, 66 en 91 Sr., tot straf is 
veroordeeld, is bevestigd, behoudens wat de 
strafoplegging betreft en, met vernietiging van 
dit vonnis in roovene, gerequireerde is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijftig cents 
en één dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Kantonrechter te Emmen verklaarde bij 
schriftelijk vonnis van 9 April 1936 ten laste 
van requirant bewezen: dat hij den 17en Dec. 
1935, te 11 uur ongeveer in den voormiddag 
te Veenoord, in de gemeente Sleen een alarm
pistool, caliber 6 mm, model l'Em-Ge", type 
browning, althans een soortgelijk voor bedrei
ging en afdreiging geschikt voorwerp, niet val
lende onder de uitronderingsbepalingen van 
art. I van het Vuurwapenreglement, (Ko
nmklijk besluit van 11 Juli 1919 S. 474), 
houdende voorschriften ter uitvoering van de 
Vuurwapenwet 1919 (zooals dit besluit is ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 15 
Juli 1920 S. 608 en 3 Januari 1933 S. 3) en 
een aantal bij bovengenoemd vuurwapen, als 
bedoeld in de "Vuurwapenwet 1919", behoo
rende en daarin passende metaalpatronen met 
koperen huls, gevuld met slaghoedje en een 
lading kruit, voorhanden heeft gehad. 

Gerequireerde was niet verschenen, en dus 
werd in deze zaak geen verweer gevoerd. 

De Kantonrechter nam het bewijs van het 
telastegelegde mede op grond van de verkla
ring van den ter terechtzitting gehoorde des
kundige, die mededeelde, dat het hem ter 
terechtzitting vertoonde alarmpistool, gemerkt 
"Em-Ge" is een van caliber 6 mm type 
browning en wel geschikt is, om er scherpe 
patronen mee te verschieten; dat hij bij zich 
heeft en ter terechtzitting vertoont scherpe 
patronen, welke in den handel verkrijgbaar 
zijn ; dat deze patronen, niet zonder meer 
passen op dit wapen maar dat ze kunnen wor
den afgevijld en passend gemaakt kunnen wor
den op een dergelijk alarmpistool; dat hij 
roo'n scherpe patroon uit een dergelijk alarm
pistool heeft afgeschoten en deze enkele mili
meters in hout drong; dat hij OA die gronden 
van meening is, dat een dergelijk alarmpistool 
niet valt onder de uitronderingsbepalingen als 
bedoeld in art. 1 lid 2 van het Vuurwapen
reglement en dus moet beschouwd worden als 
een vuurwapen in den zin der wet. 

Aan de bewezenverklaarde feiten gaf de 
Kantonrechter de benaming: enz. 

De 0. v. J . bij die Rechtbank heeft daarop 
beroep in cassatie ingesteld, tene inde een 
principieele beslissing van Uw College uit te 
lokken over de vraag of een alarmpistool, als 
bedoeld in voormeld vonnis, is te beschouwen 

a ls een vuurwapen in den zin der Vuurwapen
,wet 1919. !:lij stelt als middel: _s.· of v. t. van 
art. 1, tweede lid van het Koninklijk Besluit 
van 11 Juli 1919 S. 474 (Vuurwapen-regle
ment) in verband met .art. 1 en 3 der Vuur
wapenwet 1919, aangezien, hoewel vaststond, 
dat het ,in de inleidende dagvaarding beschre
_ven alarmpistool een verkorte loop en een 
caliber van 6 mm had en alléén dan scherpe 
patronen kon bevatten, wanneer deze daartoe 
een speciale bewerking, bestaande in afvijlen 
en passend maken, hadden ondergaan - de 
Kantonrechter en de Rechtbank, het vonnis 
van den Kantonrechter bevestigend, hebben 
aangenomen, dat een dergelijk wapen niet viel 
onder de uitrondering van het 2e lid van art_ 
1 van het Vuurwapenreglement voornoemd, 
krachtens welke uitzondering niet onder vuur
wapenen worden verstaan alarmpistolen" welke. 
geen loop of 'Elen kennelijk verkorten 1001> 
hebben, en welke zoodanig zijn ingericht, dat 
zij enkel losse patronen van een kaliber niet 
grooter dan 6 mm kunnen bevatten, terwijl de 
,ligplaats van die .patronen en de gasuitlaat 
loodrecht staan op den loop of op de I engte
richting van het voorwerp". 

Aan het middel ontbreekt m. i. ten deele 
feitelijken grondslag - ten minste ik heb in 
de stukken niet gelezen, dat het in de dagvaar
ding beschreven a larmpistool een verkorten 
loop had - tenzij men dit rou mogen afleiden 
uit de woorden "type browning", hetgeen mij 
te ver gaat - en evenmin dat het alleen dan 
scherpe patronen kon bevatten, wanneer deze 
een speciale bewerking, be taande in afvijl en 
en passend maken, hadden ondergaan. Wat 
het laatste punt betreft verklaarde de des
kundige slechts dat hij bij zich had en ter 
terechtzitting vertoond scherpe patronen, welke 
in den handel verkrijgbaar zijn, en na be
werking in het pistool gebruikt kunnen wor
den, hetgeen naar mijn oordeel geheel wat 
anders is dan requirant stelt en niet uitsluit, 
dat er ook wel scherpe patronen in den handel 
kunnen zijn, welke ronder bijrondere bewerking 
op een dergelijk pistool passen. 

De Minister van Justitie wenscht uitge
maakt te zien of deze alarmpistolen al dan 
niet onder de uitronderingen genoemd in het 
Vuurwapenreglement vallen, vandaar dan ook, 
dat getracht wordt een principieele uitspraak 
te verkrijgen, mede in verband met de geschie
denis der Wet. 

De alarmpistolen worden in art. 1 der Vuur
wapenwet 1919 vermeld sinds de wijzigingswet 
van 8 Juli 1932, S. 345, een wijziging welke 
verband hield met Uw arrest van 15 October 
1928 (W. 11891; N . J . 1929, 53) krachtens 
w1llke beslissing die alarmpi tolen niet als 
wapenen in den zin der wet werden aange
merkt, 

In de Memorie van Toelichting op de wijzi
gingswet merkte de Minister op: ,,Vooral nu 
gebleken is, dat dergelijke voorwerpen meer 
en meer, o. a. door wapenfabrieken, wier em
plooi na den oorlog werd verminderd, in den 
handel worden gebracht, terwijl bij de ver
vaardiging in toenemende mate de aard van 
de gewone revolver wordt benaderd en wel 
roodanig, dat die voorwerpen betrekkelijk ron
der veel moeite of technische vaardigheid in 
gewone revolvers kunnen worden veranderd, 
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1mmt het den ondergeteekende alleszins ge
·wenscht voor het voorhanden hebben, afleveren 
.:inz. van die voorwerpen onder de Vuurwapen
·wet 1919 te brengen. In verkeerde handen 
Kunnen die voorwerpen, die eerst bij een nauw
.keurig onderzoek blijken geen werkelijke re
-volvers te zijn, worden gebruikt vor afdrei-
-ging en gewelddadig optreden, terwijl de be-
•dreiging met een dergelijk voorwerp aanlei
-ding kan geven tot een noodzakelijk gemeende 
zelfverdediging met noodlottige gevolgen voor 
bem, die het voorwerp gebruikte. Zijn die 
voorwerpen bovendien dan nog gemakkelij~ 
tot werkelijke revolvers om te werken, dan is 
-de wenschelijkheid om ze onder de werking 
-der Vuurwapenwet 1919 te brengen, des te 
-grooter". 

Toen vanuit de Tweede Kamer bezwaren 
-gemaakt werden "alarmpistolen" in de wet op 
-te nemen, antwoordde de Minister. Z.Exc. gaf 
-onder handhaving van het standpunt van het 
•ontwerp, dat dergelijke voorwerpen onder de 
wet behooren, toe, dat er grensgevallen kun
nen zijn, of men met een "voor bedreiging 
-geschikt" voorwerp heeft te maken, die de 
rechter zou moeten beoordeelen, maar waarvan 
'het, in verband ook met de ontwikkeling van 
de techniek, misschien beter is, dat de admi
nistratie dit in de hand houdt. 

In verband hiermede werden bij amendement 
ode woorden "naar bij algemeene maatregel 
van bestuur te stellen regelen" ingevoegd. 

Het vuurwapenreglement heeft in art. 1 lid 
"2 nader uitgewerkt welke alarmpistolen wel, 
en welke niet onder vuurwapenen worden 
begrepen, zooals in het middel is vermeld. 

Volledigheidshalve vermeld ik in dit ver
band nog het rondschrijven van den Minister 
van Justitie van 7 Mei 1935 5e Afd. N°. 832, 
aan Heeren Commissarissen der Koningin in 
-de provinciën betreffende alarmpistolen "Em
Ge" 6 mm, luidend: 

,,Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te be
Tichten, dat bij vonnis van den Kantonrechter 
te Gro11ingen d.d. 22 Maart 1935 de verdachte, 
die zonder machtiging een alarmpistool, model 
,,Em-Ge" cal. 6 mm type browning voorhan
den had, wegens onbevoegd voorhanden hebben 
van een vuurwapen werd veroordeeld. 

De uitspraak werd gedaan mede op grond 
van een verklaring van een deskundige - le 
luitenant der Infanterie - - dat bedoeld voor
werp als vuurwapen is te beschouwen en niet 
valt onder de uitzonderingen genoemd in art. 
ï, lid 2 Vuurwapenregleme nt. 

Het schijnt mij gewenscht toe, dat de admi
nistratie bij de uitvoering der Wet met deze 
uitspraak des Kantonrechters rekening houdt. 

Ik moge U verweken de onder U ressortee
Tende hoofden van plaatselijke politie ter zake 
in te li ch ten." 

Inderdaad kunnen zich toch nog vele grens
gevallen voordoen, waarin de rechter zal heb
.ben te beslissen, of een bepaald voorwerp als 
wapen is te beschouwen. Duidelijk blijkt dit 
bij de beschrijving van diergelijke voorwerpen 
door K . W. Wijk gegeven in zijn artikelen 
-over wapens en vuurwapens (alarmapparaten) 
in "de Politiegids" van 1 April 1936 en vol
gende afleveringen. 

De eerRte vraag welke in deze zaak rijst is, 
naar mijn oordeel deze, of de telastelegging 

voldoet aan de eischen van de wet. M. i. is 
dit het geval. Wel geeft zij slechts enkelo 
kenmerken van het desbetreffende alarmpistool 
aan, doch voegt er aan toe, dat het niet valt 
onder de uitwnderingsbepalingen van art. 1, 
lid 2 Vuurwapenreglement, ronder de woorden 
dier bepaling te herhalen. 

Wel acht ik voor strafbaarheid desniettemin 
noodig, dat ter terechtzitting bewezen woi-de, 
dat het alarmpistool er niet een is, dat geen 
loop of kennelijk verkorten loop heeft, en dat 
het niet wodanig is ingericht, dat het beant
woordt aan de verdere en andere eischen der 
uitzondering gesteld in art, 1, lid 2, wil het 
alarmpistool als vuurwapen beschouwd kum,en 
worden. 

Al deze punten zijn echter niet onderwcht, 
althans daarvan blijkt niet, wodat mijn slotsom 
is, dat het bestreden vonnis niet voldoende 
met redenen omkleed is. 

Met het middel ga ik dus niet mede, doch 
ambtshalve concludeer ik tot vernietiging van 
het vonnis en verwijzing der zaak naar het 
Gerechtshof te Leeuwarden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: {zie conclusie); 

0. dat den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat hij den 17en 
December 1935, te 11 uur ongeveer in den 
voormiddag te Veenoord, in de gemeente Sleen 
een alarmpistool, caliber 6 mm, model " Em
Ge", type browning, althans een soortgelijk 
voor bedreiging en afdreiging geschikt voor
werp, niet vallende onder de uitzonderings
bepalingen van art. 1 van het Vuurwapen
reglement, (Koninklijk besluit van 11 Juli 
1919 S. 474) , houdende voorschriften ter uit
voering van de Vuurwapenwet 1919 (zooals dit 
besluit is gewijzigd bij de Koninklijke beslui
ten van 15 Juli 1920 S. 608 en 3 Januari 
1933 S. 3) althans een automatisch pistool en 
een aantal bij bovengenoemd vuurwapen, als 
bedoeld in de " Vuurwapenwet 1919", behoo
rende en daarin passende metaalpatronen met 
koperen huls, gevuld met slaghoedje en een 
lading kruit, voorhanden heeft gehad; 

dat de Kantonrechter bij zijn in zoover be
vestigd vonnis dit telastegelegde bewezen 
heeft verklaard, met dien verstande dat gere
quireerde een alarmpistool caliber 6 mm, mo
del "Em-Ge", type browning, niet vallende 
onder de uitwnderingsbepalingen van art. 1 
-ran het Vuurwapenreglement (Koninklijk Be
sluit van 11 Juli 1919 S. 474) houdende voor
schriften ter uitvoering van de Vuurwapenwet 
1919 (zooals dit besluit is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 15 Juli 1920 S. 608 
en 3 Januari 1933 S. 3) voorhanden heeft 
gehad; 

dat dit vonnis de volgende bewijsmiddelen 
bevat, een ambtseedig proces-verbaal, inhou
dende: ,,dat verbalisanten op 1 7 December 
1935 des voormiddags omstreeks 11 uur in een 
woning te Veenoord, gemeente Sleen in een 
door verdachte bewoonde kamer hebben aan
getroffen een alarmpistool , model "Em-Ge" 
caliber 6 mm type browning en 28 stuks me
taalpatronen met koperen huls, gevuld met 
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:slaghoedje plus een lading kruit, caliber 6 
mm passende in dat pistool, zonder dat ver
,dachte aan eerstgenoemde relatant op diens 
"Vordering vertoonde eene daartoe strekkende 
machtiging of eenig ander daartoe strekkend 
:geldig bewijs; 

dat verdachte aan verbalisanten heeft ver
ldaard, dat hij dit wapen en die patronen in 
,den afgeloopen zomer heeft _gekocht te 's-Gra
venhage en dat hij geen machtiging of eenig 
,a nder geldig bewijs bezat, hetwelk hem het 
recht of de bevoegdheid gaf, om een vuur
·wapen voorhanden te mogen hebben ; " 

en de verklaring van een deskundige, lui
,dende: ,,dat het hem ter terechtzitting ver
toonde alarmpistool , enz. (zie conclusie); 

dat het middel , voorzoover daarbij als vast
:staande wordt aangenomen, dat het onder
havige alarmpistool een verkorten loop had 
,en slechts dan scherpe patronen kon bevatten, 
wanneer deze daartoe een speciale behandeling 
hadden ondergaan, feitelijken grondslag mist; 

dat voorzoover in het middel wordt betoogd, 
,dat uit de feiten en omstandigheden, waarop 
,de bewezenverklaring steunt, niet kan worden 
,afgeleid, dat het alarmpistool niet viel onder 
de uitzonderingsbepalingen van art. 1 van het 
Koninklijk Besluit van 11 Juli 1919 S. 474, 
,dit betoog faalt, daar toch, wil het uitzon
,deringsgeval van het tweede lid van genoemd 
art. 1 zich voordoen, het alarmpistool elk der 
,drie in dit lid beschreven eigenschappen moet 
bezitten en de rechter uit hetgeen als voormeld 
is gebleken kon afleiden, dat het pistool 
andere dan enkel losse patronen kon bevatten; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

i4 December 1936. ARREST van den Hooe:en 
Raad. (Motor- en Rijw.Regl. art. 5.) 

0 

Ten onrechte meent req., dat in dagv. de 
feiten en omstandigheden moeten worden 
omschreven, waaruit de noodzakelijkheid 
van het telastegelegde niet stilhouden of 
langzamer rijden zou volgen. Voldoende is, 
dat die noodzakelijkheid in de dagvaarding 
zonder meer ;s vermeld, gelijk hier [met 
de woorden : zooinoodig met het door hem 
bestuurde motorrijtuig stil te houden enz.] 
het geval was. 

Op het beroep van C. L. , chauffeur te Dor
drecht, requ irant van cassatie tegen een vonnis 
van de R echtbank te Dordrecht van 19 Juni 
1936, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van het in eersten aanleg gewezen vonnis, 
requirant ter zake van het: als bestuurder 
van een motorrij tuig een weg berijdende, waar
mede een andere weg zich vereenigt, en het 
punt van vereeniging naderende gelijktijdig 
met een bestuurder van een motorrijtuig, die 
den anderen weg berijdt, en dien hij aan zijn 
rechterhand heeft, met hetgeen door hem be
stuurd wordt voor dezen den doorgang niet 
vrijlaten, met aanhaling der artt. 1 en 2 
der Motor- en Rijwielwet, 1, 5 en 73 van het 
Motor- en Rijwielreglement en 23, 91 Sr. is 
veroordeeld tot een geldboete van acht gulden 
en een vervangende hechtenis van aoht dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Dordrecht vernietigde 
op 19 Juni 1936 in hooger beroep een vonnis 
van den Kantonrechter aldaar, omdat zij zich 
daarmede niet kon vereenigen en verklaarde 
ten laste van requirant bewezen, dat hij op 
16 Januari jongstleden, te ongeveer 9¼ uur, 
des namiddags te D01:drecht als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig daarmede heeft ge
reden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de voorstraat en alstoen 
nagenoeg gelijktijdig, het punt waar de Voor
straat zich met de voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de Nieuwbrug vereenigt, 
welke laatste weg aan de voor hem verdachte 
rechterzijde van de Voorstraat daarop uit
mondt, naderende met een bestuurder van een 
ander motorrijtuig, die de Nieuwbrug bereed, 
niet voor dezen, dien hij , verdachte, aan zij n 
rechterhand had den doorgang heeft vrijgelaten 
door zoo noodig met het door hem bestuurde 
motorrijtuig stil te houden of langzamer te 
gaan rijden. 

In cassatie gekomen draagt requirant als 
middel voor: 

,,S., althans v. t. van de artt. 261, 338, 339 , 
348, 350, 351, 352, 358 Sv. in verband met 
art. 2 der Motor- en Rijwielwet en a rt. 1, 5, 
73 van het Motor- en Rijwielreglement, door 
requirant schuldig te verklaren aan overtre
ding van art. 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement, met strafoplegging als voormeld, 
terwijl in de oorspronkelijke dagvaarding gee
nerlei feiten of omstandigheden worden ge
noemd, noch daaruit op andere wijze van feiten 
of omstandigheden blijkt, waaruit, indien be
wezen, de noodzakel ijkheid kan worden afge
leid voor requirant, om ten tijde en ter plaatse 
als bij die dagvaarding omschreven, sti l te 
houden of langzamer te gaan rijden, teneinde 
den doorgang vrij te laten voor den bestuurder 
van het motorrijtuig, die de Nieuwbrug te 
Dordrecht bereed en zich aan requirants rech
terhand bevond; een en ander terwijl art. 5 
van het Motor- en Rijwielreglement door ge
bruikmaking van de ook in de dagvaarding 
zonder meer overgenomen woorden "zoo noo
dig" uitdrukkelijk het vereischte stelt, dat 
zulke feiten of omstandigheden tot het stil
houden of langzamer gaan rijden moeten 
nopen''. 

Dit middel slaat terug op het, blijkens het 
vonnis , bij de Rechtbank gevoerde verweer, 
dat in de inleidende dagvaarding geen straf
bare overtred ing van art. 5 van het Motor
en Rijwielreglement is ten laste gelegd, aan
gezien daarin ontbreekt een nadere aanduid ing 
waarin voor verdachte de noodzakelijkheid 
bestond om met het door hem bestuurde motor
rijtuig sti l te houden of langzamer te gaan 
rijden , welk verweer naar het oordeel der 
Rechtbank moest worden verworpen, daar in 
de dagvaarding door de woorden "zoo noodig" 
de in bedoeld artikel voor een strafbare over
treding vereischte noodzakelij kheid om stil te 
houden of langzamer te gaan r ijden voldoende 
- zelfs uitdrukkelijk - tot uiting is gebracht 
en slechts bij het ontbreken in de dagvaard ing 
van deze uitdrukkelijke vermelding, die nood
zakel ijkheid op andere wijze, zooals door na
dere omschrijving, uit de telastelegging moet 
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kunpen worden afgeleid. 
Hoewel ik mij kan vereenigen met de aan 

.het middel ten grondslag liggende gedachte, 
.dat de inleidende telastelegging, waarvan ik 
het bewezen verklaarde gedeelte hierboven 
weergaf, duidelijker kon zijn, wil men in staat 
zijn zich een beeld te vormen van wat hier is 
voorgevallen, zoo wu dit bezwaar m. i. in dit 
geval niet tot cassatie kunnen leiden, nu de 
rechtspraak tegenwoordig lichter e ischen stelt 
-aan de feitelijke omschrijving van het gebeu
ren, dan in vroeger tijden het geval was. 

Echter acht ik, ook afgescheiden daarvan 
het middel onjuist. Er is hier n.l. een belang
rijk onderscheid tusschen de woorden van art. 
5 van het Motor- en Rijwielreglement en de 
bewezen verklaarde telastelegging. Het R egle
ment toch legt bij het naderen van een kruis
punt de verplichting op den doorgang vrij te 
laten, zoo noodig stil te hoüden of langzamer 
te rijden of te gaan. 

De te)astelegging gebruikt nu wel ongeveer 
dezelfde woorden, maar taalkundig in ander 
verband. 

Terwijl het reglement zegt, dat men, a. den 
doorgang moet vrijlaten, b. wo noodig stil 
houden, c. zoo noodig langzamer rijden of 
gaan, is bewezen verklaard, dat requirant den 
doorgang niet heeft vrijgelaten, hetgeen een 
vaststelling van een feit is, en waarop in vele 
telasteleggingen pleegt te volgen: ,,maar is 
doorgereden". De steller der telastelegging 
volgt hier een andere wijze, en zegt dat requi
rant den doorgang niet heeft vrijgelaten door 
wo noodig met het door hem bestuurde motor
rijtuig stil te houden of langzamer te gaan 
rijden. 

Hij geeft dus manieren aan waarop requirant 
den doorgang had kunnen vrijlaten, en waar
uit de Rechtbank blijkbaar heeft afgeleid, dat 
requirant op de kruising is doorgereden. 

Ik ben derhalve van oordeel, dat het middel 
niet tot cassatie kan le iden en concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer van 

der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat den requirant bij inleidende dagvaar
ding is telastegelegd, dat hij op 16 J anuari 
jongstleden, te ongeveer 9¼ uur, des namid
dags te Dordrecht als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig daarmede heeft gereden 
over den voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg, de Voorstraat en alstoen ge
lijktijdig al thans nageno~g gelijktijdig, het 
punt waar de Voorstraat zICh met de voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg de 
Nieuwbrug vereenigt, welke laatste weg aan 
de voor hem verdachte rechterzijde var, de 
Voorstraat daarop uitmondt, naderende met 
een bestuurder van een ander motorrijtuig, die 
de ieuwbrug bereed, niet voor dezen, dien 
hij, verdachte, aan zijn rechterhand had den 
doorgang heeft vrijgelaten door wo noodig 
met het door hem bestuurde motorrijtuig stil 
te houden of langzamer te gaan rijden; 

0. dat namens den requirant voor de Recht
bank het verweer is gevoerd, dat in de telaste-

legging niet is te lezen, dat voor requirant de 
noodzakelijkheid aanwezig was om stil te hou
den of langzamer te gaan· rijden; dat de recht.. 
bank dit verweer als feitelijk ongegrond heeft 
verworpen, daarbij overwegende, dat in de 
dagvaarding door de woorden "zoo noodig" de 
in art. 5 van het Motor- en Rijwielreglement 
voor eene strafbare overtreding vereischte 
noodzakelijkheid om stil te houden of lang
zamer te gaan rijden voldoende - zelfs uit
drukkelijk - tot uiting is· gebracht; 

0 . dat de stelling van het middel, dat in de 
dagvaarding de feiten en omstandigheden moe
ten worden omschreven, waaruit de noodzake
lijkheid van het telastegelegde niet st ilhouden 
of langzamer rijden wu volgen, niet juist is, 
daar voldoende is, dat die noodzakelijkheid in 
de dagvaarding zonder meer is vermeld, gelijk 
- naar de met de dagvaarding niet onver
eenigbare uitlegging der rechtbank - hier het 
geval was; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j 0

• art. 
101 5e lid.) 

De kosten van vernieuwing van de cen
trale verwarmingsketel der school, nood
zakelijk met het oog op den slechten toe
stand, waarin de bestaande ketel was ko
men t,e verkeeren, vallen naar hun aard 
onder dje van instandhouding, als bedoeld 
in art. 101 5e lid. Door het aanbrengen 
van een ketel van een ander type en van 
grootere capaciteit wordt de aard der in
richting niet gewijzigd. 

Nu het aanbrengen eener verandering 
van iurichting is geschied vóór het in
dienen der aanvrage ex art. 72 is t.erecht 
op het verzoek afwijzend beschikt, daar 
het schoolbestuur niet aannemelijk heeft 
gemaakt, dat een zoodanig spoedgeval aan
wezig was, dat de beschikking op een in 
te dienen aanvrage niet had kunnen wor
den a fgewacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der "Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel in 
de gemeente Veendam", gevestigd te Veen
dam, tegen hst besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 6 Augustus 1936, Letter G, 
3e afdeeling, tot ongegrondverklaring van zijn 
beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Veendam van 6 Maart 1936, hou
dende afwijzende beschikking op het overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
ingediend verwek om medewerking voor de 
aanschaffing en plaatsing van een nieuwen, 
grooteren Gawgeen Rainchonketel ten be
hoeve van de centrale verwarming van de 
bijwndere school voor gewoon lager onderwijs, 
Torenstraat N° . 1 te Veendam , ter vervanging 
van den bestaanden ketel, alsmede voor het 
aanbrengen van een asbestbuis in den schoor
steen van het schoolgebouw; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies .van 
25 November 1936, N°. -475; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
December 1936, 0

• 13047, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van Veendam in zijne ver
gadering van 6 Maart 1936 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel iu de gemeente 
v-eendam

7 
gevestigd te V eendam , om overeen

komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
de benoodigde gelden te mogen ontvangen 
voor de aanschaffing en plaatsing van een 
nieuwen, grooteren Gazogeen Rainchonketel 
ten behoeve van de centrale verwarming der 
bijzondere school voor gewoon lager onderwijs, 
Torenstraat -o . 1, ter vervanging van den 
bestaanden ketel, alsmede de gelden voor het 
aanbrengen van een asbestbuis in den schoor
steen van de genoemde school ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat de 
genoemde Yereeniging rechtspersoonlijkheid 
bezit; dat het bestuur in zijn adres mededeelt, 
dat de aanschaffing van den nieuwen ketel, 
alsmede de aanbrenging van een asbestbuis, 
reeds hebben plaats gevonden, zulks wegens 
gebleken noodzakelijke onmiddellijke voor
ziening; dat het bestuur, door het plaatsen 
van een ketel van grootere capaciteit, zijn 
aanspraak op vergoeding ingevolge art. 72 
der Wet meent te kunnen ontleenen op grond 
van "verandering van inrichting" van het 
schoolgebouw; dat de noodzakelijke onm id
dellijke voorziening niet is aangetoond en 
deze, daar de oude ketel reeds omstreeks Oct. 
1935 is verwijderd, thans niet meer is te con
troleeren; dat hier evenmin sprake is van 
verandering van inrichting van het school
gebouw, daar de bestaande ketel is vervangen 
door een anderen ketel; dat, ook al ware hier 
wel sprake van "verandering van inrichting" 
van het schoolgebouw, de voorschriften van 
art. 77 der wet, nu het werk reeds is tot stand 
gebracht, geen toepassing meer kunnen vin
den· 

d~t, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Groningen in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 6 Aug. 
1936, Letter G. , 3e afdeeling, het beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit overweging, 
dat de centrale verwarmingsinstallatie als deel 
van de inrichting van het schoolgebouw geacht 
moet worden met dit gebouw één geheel uit 
te maken; dat volgens art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 de gemeente aan de bestu
ren der in art. 97, eerste lid, bedoelde scholen 
de kosten van instandhouding vergoedt; dat 
de instandhouding van een bepaald object 
noodzakelijk medebrengt onderdeelen van dat 
object te vernieuwen; dat, daar de vernieu
wing van een ketel , onderdeel der centrale 
verwarmingsinstallatie, als een vernieuwing 
van een onderdeel van het schoolgebouw moet 
worden beschouwd, de kosten dier vernieuwing 
behooren tot de kosten van instandhouding ; 
dat in deze van een verandering van inrich
ting, waarvan de kosten langs den weg van 
art. 72 van de gemeente kunnen worden ge
vraagd, derhalve niet kan worden gesproken; 
dat de vervanging van den ouden, in 1916 in 
gebruik gestelden ketel door een ketel van 
grootere capaciteit, hierin geen wijziging 

brengt; dat immers de constructieve deel en 
alleen van grootte en niet van aard veran
deren; dat echter, ook al ware het anders en 
al zou er dus van verandering van inrichting 
kunnen worden gesproken, op de aanvrage, 
voor zoover zij op den nieuwen ketel betrek
king heeft, toch terecht een afwijzende be
schikking is genomen, aangez ien art. 77 der 
wet, dat bij art. 82 der wet uitdrukkelijk van 
toepassing is verklaard ten aanzien van ver
andering van inrichting, niet toegepast zou 
kunnen worden ten opzichte van een veran
dering van inrichting, die reeds v66r de aan
vrage is tot stand gebracht, waaruit volgt, dat 
voor een verandering van inrichting, die reeds 
vóór de aanvrage heeft plaats gevonden, geen 
aanspraak op medewerking van de zijde van 
den gemeenteraad aan art. 72 der wet kan 
worden ontleend; dat nu wel door het school
bestuur een beroep wordt gedaan op Ons be
sluit van 8 September 1931, N°. 37, maar ten 
onrechte, aangezien het hier geen spoedgeval 
betreft, waarin een onmiddellijke voorziening 
moest worden getroffen, althans niet in dien 
zin, dat de gelegenheid zou hebben ontbroken 
om v66r den aanvang der werkzaamheden een 
aanvrage bij den raad in te dienen; dat het 
aanbrengen van een asbestbu is in den schoor
steen als een verandering van inrichting kan 
worden aangemerkt, maar de raad ook hier
voor terecht de gevraagde medewerking heeft 
geweigerd, omdat het aanbrengen der veran
dering van inrichting aan het indienen der 
aanvrage is voorafgegaan; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in eene nagezonden 
toelichting aanvoerende, dat Ged. Staten het 
aanbrengen van een asbestbu is in den schoor
steen van het schoolgebouw aanmerken als een 
verandering van inrichting in den zin van 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ; dat 
hierover dus tusschen partijen geen geschil 
bestaat; dat naar de meening van het school
bestuur Ged. Staten ten aanzien van de ver
vanging van den ouden verwarmingsketel tot 
dezelfde conclusie hadden moeten komen; dat 
het college terecht overweegt, dat de centrale 
verwarmingsinstallatie deel uitmaakt van de 
inrichting van het gebouw ; dat, wanneer nu 
een zoodanig deel van het gebouw wegens ge
bleken ondoelmatigheid wordt vervangen door 
een apparaat van geheel andere constructie en 
van belangrijk grootere capaciteit, bezwaarlijk 
kan worden volgehouden, dat die vervanging 
niet is een "verandering" van de inrichting 
van het schoolgebouw; dat hier in feite een 
wijziging, een verandering aanwezig is; dat 
het aan het schoolbestuur voorkomt, dat de 
wet niet toelaat de zuiver technische vraag, 
of er een verandering van inrichting aanwezig 
is, anders dan naar technischen maatstaf te 
beantwoorden; dat de aangebrachte Gazogeen 
Rainchonketel een ketel is van geheel ander 
type dan de oude ketel; dat hier niet aan
wezig is een bloote vervanging van oud door 
nieuw; dat, wanneer hier eenvoudig een oude 
versleten ketel vervangen was door een soort
gelijken nieuwen ketel, de school thans weer 
zou hebben een ketel van onvoldoende ver
warmingscapaciteit; dat het reeds om die 
reden niet mogelijk is de vervanging te rang
schikken onder de rubriek "onderhoud", zoo-
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als de raad meende te kunnen doen; dat de 
feiten afdoende bewijzen, dat door de getroffen 
voorziening de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, niet worden 
overschreden ; dat van den aanvang in 1916 
a f de verwarmingsinstallatie niet was, woals 
zij moest zijn; dat het schoolgebouw niet be
hoorlijk kon worden verwarmd; dat lang
durige conespondentie met den levera ncier en 
herhaalde aanmaningen om de installatie zoo
danig te verbeteren, dat zij aan de bij de leve
ring gestelde eischen voldeed, hiervan het 
gevolg waren; dat eerst in 1927, dus 11 jaar 
na den aanleg, toen afdoende verbetering niet 
mogelij k bleek, het schoolbestuur in arren 
moede besloot met den leverancier af te reke
nen; dat herhaaldelijk een circulatielid wegens 
scheuring moest worden vervangen; dat de 
capaciteit te gering bleek; dat blijkens een 
rapport van de deskundige firma K erdijk en 
Buining te Sappemeer deze 78,000 W.E. be
droeg, terwijl de voor het gebouw benoodigde 
capaciteit 112,000 W .E. was; dat het bestuur 
ten slotte in den romer van 1935 getracht heeft 
de capaciteit op te voeren door het tusschen
plaatsen van enkele leden uit een anderen 
buiten gebruik gestelden ketel; dat zich in 
het laatst van September 1935 opnieuw scheu
ring vertoonde en de kelder nogmaals blank 
1 iep; dat, toen herstel niet meer mogelijk 
bleek (hetgeen bij behoorlijk onderzoek ter 
plaatse volgens deskundigen nog kan worden 
aangetoond), het bestuur met het oog op het 
aanstaande winterseiwen besloot, onverwij ld 
een nieuwen ketel te doen plaatsen; dat deze 
feiten onbetwistbaar uitwijzen, dat een ver
andering van inrichting, als bovenbedoeld, 
beslist noodzakelijk was ; dat Ged. Staten 
voorts met den gemeenteraad van oordeel zijn, 
dat het schoolbestuur zijn eventueel recht ex 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 verwerkte 
door de voorziening te treffen, vóórdat na de 
indiening eener desbetreffende aanvrage art. 
77 der Lager-Onderwijswet 1920 ter zake kon 
worden toegepast; dat het schoolbestuur echter 
niet anders kon handelen ; dat, toen het onher
stelbaar euvel optrad, het stookzeizoen op het 
punt stond aan te breken; dat er onmiddellijk 
werk gemaakt moest worden van de vervan
ging, wilde men niet genoodzaakt zijn de 
school voor geruimen tijd te sluiten wegens 
het ontbreken van verwarming; dat, wanneer 
men direct een aanvrage bij den raad had 
ingediend, het toch zeker ten minste één maand 
zou hebben geduurd, voordat burgemeester en 
wethouders de beslissing tot beschikbaarstel-
1 ing der gelden volgens art. 78 der wet wuden 
hebben kunnen nemen ; dat h ierbij dan nog 
verondersteld is, dat de raad de aanvrage 
onverwijld wu hebben behandeld en ingewil -
1 igd ; dat dit laatste gelet op de overwegin
gen, waarop de raad thans zijn afwijzing ba
seerde, waarschijnlijk niet het geval wu zij n 
geweest ; dat bovendien dan nog verondersteld 
moet worden, dat geen beroep overeenkomstig 
art. 76, lid 1, door ingezetenen wu zijn inge
steld; dat na de afw ikkeling van de formeele 
zijde der zaak voorts de montage nog ten 
minste een week zou hebben gevorderd, zoodat 
men in het allergunstigste geval niet vóór 
half ovember wu hebben kunnen stoken; 
dat het eenige verwondering wekt, dat Ged. 

Stat~n in deze omstandigheden geen afdoende 
verontschuldiging vinden voor het treffen van 
een onmiddellijke voorziening; dat het school
bestuur in dit verband verwijst naar Ons be
sluit van 8 September 1931, N°. 37; dat de 
analogie treffend is; dat evenals in het bij 
dat besluit behandelde geval ook hier het 
achterwege laten van een onmiddellij ke voor
ziening in afwachting van de gemeentelijke 
medewerking overeenkomstig de artt. 72 tot en 
met 77 der wet de tijdelijke slui ting van de 
school onvermijdelijk ten gevolge zou hebben 
gehad; dat dit redelijkerwijs niet kan worden· 
gevergd; dat het school bestuur trouwens· 
meent, dat in dit geval art. 77 volstrekt niet 
krachteloos wordt gemaakt ; dat het in dat 
artikel voorgeschreven overleg waarborgt het 
toezicht der gemeente op: 1 °. de kwaliteit der
voorziening en 2°. den kostprijs; dat, wan
neer de hoedanigheid door den inspecteur en 
door burgemeester en wethouders wu worden 
afgekeurd, het gemeentebestuur op dien groná 
de beschikbaarstelling van de gelden voor de
getroffen voorziening wu hebben kunnen wei 
geren; dot het schoolbestuur dan de besl issing 
van Onzen Minister overeenkomstig art. 77, 
1 id 6, der wet zou hebben kunnen inroepen; 
dat, wanneer burgemeester en wethouders den 
kostprijs in verband met de mogelijkheid van 
eene goedkoopere voorziening te boog achtten, 
het schoolbestuur eventueel na beroep volgens 
het zesde lid van art. 77 met een lager bedrag
genoegen wu hebben moeten nemen; dat het 
niet valt in te zien, in welk ander opzicht het 
gemeentebelang zou kunnen zijn geschaad; 
dat het gemeentebestuur er ·ten slotte een 
argument van beeft gemaakt, dat de voor
zieningen werden getroffen in October 1935, 
terwijl de aanvrage werd ingediend in Januari 
1936 ; dat het schoolbestuur daartegenover
stelt dat het tijdstip van indiening der aan
vrage niet wover verwijderd ligt van het t ij d
stip van uitvoering van het werk, dat het 
direct verband tussohen die beide zou zijn ver
broken; dat overigens de duur van dit tijds
verloop voor de in het geding zijnde rechts
vragen niet ter zake kan doen ; 

0. dat, blijkens de stukken, de reeds tot 
stand gebrachte vernieuwing van de centrale
verwarming der bovengenoemde obool, door 
de aanschaffing van een nieuwen verwarmings
ketel, noodzakelijk was met het oog op den 
slechten toestand, waarin de bestaande keteT 
was komen te verkeeren; 

dat de kosten van zoodanige vernieuwing. 
krachtens hun aard, vall en onder die varr 
instandhouding, als bedoeld in art. 101, 5e
lid, der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat deze kosten niet van kara kter veran
deren, doordat in plaats van den voormaligen 
ketel een ketel van een ande r type en van 
grootere capaciteit is aangebracht, aangezien 
de aard der inrichting daardoor niet wordt, 
gewijzigd; 

dat reeds op dezen grond terecht voor deze 
vernieuwing geen gelden ingevolge art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 zijn be chikbaar ge
steld; 

0. ten aanzien van het aanbrengen van een 
asbestbuis in den schoorsteen van de meer
gemelde school, hetwelk Ged. Staten terecht 
hebben aangemerkt als eene verandering van 
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inrichting in den zin van art. 72 der wet: 
dat eene aanvrage tot medewerking tot zoo
danige verandering in verband met art. 77 
juncto art. 82 der wet behoort te geschieden 
voordat de verandering heeft plaats gevonden; 

dat, nu zulks niet is geschied, ook het des
betreffende verzoek geen steun vindt in de wet 
en daarop mitsdien terecht afwijzend is be
schikt; 

dat het schoolbestuur nu wel heeft aange
voerd, dat een onverwijlde voorziening in deze 
was geboden en dat derhalve de beschikking 
op eene in te dienen aanvrage niet had kun
nen worden afgewacht, doch dat door het 
schoolbestuur geenszins aannemelijk is. ge
maakt, dat een zoodanig spoedgeval hier aan
wezig was; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

16 Decem ber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38 j 0

• art. 
36.) 

Van een schijnh andeling (,,opheffing" 
van een bestaande en "oprichting" van 
een nieuwe school) kan niet worden ge
sproken, nu de opheffing een onderdeel 
vormde van de reorganisatie van het open. 
baar lager onderwijs in de gemeente, waar. 
bij de drie bestaande scholen werden ver
vangen door een nieuw te stichten school 
met verzwaard leerplan. Daaraan doet niet 
af, dat de nieuwe school werd onderge
bracht in het gebouw der voormalige lagere 
school met gebruikmaking van de daar 
aanwezige leermiddelen en schoolmeube
len, en dat de leerlingen van de opgeheven 
school automatisch naar de nieuwe school 
zijn overgeschreven. 

Van overplaatsing van een door ophef
fing eener school overtollig geworden 
leerkracht kan slechts sprake zijn, wanneer 
in eene gemeente twee scholen tegelijker
tijd bestaan en niet, waar een nieuwe 
school is opgericht na opheffing van de 
bestaande. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

K. de Vries, te Hoogkerk, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Groningen van 6 Aug. 
1936, Letter E, 3e Afdeeling, waarbij is onge
grond verklaard zijn bij dit college ingesteld 
beroep tegen het besluit van den raad der 
gemeente Hoogkerk van 2 April 1936, waarbij, 
onder c, ingaande 1 Mei 1936 aan hem eervol 
ontslag is verleend als onderwijzer aan de 
openba re lagere school I aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1936, N°. 466 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 December 1936, N° . 13049, afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Hoogkerk in 
zijne vergadering van 2 April 1936 heeft 

besloten ingaande 1 Mei 19 36 eervol ontslag
te verleenen o. a. aan K . de Vries als onder
wijzer aan de openbare school I in zijne ge-• 
meente; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat in 
zijn vergadering van 5 Maart 1936 onder N°. 
·v1 werd besloten tot opheffing per 1 Mei 
1936 van: a. de school voor uitgebreid lager
onderwijs, gevestigd in het gebouw Hoendiep, 
86; b. de openbare lagere school I, gevestigd 
in het gebouw Hoendiep 86; c. de openbare 
lagere school II, gevestigd in het gebouw· 
Schoolstraat 12; dat dit besluit door Ged .. 
Staten van Groningen bij hun besluit van 19• 
Maart 1936, 3e afdeeling, werd goedgekeurd; 
dat a ls uitvloe isel van dit besluit aan het. 
tegenwoordig personeel dezer schol en, zulks. 
met uitzondering van den heer H . Bergman, , 
onderwijzer aan school II, die reeds bij besluit: 
van 5 Maart 1936, N°. V in verband met. 
daling van het leerlingentaf eervol werd ont-
slagen, eveneens per 1 Mei 1936 ontslag dient. 
te worden verleend; 

dat K. de Vries van dit besluit bij Ged. 
Staten van Groningen in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij in 1915 is benoemd tot, 
onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de
openbare lagere school te Hoogkerk ; dat bij' 
de vrij spoedig daarop volgende oprichting
van de tweede openbare lagere school en de, 
inrichting van een school voor uitgebreid lager
onderwijs, voor zoover hem bekend, in zijn 
positie geen enkele wijziging is gekomen; dat. 
hij, nadat hem op 2 Aril 1936 ongevraagd 
ontslag is verleend, zich beschikbaar heeft. 
gesteld als leerkracht aan de nieuw op te 
richten school; dat hij wel op de voordracht. 
geplaatst, maar niet benoemd is; dat h ij , die 
de zorg voor een jong gezin heeft, gepasseerd 
is, terwijl andere collega's, die geen gezin te. 
verzorgen hebben, wel benoemd zijn; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 6 Aug. 
1936, Letter E , 3e Afdeel ing, dit beroep onge-
grond hebben verklaard, uit overweging, dat. 
het raadsbesluit van 6 Maart 1936, N° . VI~ 
tot opheffing o. a . van de openbare lagere 
school I, is goedgekeurd bij hun besluit van. 
19 Maart 1936, N°, 219, 3e Afdeeling, welk 
besluit door het gemeentebestuur op den 23n 
Maart 1936 openbaar is gemaakt; dat de, 
appell ant, die als onderwijzer met verplichte. 
hoofdakte aan de genoemde school werkzaam_ 
was, tegen hun besluit van 19 Maart 1936, 
blijkbaar niet overeenkomstig art. 17 der
Lager-Onderwijswet 1920, althans niet met; 
inachtneming van den in dat artikel gestelden. 
termijn, bij Ons in beroep is gekomen en zulks 
niettegenstaande reeds bij raadsbesluit van 2· 
April 1936 en dus geruimen tijd vóór het. 
verstrijken van den in art. 17 gestelden be
roepstermijn, de benoeming van onderwijzers 
aan de nieuw op te richten school plaats vond_ 
en hij, appellant - hoewel op een der voor
drachten geplaatst - , niet tot de benoemden. 
behoorde; dat nu wel reeds op 2 April 1936 
en derhalve vóórdat het raadsbesluit van 5 
Maart 1936, N°. VI, onherroepelijk was ge
worden, aan den appellant door den gemeente-
raad ontslag is verleend, maar zulks, nu het. 
instellen van bernep tegen hun besluit van 
19 Maart 1936 binnen den in art. 17 gestelden 
termijn achterwege is gebleven, op zichzelve, 
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_geen reden kan opleveren om het raadsbesluit 
van 2 April 1936 tot het verleenen van ontslag 
-0ngedaan te maken; dat de opheffing van 
,eene school medebrengt het verleenen van ont
~lag der aan die school verbonden leorkrnch
ten; dat uit dien hoofde tegen het verleend 
-0ntslag dan ook geen gegronde bezwaren kun
nen worden ingebracht; 

dat van deze beslissing K. de Vries bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijns 
inziens opheffing der genoemde school vol
·strekt niet zijn ontslag· behoeft mee te brengen, 
daar zijne overplaatsing zeer goed mogelijk 
-was, te meer, daar aan de "nieuw te openen 
-school" nog een vacature onvervuld was ge-
bleven, in welke vacature eerst begin Aug. 
1936 is voorzien; waaraan hij in .eene bijge
voegde toe! ichting onder meer nog toevoegt, 
-dat de "opheffing" van de bestaande en "op
richting" van een nieuwe school zijns inziens 
een sch ijnhandeling was, daar de school, in 
hetzelfde oude gebouw, bezocht wordt voor 
¾. gedeelte door dezelfde leer! ingen, welke 
leer! ingen automatisch zijn overgeschreven, 
terwijl de overige leerlingen voor het groot.ste 
deel afkomstig zijn van de opgeheven school 
11, met gebruikmaking van dezelfde leermid
-clelen en schoolmeubelen; 

0. dat de opheffing van de bovengenoemde 
~chool , waaraan de appellant als onderwijzer 
verbonden was , noodzakelijkerwijze het ont.slag 
van den appellant uit zijne voormelde functie 
met zich bracht; 

dat hier niet van een schijnhandeling kan 
worden gesproken, aangezien blijkens de 
-ambtsberichten van het Rijks chooltoezicht de 
-0pheffing van de meergemelde school een 
-onderdeel vormde van de reorganisatie van 
het openbaar lager onderwijs in het dorp 
"Hoogkerk, waarbij de drie bestaande scholen 
werden vervangen door een nieuw te stichten 
school met verzwaard leerpl an ; 

dat daaraan niet afdoet, dat de nieuwe 
·school werd ondergebracht in het gebouw van 
de voormali ge school I, met gebruikmaking 
van de daar aanwezige leermiddelen en chool
meubelen, en dat de leerlingen van de opge
heven school automatisch naar de nieuwe 
school zijn overgeschreven; 

dat de appellant voort.s van meening is, dat 
hij niet had behoeven te zijn ontslagen, doch 
met toepassing van art. 36, 9e lid, laatsten 
-zin, der Lager-Onderwijswet 1920 had kunnen 
·zijn overgeplaatst, doch dat, daargelaten, dat 
de hanteering van deze bepaling uitsluitend 
·staat ter beoordeel ing van den raad na overleg 
met den Inspecteur, van eene overplaatsing, 
als hier bedoeld, slechts sprake kan zijn, wan
neer in eene gemeente de beide scholen tege
lijkertijd bestaan, en niet, woals hier, waar 
•een nieuwe school is opgericht na opheffing 
van de bestaande; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht het bestre
-clen raadsbesluit hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B.l 

16 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 2.) 

Voor het berekenen van een schadever
goeding als gevolg van een rooilijnbesluit 
behoort de waarde op het tijdstip van de 
vaststelling van de rooilijn als grondslag 
te worden genomen, en niet een willekeu
rig t ijdstip daarna, all een omdat dit mis
schien in verband met de mogelijkheid van 
een opleving voor den eigenaar voordeeli-
ger zou kunnen zijn. · 

Vaststelling van een rooi lijn brengt niet 
mede, dat een deel van het perceel voor 
den openbaren dienst moet worden afge
staan, doch slechts dat, indien tot het ge
heel vernieuwen, veranderen of uitbreiden 
van het bestaande gebouw wordt overge
gaan, de nieuwe rooilijn in acht moet 
worden genomen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. W. van der Sluis c.a. tegen het besluit van 
Ged. Staten van Drenthe van 1 April 1936, 
N°. 5, houdende goedkeuring van rooilijnen 
te Emmen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1936, N°. 474; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 11 December 1936, N°. 
10092 M/P .B.R., Afdeeling Volkshuisvesting ; 

0. dat de raad der gemeente Emmen bij zijn 
besluit van 2 Maart 1936, 0

• 19a, heeft vast
gesteld de, op een bij dit besluit behoorende 
situatieteekening in rood aangegeven, rooi
lijnen van het dorp Erica, onder intrekking, 
voor wover vastgesteld, van alle vroeger tot 
stand gekomen bijwndere rooilijnplannen, be
treffende de in dit besluit bedoelde door 
nieuwe rooilijnen getroffen gronden; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat het gewenscht is rooilijnen vast te 
stellen voor de perceelen met aanslui tende 
terreinen, gelegen aan of in de onmiddellijke 
nabijheid van aanslui tingen en kruisingen van 
wegen te Erica; 

dat, nadat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 1 April 1936, 0

• 5, o. m. het 
evengenoemde besluit van den raad der ge
meente Emmen hadden goedgekeurd, A. W. 
van der Sluis en twee anderen daarvan bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
zij, ingeval het rooilijnplan blijft goedgekeurd, 
allerminst zeker zull en weten, dat zij naar 
behooren zullen worden schadeloos gesteld, 
integendeel zij de overtuiging hebben, dat dit 
niet het geval zal zijn ; dat er weliswaar voor 
de gemeente Emmen bestaat een " Verordening, 
houdende algemeene regelen ter bescherming 
van de belangen van derden, in verband met 
rooilijn, bouwverbod en uitbreidingsplan", 
vastgesteld op 27 Juni 1929, doch dat de in 
deze verordening vervatte regeling naar hun 
oordeel deels onvoldoende en deels onbi llijk 
is; dat art. 4 van de bedoelde verordening 
bepaalt, dat bij de berekening van de schade
vergoeding in aanmerking wordt genomen de 
waardevermindering, welke het perceel, waar
op de rooilijn enz. wordt toegepast, ten tijde 
van de inwerkingtreding en als onmiddellij]; 
gevolg daarvan heeft ondergaan; dat de ver-
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ordening verzuimt vast te stellen, met welke 
factoren bij de berekening dier "waardever
mindering" rekening moet worden gehouden, 
zoodat het geheel aan de willekeur van de in 
art. 3 bedoelde commissie wordt overgelaten, 
om die "waardeve·rmindering" te bepalen en 
daarbij met die factoren rekening te houden, 
die haar goed dunken; dat door deze zeer 
summiere regeling de rechtszekerheid in ·ern
stige mate wordt aangetast; dat voorts de 
regeling, vervat in art. 8 onbevredigend is; 
dat immers eenerzijds de raad niet gebonden 
is aan het schadebedrag, genoemd in het rap
port <ler commissie, immers de schadevergoe
ding op een lager bedrag kan vaststellen, 
terwijl anderzijds voor de belanghebbenden dit 
schadebedrag een maximum beteekent, daar 
hun immers geen beroep openstaat, indien de 
raad niet tot een lager bedrag komt dan de 
commissie, terwijl de · raad tot een hooger 
bedrag niet I icht 1,al komen; dat den belang
hebbenden slechts beroep bij Ged. Staten open
staat, indien de raad tot een lager bedrag 
komt dan de commissie en het nu weer niet 
uit de redactie van art. 8 blijkt, of Ged. Staten 
in dat geval het schadebedrag niet hooger 
kunnen stellen dan de commissie aangeeft, of 
wél: dat voorts een onbillijkheid in de veror
dening hierin gelegen is, dat eenerzijds slechts 
rekening wordt gehouden met de waardever
mindering ten tijde van het vastlitellen van de 
rooilijn, terwijl anderzijds de schadevergoeding 
eerst op een later - mogelijk zelfs een veel 
later - tijdstip wordt uitbetaald (art. 9); dat 
de billijkheid zou meebrengen, dat de uitkee
ring zou plaats vinden terstond na het vast
stellen van het · schadebedrag, daar immers op 
dat moment dè waardevermindering het vast
gestelde bedrag beloopen zou, terwijl ander
zijds, indien betaling van schadevergoeding op · 
een later tijdstip zou dienen te worden gedaan, 
rekening behoorde te worden gehouden met 
het schadebedrag, zooals dat op dat, latere, 
tijdstip zou blijken te zijn; dat de thans heer
schende depressie haar funeste uitwerking in 
het bijzonder op de prijzen der onroerende 
goederen heeft uitgeoefend en dan ook het hun 
toebehoorende perceel , ·kadastraal bekend ge
meente Emmen, sectie G. 4311 te Erica, zou 
het thans worden verkocht, alleen een ver
koopprijs zou kunnen opbrengen, welke ver 
beneden de · intrinsieke waarde ligt; dat het 
echter vanzelfsprekend is, dat bij opleving van 
het zakenleven de verkoopwaarde van het 
onderhavige pand door zijn bij uitstek gunstige 
ligging voor winkel (op den hoek van twee 
hoofdwegen in de kom van het dorp), zich het 
eerst van alle perceelen in den omtrek zal 
hebben hersteld; dat, mochten in dat geval 
de eigenaren het perceel in de toekomst voor 
winkel of ander bedrijfspand kunnen verkoo
pen, dit dan door de onderwerpelijke rooilijn
verordening wordt belet; dat de e igenaren 
krachtens de sèhadeV'ergoedingsverordening 
(art. 9) hun schade ·eerst "kunnen reclameeren 
a. op het oogehblik, dat zij tot erkoop h adden 
willen overgaan en zelfs b. indien het perceel 
voor den openbaren dienst bestemd zal wor
den , eerst op het oogenblik, dat het na ver
wijderïng van opstall\ln in vollen eigendom 
aan de gemeente is overgedragen; dat het 
tijdstip .a bij eigenaren, zooals zij , appellanten, 

L. 1936. 

die niet behoeven te verkoopen, natuurlijk 
eerst ligt op het oogenblik, dat bij opleving 
van het zakenleven er weer vraag naar nieuwe 
winkels is, terwijl tijdstip b niet te verwachten 
is vóór herstel van de conjunctuur, d. w z. niet 
voordat de tegenwoordige gedeprecieerde ver
koopwaarde zich door stijging hersteld heeft, 
aangezien verbreeding van de betreffende ver
keerswegen allerminst urgent is en de gesa
neerde gemeente Emmen waarschijnlijk niet 
eerder in de gelegenheid zal worden gesteld 
tot aankoop of onteigening over te gaan; dat 
de e igenaren op het oogenblik, dat zij nitbe
taling van schadevergoeding kunnen vordernn, 
eene belangrijke schade lijden, doch da t zij 
volgens art. 4 der schadevergoedingsveror
dening niet deze schade vergoed krijgen, doch 
een naar den maatstaf van 1936 geschatte 
waardevermindering van de toen geschatte 
sterk gedeprecieerde verkoopwaarde van het 
perceel; dat zii, appellanten, derhalve dan het 
slachtoffer worden van het feit, dat de rooilijn 
in een tijd van crisis is vastgesteld ; dat art'. 9, 
lid 1, bepaalt, dat de schadevergoeding slechts 
wordt uitgekeerd voor perceelen of perceels
gedeelten, waarva n de e igenaar door het vast
st.ellen van de rooilijn het volle beschikkings
recht heeft verloren; dat de onderhavige rooi
lijn dit gevolg niet heeft, aangezien de eige
naren het betreffende perceelsgedeelte tusschen 
weggrens en rooilijn nog als woning en tuin 
kunnen gebruiken; dat dus uit art. 9 zou 
vol gen, dat, daar in dat geval niet het volle 
beschikkingsrecht wordt verloren, geen schade
vergoeding wordt uitgekeerd ; dat uit het 
raadsbesluit, waarbij de rooilijn werd vastge
steld, niet blijkt, of de gemeente hun perceel, 
voor zoover de rooilijn daarop van toepassing 
zou zijn, geheel wil bestemmen voor den pu
blieken dienst, dan wel gedeeltelijk en, zoo 
dit laatste het geval is, voor welk ged~elte, 
al hetwelk voor hen, appellanten, een nieuw 
element van onzekerheid oplevert ; dat voor 
het geval de perceelen voor den openbaren 
dienst bestemd zijn, de eigenaren eerst de 
schade ontvangen op het oogenblik, dat de 
perceelen door de gemeente worden gekocht 
of onteigend, terwijl de eigenaren waarschijn
lijk reeds jaren tevoren, zoodra bij opleving 
van het zak~nleven het pand voor winkel ge
vraagd zal worden en zij dit door de rooilijn
verordening niet kunnen verkoopen, de schade 
lijden ; dat de eigenaren derhalve zonder de 
rooilijnverordening bij herstel van de con
junctuur het onderhavige pand voor een be
langrijken prijs voor winkel zouden kunnen 
verkoopen overeenkomstig de waarde, welke 
het pand krachtens zijne ligging heeft of tot 
winkel zouden kunnen verbouwen en dan de 
hooge huur trekken, die een winkel op dezen 
stand meebrengt; dat het gevolg van de rooi
lijnverordening echter zou zijn, dat de eige
naren op het oogenblik van herstel der econo
mische toestanden het pand als winkel zouden 
kunnen verkoopen of verhuren, niaar het 
slechts als woonhuis zouden kunnen verhuren, 
tegen een prijs, welken woningen in de om
geving als huurprijs opbrengen en waarbij uit 
den aard der zaak de meerwaarde door dé 
ligging en geschiktheid tot winkelhuis niet tot 
uiting komt, terwijl bovendien de huurprijs 
laag zou moeten zijn, omdat huizen van dezen 

29 
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omvang in de omgeving niet als woonhuizen 
plegen te worden verhuurd en er daardoor 
geen vraag naar zal zijn; dat bij poging tot 
verkoop van het pand als woonhuis moeilijk 
een gegadigde zal zijn te vinden, die een huis 
wil koopen , waarbij den eigenaar steeds boven 
het hoofd ha ngt, dat de gemeente de aange
kondigde bestemming voor den openbaren 
dienst zal verwezenlijken en de eigenaar dus 
op het oogenblik, dat de gemeente het wenscht, 
het pand zal moeten verlaten ; dat verkoop 
als woonhuis dientengevolge alleen mogelijk 
zal zijn tegen een prijs, welke lager is dan de 
verkoopwaarde van andere huizen in de om
geving; dat h et onbebouwde gedeel te van h et 
perceel, oorspronkelijk plaats biedend voor ten 
minste drie huisplaatsen, door het vaststellen 
van de rooilijn voor niet meer dan één huis
plaats geschikt blijft; dat ook voor dezen 
bouwgrond de gedeprecieerde waarde van 1936 
geen goede basis is voor schadevergoeding, 
aangezien eigenaren ook met verkoop daarvan 
in ieder geval wuden wachten tot betere t ijden 
zijn teruggekeerd en hoogere prijzen ·zijn te 
bedingen ; dat derhalv de schade, welke eige
naren door de rooilijnverordening lijden , be
staat uit : a. voor den tijd van het herstel van 
het bedrijfsleven af tot aan het oogenbl ik, dat 
het perceel aan de gemeente in -voll en eigen
dom wordt overgedragen, de mindere huur, 
welke het pand opbrengt, doordat het niet als 
winkelhuis verbouwd kan worden, welke 
schade volledig onvergoed blijft; b. op het 
oogenblik, dat het pand aan de gemeente in 
vollen eigendom wordt overgedragen, het ver
schi l tusschen de waarde van het pand, indien 
het kan worden verbouwd tot winkelhuis en 
de waarde van het pand, indi en het gedoemd 
is woonhuis te bl ijven, welke schade slechts 
gedeeltelijk vergoed wordt, daar volgens art. 
4 op. dat oogenblik slechts wordt vergoed naar 
den maatstaf van de gedeprecieerde waarde 
van 1936 ; c. op het oogenblik, dat de schade 
gevoeld wordt, welke aan het onbebouwde ge
deelte wordt toegebracht: het verschil tusschen 
de waarde van den grond, indien deze geheel 
als bouwgrond benut kan worden en de waa rde 
van den grond, indien deze voor een groot 
deel onbebouwd moet blijven, welke schade, 
evenals onder b. om dezelfde reden slechts 
gedeeltelijk vergoed ,vordt; dat zij op boven
staande gronden van oordeel zijn in de eerste 
plaats, dat het rooilijnbeslui t geen reden van 
bestaan heeft, en in de tweede plaats, dat, 
ware zulks anders, het beslui t n iet behoort te 
worden goedgekeurd, omdat en wolang er in 
de gemeente Emmen geen bevredigende ver
ordening bestaat , houdende regeling van scha
devergoeding; 

0. dat, blijkens de ter zake ontvangen ambts
berichten, het vaststell en van de onderwer
pelijke rooilijnen met het oog op de belangen 
wowel van de volkshuisvesting als van het 
verkeer noodzakelijk is te achten; 

dat voorts ook met de belangen van de 
eigenar en alleszins rekening is gehouden ; 

dat toch de eigenaren, die door de toepassing 
van de onderhavige rooilijn schade mochten 
lijdeu, aan de gemeentelijke schadevergoedings
verordening recht op vergoeding dezer scha de 
kunnen ontleenen; 

dat de appellanten weliswaar tegen de be-

paliugen dezer verordening bezwaar hebben, 
met name tegen de bepaling van art. 4, eerste 
lid, luidende : ,,Bij de berekening der schade
vergoeding wordt in aanmerking genomen de 
waardevermindering, welke het perceel of de 
perceelen, waarop de rooilijn, het bouwverbod 
of het uitbreidingsplan wordt toegepast, ten 
tijde van de inwerkingtreding en als onmid
dellijk gevolg daarvan heeft ondergaan.", 
doch dat zulks niet opgaat; 

dat de appellanten er wel op wijzen, dat ten 
gevolge van de algemeene waardedaling van 
het onroerend goed ook de waarde van hun 
perceel thans zeer gedrukt is, en dat derhalve, 
indien de rooilijn zou worden verwezenlijkt in 
een tijd van opleving, als gevolg van de even
genoemde bepaling de grootte van de schade
vergoeding ongunstig zal worden beïnvloed, 
doch dat het niet juist wu zijn om bij het vast
stellen van een rooi lijn met dergelijke, toe
komstige en onzekere omstandigheden rekening 
te houden ; 

dat voor het berekenen van een schadever
goeding, als hierbedoeld, nu i:enmaal de waar
de op een bepaald oogenblik als grondslag 
moet worden genomen en dat het dan het 
meest juiste is om daarvoor te kiezen het tijd
stip van de vaststelling van de rooilijn, en niet 
een willekeurig t ijdstip daarna, alleen omdat 
dit misschien voor de appellanten voordeeliger 
zou kunnen zijn; 

dat de appell anten voorts ook ten onrechte 
van meening zijn , dat de vaststelling van de 
rooilijn ten gevolge zal hebben, dat een deel 
van het perceel voor den openbaren di enst 
moet worden afgestaan; 

dat zij immers de volle beschikking over hun 
grond zullen behouden, terwijl zij slechts, 
indien tot het geheel vern ieuwen, verandere_n 
of uitbreiden van het bestaande gebouw wordt 
overgegaan, de nieuwe rooilijn in acht zullen 
moeten nemen ; 

dat de appell anten ten slotte nog wel vree
zen, dat de bebouwingsmogelijkheid van hun 
perceel door de onderhavige rooilijn zeer zal 
verminderen, doch dat aan dit bezwaar voor 
een groot deel zal worden tegemoet gekomen, 
wanneer , zooals de Directeur van Gemeente
werken in de gemeente Emmen in zijn ter zake 
uitgebracht rapport voorstelt, aan de appel
lanten ontheffing wordt verleend van het be
paalde in art. 15 der gemeentelijke bouwver
ordening betreffende de minimum-oppervlakte 
van het open erf aan de achterzijde van wo
ningen of andere gebouwen; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

16 D ecember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 38.) 

Van afvloei ing van leerkrachten naar 
zekere regelen kan slechts sprake zijn, 
wanneer aan een bestaande school eene 
betrekking van onderwijzer wordt opge
heven, doch niet wanneer de school in haar 
geheel is opgeheven. H erstel van appel
lant als onderwijzer in dienst der ge-
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meente kan door de Kroon niet worden 
bevorderd, aangezien eene benoeming of 
herbenoeming van onderwijzend personeel 
aan gemeentelijke openbare scholen bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van den 
gemeenteraad behoort. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. B. Kappetein, te Hoogkerk, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Groningen van 
6 Augustus 1936, Letter F, 3e afdeeling, waar
bij is ongegrond verklaard zijn bij dit college 
ingesteld beroep tegen het besluit van den 
raad der gemeente Hoogkerk, van 2 April 
1936, waarbij, onder b, ingaande 1 Mei 1936 
aan hem eervol ontslag is verleend als onder
wijzer aan de openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1936, N°. 467; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
12 December 1936, N°. 13048, afdeeling Lager 
Onderwijs; . 

0. dat de raad der gemeente Hoogkerk in 
zijne vergadering van 2 April 1936 heeft be
sloten, ingaande 1 Mei 1936, eervol ontslag te 
verleenen onder meer aan M . B. Kappetein 
als onderwijzer aan de school voor uitgebreid 
lager onderwijs in zijne gemeente; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat in 
zijn vergadering van 5 Maart 1936 onder N°. 
VI werd besloten tot opheffing per 1 Mei 1936 
van: a. de school voor uitgebreid lager onder
wijs, gevestigd in het gebouw Hoendiep 86; 
b. de openbare lagere school I, gevestigd in 
het gebouw Hoendiep 86; en c. de openbare 
school II, gevestigd in het gebouw Schoolstraat 
12; dat dit besluit door Ged. Staten van Gro
ningen bij hun besluit van 19 Maart 1936, 
N°. 219, 3e afdeeling, werd goedgekeurd; dat 
als uitvloeisel van dit besluit aan het tegen
woordig personeel dezer scholen, zulks met 
uitzondering van den heer H. Bergman, die 
reeds bij besluit van 5 Maart 1936, N°. V, in 
verband met daling van het leerlingental eer
vol werd ontslagen als onderwijzer aan school 
II, eveneens per 1 Mei 1936 ontslag dient te 
worden verleend; 

dat M. B. Kappetein van dit besluit bij 
Ged. Staten van Groningen in beroep is geko
men, aanvoerende, dat bij de hiervoren ge
noemde raadsbesluiten van 5 Maart en 2 April 
1936 onvoldoende rekening is gehouden met 
de rechten en belangen van het onderwijzend 
personeel; 

dat de te vormen school met verzwaard leer
plan (waartoe de raad mede op 5 Maart heeft 
besloten) in feite een voortzetting is van de 
opgeheven scholen; dat dus, wanneer door die 
omzetting leerkrachten moesten afvloeien, 
daarvoor, volgens de gebruikelijke regels, de 
laatst aangestelde leerkrachten het eerst in 
aanmerking kwamen; dat in afwijking daar
van alle benoemden aanmerkelijk jonger in 
diensttijd zijn dan hij ; dat zich onder de 
benoemden bovendïen één collega bevindt, aan 
wien reeds bij raadsbesluit van 5 Maart 1936 
ontslag was verleend wegens overcompleet; 
dat de benoemden voorts ten hoogste de hoofd-

akte hebben, terwijl hij daarnaast nog in het 
bezit is van de akten Fransch en Duitsch 
lager onderwijs; dat hij ten slotte, in tegen
stelling met alle benoemden, belast is met de 
wrg voor een gezin; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 6 Aug. 
1936, Letter F, 3e afdeeling, dit beroep onge
grond hebben verklaard, uit overweging, dat 
het raadsbesluit van 5 Maart 1936, N°. VI, 
tot opheffing o. a. van de school voor uitge
breid lager onderwijs, is goedgekeurd bij hun 
besluit van 19 Maart 1936, N°. 219, 3e afdee
ling, welk besluit door het gemeentebestuur 
op den 23 Maart 1936 openbaar is gemaakt; 
dat de appellant, die als onderwijzer aan de 
school voor uitgebreid lager onderwijs werk
zaam was, tegen hun besluit van 19 Maart 
1936 blijkbaar niet overeenkomstig art. 17 der 
Lager-O.wet 1920, althans niet met inacht
neming van den in dat artikel gestelden ter
mijn, bij Ons in beroep is gekomen en zulks 
niettegenstaande hij kon vermoeden niet voor 
een benoeming tot onderwijzer aan de nieuw 
op te richten school in aanmerking te zullen 
komen, aangezien hij op de den 28 Maart 1936 
door burgemeester en wethouders in overleg 
met den Inspecteur van het lager onderwijs 
opgemaakte voordracht ter benoeming van een 
onderwijzer aan die school als nummer drie 
was geplaatst; dat nu wel reeds op 2 April 
1936 en derhalve vóórdat het raadsbeslu it van 
5 Maart 1936, N°. VI, onherroepel ijk was 
geworden, aan den appellant door den ge
meenteraad ontslag is verleend, maar zulks, 
nu het instellen van beroep tegen hun besluit 
van 19 Maart 1936 binnen den in art. 17 
gestelden termijn achterwege is gebleven, op 
zichzelve geen reden kan opleveren om het 
raadsbesluit van 2 April 1936 tot het ver
leenen van ontslag ongedaan te maken; dat 
voor de opgeheven school voor uitgebreid lager 
onderwijs· geen andere school voor uitgebreid 
lager onderwijs in de plaats is getreden; dat 
de opheffing eener school medebrengt het ver
leenen van ontslag der aan die school verbon
den leerkrachten; dat uit dien hoofde tegeri 
het verleend ontslag dan ook geen gegronde 
bezwaren kunnen worden ingebracht; 

dat van deze beslissing van Geel. Staten M. 
B. Kappetein bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in deze zijns inziens ten 
onrechte is afgeweken van den regel der bil
lijkheid, dat voor de volgorde van afvloeiing 
rekening gehouden dient te worden met dienst
tijd, aktenbezit en gez in ; weshalve hij heeft 
verzocht in dienst van de gemeente Hoogkerk 
te worden herstela ; 

0. dat van afvloeiing van leerkrachten naar 
zekere regelen slechts dan sprake kan zijn, 
wanneer aan een bestaande school eene be
trekking van onderwijzer .wordt opgeheven, 
doch niet, wanneer, woals hier, de school in 
haar geheel is opgeheven, welke opheffing uit 
den aard der zaak gepaard moet gaan met 
ontslagverleening aan het geheele aan de 
school verbonden onderwijzend personeel ; 

dat bovendien aan de bedoelde school naast 
den appellant geen andere onderwijzer van 
bijstand was verbonden; 

dat ook een herstel van den appellant als 
onderwijzer in den dienst der gemeente door 
Ons niet kan worden bevorderd, aangezien 
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eene benoeming of herbenoeming van onder
wijzend personeel aan gemeentelijke openbare 
scholen, ingevolge art. 36 der Lager-Onderwijs
wet l920, bij uitsluiting tot de bevoegdheid 
van den gemeenteraad behoort; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht op het 
door M. B. Kappetein bij hun college ingesteld 
beroep afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

17 Deoember 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Wachtgeld
besluit Art. 8.) 

Onder "pensioen" in deze bepaling be
doeld is het zgn. voorloopig pensioen (be
doeld in het Reglement voorloopige pen
sionneering onderwijzers, vastgesteld bij 
paragraaf 15 A der Wet van 22 Februari 
1930, S. 100) niet begrepen. 

Uitspraak in zake: 
J . E. van Tongeren, wonende te Rotterdam, 

klager, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. J. B. de 
H es, wonende te Amsterdam, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: Mr. W. de 
Koning, referendaris bij de afdeeling Pen
sioenen en Wachtgelden bij het Departement 
van Binnenlandsche Zaken, wonende te 's-Gra
venhage. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche Za

ken bij besluit van 25 Maart 1936 - over
wegende dat J . E. van Tongeren, gewezen 
bureau-ambtenaar l e kl . bij de L.0.Inspectie 
te Dordrecht, met ingang van 1 April 1936 in 
de termen komt om pensioen te genieten, en 
gelet op art. 8, eerste lid, van het Wachtgeld
besluit - heeft goedgevonden het wachtgeld 
van J. E. van Tongeren voornoemd met in
gang van 1 April 1936 in te trekken; 

0. dat voorts bedoelde Minister bij besluit 
van 2 October 1936 - beschikkende op het 
bezwaarschrift van J . E. van Tongeren tegen 
vorenbedoelde intrekking, en gelet op het 
advies van de Commissie, bedoeld in art. 12 
van het Koninklijk Besluit van 3 Augustus 
1922, S. 479, woals dat thans luidt, tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
burgerlijke rijksambtenaren - heeft goedge
vonden het bezwaar ongegrond te verkla ren, 
zulks op grond van de in dat besluit vermelde 
overwegingen ; 

0. dat Mr. J . B. de Hes voornoemd, als 
gemachtigde van klager, van laatstbedoeld 
besluit tijdig bij dezen Raad in beroep is 
gekomen en op de bij klaagschrift aangevoerde 
gronden, daarbij zich aansluitende aan het 
advies van bovengenoemde Commissie, heeft 

gevorderd, dat. deze Raad de bestreden be
slissing van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken vernietigt, waardoor zal komen vast te 
staan, dat de intrekking van zijn wachtgeld 
ten onrechte geschied is; 

0. dat verweerders gemachtigde, bovenge
noemd, bij contra-memorie zijn standpunt 
nader heeft uiteengezet en heeft geconclu
deerd, dat naar zijn oordeel het wachtgeld van 
klager terecht met ingang van 1 April 1936 
is ingetrokken en mitsdien zijn beroep onge
grond dient te worden verklaard; 

In rechte : 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, of 
het bestreden besluit, en daarmede het besluit 
van 25 Maart 1936, op een der gronden, be
doeld in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten; 

0. dat op grond van de gedingstukken en de 
ter terechtzitting door den gemachtigde van 
verweerder afgelegde verklaring vaststaat: 

dat aan klager, die roenmaals laatstelijk van 
1 April 1921 tot 1 Augustus 1924 werkzaam 
was geweest als bureau-ambtenaar bij de L.O.
Inspectie te Dordrecht na tevoren van 1 Oct. 
1894 tot 1 September 1895 en van 1 Septem
ber 1895 tot 1 April 1921 als onderwijzer 
werkzaam te zijn geweest, respectievelijk aan 
een bijwndere en een openbare lagere school, 
met ingang van 1 Aug. 1924 een wachtgeld is 
toegekend, berekend naar een diensttijd van 
1 October 1894 tot 1 Aug. 1924; 

dat hij, met ingang van 1 September 1925 
benoemd rot onderwijzer bij het openbaar 
lager onderwijs te Rotterdam, ingaande 1 
Apr il 1936 eervol ontslag uit deze betrekking 
heeft gekregen in verband met de bepalingen 
van het Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers, vastge teld bij paragraaf 15 A 
der wet van 22 Februari 1936, S. 100·; 

dat hem met ingang van 1 April 1936 een 
voorloopig pensioen, als bedoeld in dat Regle
ment, is verleend; 

0. dat voor de beantwoOl'ding van boven
gestelde vraag in het bijzonder van belang is 
het antwoord op deze andere vraag, of onder 
pensioen, bedoeld in art. 8, eerste lid, van het 
Rijkswachtgeldbesluit, ook is te verstaan een 
voorloopig pensioen, als bedoeld in evenver
meld Reglement; 

0. dat in art. 2, lid 2, van dat Reglement is 
bepaald, dat het in l id 1 van dat artikel 
bedoelde voorloopig pensioen voor de toepas
sing van de Pensioenwet - waarmede , blijkens 
art. 1, lid 1, van dat Reglement wordt bedoeld 
de Pensioenwet 1922, S. 240 - niet als pen
sioen wordt beschouwd; 

0 . dat naar 's R aads oordeel met pensioen 
in het Rijkswachtgeldbesluit niet anders is 
bedoeld dan pensioen, ontleend aan de Pen
sioenwet 1922, S. 240, en dat dan ook de uit
drukking in gemeld al"t. 2, lid 2, ,,voor de 
toepassing van de Pensioenwet" mede betrek
king heeft op de wachtgeldregeling, vervat in 
het Rijkswachtgeldbe luit; 

0. dat derhaJve op dien grond onder pen
sioen in voormeld art. 8, eerste lid, van het 
Rijkswachtgeldbesluit niet · is begrepen een 
,, voorloopig pensioen", als ten deze bedoeld; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit, en 
daarmede het besluit van 25 Maart 1936 , 
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strijdt met het algemeen verbindend voor
schrift, neergelegd in meerbedoeld art. 8, 
eerste lid, wodat, met gegrondverklaring van 
klagers beroep, wowel het besluit vau ver
weerder van 2 October 1936 als dat van 25 
Maart 1936 behooren te worden nietig ver
klaard· 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart klagers beroep gegrond; 
Verklaart wowel het besluit van verweerder 

van 2 October 1936 als dat van 25 Maart 1936 
nietig. 

(A.B.) 

17 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 103. ) 

Aan het feit, dat een raadsbesluit tot 
vaststelling van de afrekening der ver
goeding kracht van gewijsde heeft gekre
gen, doet niet af, dat van dit besluit niet 
naar den eisch van het 4e lid van art. 103 
onverwijld mededeeling is gedaan aange
zien de termijn, bij het 5e lid voor het 
instellen van beroep gegund, onafhankelijk 
is van deze mededeeling. Al moge het 
genomen besluit eene onjuistheid bevatten, 
was de raad derhalve niet bevoegd daar
voor eene andere beslissing in de plaats 
te stellen. Uit de omstandigheid, dat het 
schoolbestuur schriftelijk verklaard heéft, 
in te stemmen met eene herberekening der 
afrekening, kan niet worden afgeleid de 
bereidverklaring, zich bij iedere wijziging 
van het eindbedrag der vergoeding neer 
te leggen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot verstrekking 
van Christelijk Schoolonderwij op Gerefor
meerden grondslag, te Herkingen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
14 J uli 1936, N° . 377, tot ongegrondverklaring 
van zijn beroep tegen het besluit van den raad 
der gemeente Herkingen van 17 Maart 1936, 
waarbij ten behoeve van de bijwndere school 
voor gewoon lager onderwijs dier Vereeniging 
aldaar, de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, over het jaar 1933, 
met inbegrip van de driejaarlijksche verreke
ning overeenkomstig het achtste lid van dit 
artikel over het tij dvak 1931 tot en -met 1933, 
is vastgesteld op f 251.74; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 November 1936, N°. 447; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 December 1936, N°. 12693, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van de gemeente Herkingen 
in zijne vergadering van 13 Augustus 1935, 
met toepassing van de artt. 101 en 103 der 
Lager-Onderwijswet 1920, de afrekening van 
de vergoedingen over de jaren 1931 tot en met 
1933 voor de bijwndere scholen in zijne ge
meente heeft vastgesteld en wel ten aanzien 
van de school der Vereen iging tot verstrek
king van Christelijk Schoolonderwijs op Gere
formeerden grondslag aldaar (hoofd H. van 
H ekezen) als volgt: 
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dat, nadat aan Ged. Staten van Zuid-Hol
land, bij de uitoefening van hun goedkeur~ngs
recht op wijzigingen van gemeentebegrootin
gen, was gebleken, dat de raad de jaarlijksche 
vergoedi_ngen over de jaren 1931 tot en met 
1933 ten behoeve van deze bijzondere lagere 
school niét · juist had berekend, dit college ter 
kennis van het gemeentebestuur heeft ge• 
bracht, dat Ged. Staten gaarne wuden zien, 
dat nadat de vereischte nadere gegevens v·an 
de betrokken gemeentebesturen verkregen wa
ren, en burgemeester en wethouders zich zou, 
den hebben vergewist van de instemming van 
het betrokken school bestuur, alsnog eene her, 
berekening der vergoed.ingen over het tijdvak 
1931 tot en met 1933 voor de betrokken school 
plaats vond; · 

dat de raad van Herkingen daarop, nadat 
van het schoolbestuur een bericht van instem
ming met eene herberekening was ingekomen, 
in zijne vergadering van 29 Ootober 1935 de 
bedoelde vergoedingen gewijzigd heeft vast-' 
gesteld; 

dat, nadat God. Staten aan burgemeester en 
wethouders hadden doen weten, dat ook dit 
besluit verbetering behoefde, de raad in zijne 
vergadering van 17 Maart 1936 heeft besloten 
de afrekening .van de vergoeding over de jaren 
1931 tot en met 1933 voor de bovengemelde 
school vast te. stellen aldus: 
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dat het schoolbestuur, dat van het r aads
besluit van 29 October 1935 bij Ged. Staten 
van Zuid-Holland beroep had ingesteld, doch 
ondanks zijne bij schrijven van 12-2-' 36 gedane 
verklaring, er niet mede te kunnen instem
men, dat dit beroep als vervallen werd be
schouwd, van dit college bij schrijven van 24 
Maart 1936, B. N° . 1749 (4e afdeeling) G.S. 
N° . 494/2, de mededeeling ontving, dat dit 
beroep in verband met het nader raadsbesluit 
van 17 Maart 1936, door hen als vervallen 
werd beschouwd, daarop tegen het laatstge
noemde raadsbesluit bij Ged. Staten in beroep 
is gekomen; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 14 Juli 
1936 d it beroep ongegrond hebben verklaard, 
daarbij overwegende, dat de onderwerpelijke 
school , overeenkomstig het slot van het tweede· 
lid van art. 80, in bruikleen is gegeven, wes
halve de kosten van instandhouding van dat 
gebouw, met uitwnder ing van de geringe en 
dagelijksche reparaties, als bedoeld in art. 
1619 B. W., ten laste van de gemeente zijn 
genomen; dat in verband hiermede het ge
meentebestuur, dat ·geen openbare lagere· 
school bezit, voor de berekening der vergoe
dingen voor de onderwerpe lijke school tot 

grondslag heeft genomen de exploi tatie-kosten, 
verminderd met de instandhoudingskosten der 
gebouwen van een drietal overeenkomstige 
openbare scholen; dat het appell eerende 
schoolbestuur in hoofdzaak hiertegen aanvoert : 
dat de raad aanvankelijk het kostenbedrag per 
leerl ing voor elk der jaren 1931, 1932 en 1933 
heeft vastgesteld , wnder daarbij rekening te 
houden met een aftrek wegens instandhou
dingskos.ten; dat op grond dier oorspronke
lijke vaststellingen het schoolbestuur eene be
rekening heeft opgemaakt, welke een tegoed 
bij de driejaarlijksche afrekening aanwijst van 
f 955.30, hetgeen hooger is dan in verband 
met het raadsbesluit van 17 Maart 1936 als 
tegoed bij de driejaarlijksche afrekening wordt 
toegekend; dat hun college dienaangaande 
meent te moeten overwegen: dat bij het be
slui t van den raad van 13 Augustus 1935 
welîswaar de oorspronkelijke kostenbedragen 
pèr leerling, welke het schoolbestuur thans 
wenscht te handhaven, tot grondslag voor de 
berekening van het tegoed bijl de driej aarlijk
sch:e a frekening hebben gediend, doch bij dat 
besluit op het aldus berekende totaal der ver
goedingen over de jaren 1931 tot en met 1933 
o. m. in m ïndering is gebracht het totaal der 
door het gemeentebestuur in dat tijdvak uitge
geven bedragen voor de instandhouding van 
het onderwerpelijke schoolgebouw; dat dan 
ook het tegoed voor het jaar 1933, hetwelk 
deze berekening dd. 13 Augustus 1935 aan
wijst, aanmerkel ijk minder is dan het nu door 
het schoolbestuur genoemde bedrag van 
f 9-55.30 ; dat eene berekening der h ierbedoelde 
jaarlijksche vergoedingen, waarbij tot grond
slag worden genomen de kosten van overeen
komstige openbare lagere scholen, verminderd 
met de kosten van instandhouding der desbe
treffende schoolgebouwen en waarbij dan uiter
aard de door het gemeentebestuur voor het 
gebouw der onderwerpelijke bijzondere lagere 
school werkelijk gemaakte kosten in het over
eenkomstige tijdvak geheel buiten beschouwing 
worden gelaten, meer in overeenstemming met 
de bewoordingen en de bedoeling van art. 101, 
zesde lid, der wet moet worden geacht dan de 
hiervoren bedoelde berekening van het ge
meentebestuur, dd. 13 Augustus 1935, waarbij 
weliswaar voor het kostenbedrag per leerling, 
hetwelk tot grondslag voor de berekening 
dient, geen aftrek wegens kosten van instand
houding van schoolgebouwen plaats heeft, 
doch de werkelijke kosten van het gebouw der 
onderwerpelij ke bijwndere lagere school wèl 
geheel in mindering worden gebracht; dat in 
overeenstemming hiermede de raad bij zijn 
thans aangevallen besluit dd. 17 Maart 1936 
de vergoedingen voor het tijdvak 1931 tot en 
met 1933 nader heeft vastgestel d op respec
tievelijk (132½ X f 9.98) + (133 X f 7. 73) + 
(124½ X f 9.61} = f 1322.35 + f 1028.09 + 
f 1196.44, d. i. in totaal op f 3546.88, wes
halve, nu in dat tijdvak aan schoolgelden en 
genoten voorschotten door het school bestuur in 
totaal is ontvangen f 1595.14 + f 1700 = 
f 3295 .14 en de uitgaven van het schoolbestuur 
in totaal hebben bedragen f 4492.58, het door 
het schoolbestuur te ontvangen tegoed wordt 
gesteld op f 3546.88 - f 3295 .14 = f 251. 74; 
dat het schoolbestuur vooraf schriftelijk heeft 
verklaard met eene herberekening in der 
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voege als hierbedoeld in te stemmen; dat, nu 
het gemeentebestuur van deze bereidverkla
ring heeft gebruik gemaakt om eene onjuiste 
toepassing van art. 101, zesde lid, der wet te 
vervangen door eene toepassing, welke in over
eenstemming met de gemelde wetsbepaling is, 
het appelleerende schoolbestuur, ook naar het 
oordeel van den Onderwijsraad, achteraf op 
deze bereidverklaring niet meer kan terug• 
komen; dat derhalve geenerlei aanleiding be
staat om in beroep de vergoedingen, als hier
bedoeld, alsnog op de wijze, als door het 
schoolbestuur bedoeld, d. i. in strijd met de 
wet, vast te stellen; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
gemeentebestuur van Herkingen van de op
richting der school in 1921 af, aan het bestuur 
heeft opgegeven het bedrag per leeYling, waar
van de onderhoudskosten reeds waren afge
trokken; dat de gemeenteraad als vergoeding 
per leerling over 1931 tot en met 1933 respec
tievelijk opgaf f 12.27, f 9.50 en f 11.01; dat 
het bestuur meende, over deze bedragen als in 
vorige jaren geheel te k_unnen beschikken; dat 
in vorige jaren de vergoeding per leerling 
aanmerkelijk lager was dan de genoemde be
dragen en in de jaren 1931 tot en met 1933 
de leermiddelen werden uitgebreid in verband 
met de hooger geworden vergoeding; dat de 
gemeenteraad op 13 Augustus 1935 het tegoed 
voor zijne schoolvereeniging vaststelde op ± 
f 650 ; dat in de maand October daaropvol
gende de penningmeester op het raadhuis werd 
verzocht, waar hem gevraagd werd, naar aan
leiding van een schrijven van Ged. Staten, het 
bestuur te verweken in eene herberekening te 
bewilligen, welk besluit den volgenden dag op 
het raadhuis moest zijn; dat toen het bestuur 
niet in de gelegenheid was alle leden tot eene 
vergadering bijeen te roepen, wodat het dage
lijksch bestuur een haastig en overijld besluit 
heeft moeten nemen _en toen in eene herbere
kening heeft toegestemd; dat de gemeenteraad 
daarop het bovengenoemde besluit heeft geno
men en het bovenvermelde tegoed heeft vast
gesteld op f 251. 74, daarbij naar de meerring 
van het bestuur afwijkende van de opgegeven 
bedragen, die reeds in staat van gewijsde wa
ren gekomen; weshalve het bestuur zich heeft 
gewend tot de Ged. Staten: dat deze het 
beroep ongegrond hebben verklaard, o. a. aan
voerende, dat het schoolbestuur schriftelijk 
had verklaard met eene herberekening in der 
voege als hierbedoeld in te stemmen; dat dit 
echter onjuist is, daar het bestuur wel in eene 
herberekening toestemde, maar niet "in der 
voege als hierbedoeld"; dat het bestuur de 
meerring was toegedaan, dat a dministratieve 
fouten waren ontdekt en het zich verplicht 
gevoelde, mede te moeten werken om deze te 
herstellen, maar dat het omtrent het eindbe
drag, dat nog moest worden vastgesteld, 
log isch geen uitspraak kon doen ; dat het 
bestuur hierbij opmerkt, dat van de oprich
ting der school a f het inwendige daarvan, 
behalve het verven, steeds door het bestuur is 
onderhouden en dus boven de dagelijksche en 
kleine reparaties een totaal bedrag van ± 
f 1000 daaraan is besteed, wat blijkt uit de 
modellen K met bijgeleverde kwitanties en dat 
het gemeentebestuur het schoolbestuur er nooit 

van verwittigd heeft, dat deze kosten eigenlijk 
ten bate van de gemeente kwamen; weshalve 
het schoolbestuur heeft verzocht, met gegrond
verklaring van het beroep den gemeenteraad 
van Herkingen alsnog te verplichten de oor
spronkelijk vastgestelde bedragen uit te kee
ren, na aftrek van genoten vorschotten en 
geïnde schoolgelden; 

0. dat, nu tegen het raadsbesluit van 13 
Augustus 1935, waarbij met toepassing van de 
artt. 101 en 103 der Lager-Onderwijswet 1920, 
o. m. de afrekening van de vergoeding over 
de jaren 1931 tot en met 1933 voor de boven
gemelde bijwndere school is vastgesteld, niet 
binnen 30 dagen na zijne dagteekening bij 
Ged. Staten beroep is ingesteld, dit besluit 
kracht van gewijsde heeft gekregen; 

dat daa raan niet afdoet, dat, zooals uit het 
ambtsbericht van Ged. Staten blijkt, van dit 
besluit niet naar den eisch van art. 103, 4de 
lid, der wet onverwijld mededeeling is gedaan, 
aangezien de termijn, bij het 5de lid voor het 
instellen van beroep bij Ged. Staten gegund, 
onafhankelijk is van deze mededeeling, immers 
krachtens deze wetsbepaling na de dagteeke
ning van het besluit een aanvang neemt; 

dat mitsdien, al mogè het genomen besluit 
eene onjuistheid bevatten, de raad niet be
voegd was daarvoor eene andere beslissing in 
de plaats te stellen; 

dat Ged. Staten weliswaar hebben overwo
gen, dat het schoolbestuur schriftelijk ver
klaard heeft "met eene herberekening, in voege 
als hier bedoeld" , in te stemmen, doch dat 
uit de bewoordingen waarin de door het 
school bestuur afgelegd~ verklaring is vervat, 
met name, dat het accoord ging met eene her
berekening der 3-jaarlijksche afrekening over 
1931 tot en me~ 1933, niet kan worden afge
leid de bereidverklaring, zich bij ieder\) wijzi
ging van het eindbedrag der aan het sch,ool
bestuur toegekende vergoeding neer te leggen; 

dat derhalve het bestreden besluit niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 14 Juli 1936, 
B. N°. 3948 ( 4e afdeeling) G.S. N°. 377, het 
bovenvermelde besluit van den raad der ge
meente Herkingen van 17 Maart 1936 te ver-
nietigen. . 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

17 December 1936. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Rv. art. 134; Al g. Reg!. Wat. 
Noord-Brabant art. 45.) 

H et vaststellingsbesluit van art. 119 van 
het Alg. Reglement is de eenige deugde
! ijke grondslag van de vordering tot aan
vulling van een kastekort. De onderhavige 
vordering is echter uitsluitend gegrond op 
de kasopneming door het dagelijksch Be
stuur. Indien de overlegging van het vast
stellingsbesluit in hooger beroep enkel is 
geschied tot bewijslevering, kan zulks den 
onjuisten grondslag der vordering niet 
wegnemen. Indien die overlegging is ge
schied om aan de vordering het vaststel-
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lingsbeslu\t ten grondslag te leggen, heeft 
het Hof daarin terecht een ongeoorloofde 
verandering van grondslag gezien. 

Johannes Cornelis Josephus Swagemakers, 
wonende te Nieuw-Vosmeer, ten · ze hande
lende als voorzitter van het Wa rschap "de 
Polders van Nieuw-Vosmeer", gelegen in de 
gemeenten Nieuw-Vosmeer en Steenbergen, en 
ten deze optredende namens het Dagelijksch 
Bestuur van evengenoemd Waterschap en als 
wodanig dat in rechten vertegenwoordigende, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch op 10 Sept. 
1935 tusschen partijen gewezen, (N. J. 1936 
n°. 9, Red.), advocaat Jhr. Mr. W. M_ de 
Brauw, gepleit door Mr. C. R. C. Wyckerheld 
Bisdom, adv. alhier, 

tegen: 
B. A. v. d. W., wonende te Nieuw-Vosmeer, 
verweerdér in cassatie, advocaat Mr. A. E. J. 
Nysingh. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

.Post alia: 
Tegen dit arrest is het volgende middel van 

cassatie voorgedn,gen: 
.,S. en/of v: t. van artt. 1837, 1838, 1839, 

1269, 1270, 1374 B. W., 48, 134, 347, 348 Rv., 
192 Grondwet, 138 Provinciale Wet, 1, 45, 46, 
65, 66, 67, 68·, 69, 11-6, 117, 118, 119 'van het 
Al-gemeen Waterschapsreglement voor Noord
Brabant 1904, zooals dit luidde voor de daarin 
bij besluit van Provinciale Staten van Noord
Brabant van 14 ·December 1933, goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 16 Juli 1934 ge
publiceerd in het ·Provinciaal blad van Noord
Brabant 1934 N°. 84, aangebrachte wijzi
g ingen, 

door te bevestigen het · vonnis der rechtbank 
waarbij het eischende Waterschap niet-ontvan
kelijk werd verklaard in zijne vordering tegen 
den verweerder tot betaling van f 10,978 zulks 
op grond dat dit bedrag, toen de verweerder, 
nadat hij op 1 Maart 1932 had opgehouden 
secretaris-penningmeeater van dat Waterschap 
te zijn, op · 3 Juni 1932 rekening aan het 
bagelijksch Bestuur van dat Waterschap af
legde, minstens te kort in kas bleek te zijn, 
en waarbij tevens de van waardeverklaring 
v.an de te dezer zake- gelegde beslagen werd 
geweigerd, 

zulks hoewel · het Waterschap in hooger be
roep ter staving van dit tekort het vaststel-
1 ingsbesluit van 13 Juni 1933 (zijnde het 
besluit bedoeld in art. 118 van het hierboven 
vermelde ten deze toepasselijke algemeene 
waterschapsreglement waarbij de ten deze in 
aanmerking komende jaarlijksche rekening is 
vastgesteld) heeft overgelegd en daarmede, 
blijkens het arrest, de verschuldigdheid door 
den verweerder van f 10,511.55 heeft aange
toond, 

zulks op de in het arrest opgenomen over
wegingen, die echter de beslissing niet kunnen 
dragen en ook zelf in strijd zijn met de aan
gehaalde wetsartikelen, 

omdat daarbij het Hof heeft uit het oog 
verloren, 

dat a l moge de penningmeester alleen dan 
tegenover het Waterschap voor cenig kas
tekort kunnen worden aansprakelijk gesteld 

indien het bedrag daarvan bij het vaststellings
besluit \s geconstateerd en vastgesteld, dit 
niet medebrengt, dat zulk besluit nu ook de 
grondslag en zelfs de eenige grondslag is waar
op een daarbij bepaald kastekort van dien 
penningmeester kan worden teruggevorderd; 

dat de vordering tot betaling van een kas
tekort tegen den penningmeester, die met de 
ontvangsten en de betalingen voor het Water
schap is belast geweest, niet tot grondslag 
heeft de handeling waarop tot staving van 
het bedrag van dat tekort wordt beroep ge
daan; 

en dat dus ook eenerzijds de omstandigheid 
dat aanvankelijk was beroep gedaan op de 
constateering van het bedrag van het kaste
kort bij een daartoe niet voldoende geoor
deelde rekening en niet op het ten deze uit
sluitende bindende vaststellingsbeslui t, niet tot 
niet-ontvankelijkverklaring had mogen leiden; 

anderzijds het later tot staving van het ver
schuldigde bedrag overleggen van het ten 
deze bindende vaststellingsbesluit, niet is eene 
ongeoorloofde verandering van den grondslag 
van de vordering" . 

De rekenplichtigheid van den penningmees' 
ter van een Waterschap, als het onderhavige, 
vallende onder het Algemeen Reglement voor 
de ·waterschappen in Noord-Brabant, is bij 
dat reglement in hoofdzaak geregeld naar het 
voorbeeld der Gemeentewet; voor wa,t betreft 
de rekenplichtigheid van den gemeente-ont
vanger (artt. 109, 118 , 218-227, oud; artt, 
116-126, 255-264, nieuw, der Gemeentewet). 
Een der verschillen is dit, dat het vaststellings
besluit, hetwelk het D agelijksch Bestuur en 
den penningmeester van het Waterschap vol
gens art. 119 van het Reglement tot ontlasting 
strekt, niet, als bij de gemeente (art. 222, 
oud, 259, nieuw, der Gemeenewet), wordt ge
nomen door Gedeputeerde Staten, doch, be
houdens weigerachtigheid van dezen, door de 
stemgerechtigde ingelanden.- R echtbank en 
Hof hebben zich dan ook m. i. terecht - op 
het voetspoor van de, de rekenplichtigheid 
van den gemeente-ontvanger betreffende, ar
resten van Uwen H. R. (26 Mei 1893 W. 
6334; 17 Mei 1907 W. 8547; 1 Februari 1934 
W. 12796, N. J. 1934, 1667) -, op het stand• 
punt gesteld, dat ook in dezen de rekenplich
tigheid van den penningmeester van het vVa
terschap pub! iekrechtelijk uitputtend is gere
geld, waaruit volgt, dat de ·penningmeester, 
evenals een gemeente-ontvanger, uitsluitend 
kan worden aansprakelijk gesteld voor een 
kastekort, waarvan te zijnen laste blijkt, uit 
de, overeenkomstig de geldende pub! iekrech
telijke voorschriften vastgestelde, rekening en 
dus niet voor een kastekort, hetwelk zoude 
voortvloeien uit eene in den loop des jaars 
afgelegde rekening en verantwoording, hoe
danige rekening en verantwoording de pu
b! iekrechtelijke regeling in dezen niet kent, 
ook niet bij tusschentijdsch aftreden van den 
bedoelden functionaris . Dit alles wordt dan 
ook bij het middel niet bestreden. Zelfs meen 
ik daarin te mogen lezen de erkenning, dat 
de afgelegde rekening van 3 Juni 1932 niet 
ten onrechte onvoldoende is geoordeeld tot 
staving van het als kastekort van verweerder 
gevorderde bedrag. 

De eigenlijke strekking van het middel 
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schijnt mij dan ook, heb ik het betoog van 
den geëerden pleiter voor eischer goed ge
volgd" te i:noeten worden gevonden in de voor
stelling, als ware ten dezen betaling van het 
bij inl e idende dagvaarding gestelde bedrag 
niet gevorderd op grond .van de uitkomst van 
voormelde, tusschentijds door den verweerder 
afgelegde, rekening, maar alleen op grond 
van het aanwez ig zijn van het kastekort en 
wel op een tijdstip, dat omschreven wordt als 
,.bij de op 3 Juni 1932 door den penning
meester aan het Dagelij ksch Bestuur afgelegde 
reken ing". Dat dit beweerde kastekort echter, 
zoolang het vaststellingsbeslui t over het jaar, 
waarover de · administratie van den penning
meester l iep, niet was verschenen, niet op
eischbaar was, volgt, meen ik, uit voormelde 
rechtspraak van Uwen Raad. De vraag, welke 
nochtans, bij bedoelde voorstelling van den 
grondsl ag van den eisch, zoude kunnen rijzen 
en welke de steller van het middel blijkbaar 
in bevestigenden zin zoude willen beantwoor
den, is deze, of het Hof niet er mede rekening 
had moeten houden, dat, blijkens het alsnog 
in hooger beroep overgelegde_ vaststellings
besl uit, de, aanvankelijk niet-opeischbare, vor
dering in den loop van het geding, wel op
e ischbaar was geworden en zulks tot het, uit 
dat vaststellingsbesluit uiteindelijk blijkende, 
bedrag van het kastekort. 

Intussch en, wat hiervan, bij ·de gegeven 
voorst.elling van den grondslag der vordering, 
ook moge zijn, die voorstelling zal in cassatie 
n iet kunnen worden aanvaard, omdat zij, naar 
het mij voorkomt, te vergéefs opkomt tegen 
de, in rechtsoverweging 7 door het Hof ge
geven, · uitlegging van de inle idende dagvaar
ding, hierop neerkomende, dat het bedrag 
van f 10,978 in eersten aanleg is gevorderd 
op grond, dat dit bedrag als kastekort was 
geconstateerd bij de op 3 Juni 1932 door; den 
penningmeester van het Dagelijksch Bestuur 
afgelegde rekening. Stellig is er dus, n'aar de 
feitelijke vastst.elling van het Hof, niet gedag
vaard ter zake van een kastekort, waarvan 
het juiste bedrag door eene later vast t,e stel
len rekening zoude worden aangegeven . De 
grondslag der. vordering, zooals di e is inge
steld, yerlangt daarentegen kennelijk van den 
rechter controle der rekening van 3 Juni 1932 
en vaststelljng van het daaruit blijkende 
tekort, welk een en ander echt.er is uitgesloten 
door de in dezen geldenden publiekrechtelijke 
regeling, di e medebrengt, dat de burgerlijke 
rechter zich van iedere inmenging ten aanzien 
van het vaststell en eener rekening, als de 
onderhavige heeft te onthouden, dat hij zich 
te dien aanzien heeft neer te leggen bij de 
besliss ing van het wettelijk aangewezen ad
ministratieve gezag en dat gevoegel ij k het 
kastekort, tot aanzuivering waarvan de pen
ningmeester kan worden aangesproken, niet 
kan zijn een ander, dan uit het overeenkom
stig de voorgeschreven administratieve rege
ling tot stand gekomen, vaststellingsbesluit 
ten laste van den betrokken penningmeester 
blijkt te bestaan. Is c\it juist, dan is dus ook 
de ingest.elde vordering terecht niet-ontvan
kelijk verklaard en kan zij niet weder ont
vankelijk worden door het overleggen van het 
vastst.ellingsbesluit, ook a l zoude dit, zooals 
eischer wil, slechts gelden a ls bewijsmiddel 

voor een bestaand tekort, aangezien bedoeld 
besluit dan immers zoude moeten dienen -
gelijk in rechtsoverweging 8 van het bestreden 
arrest wordt gezegd - tot staving van "dit te 
kort", d. w. z. het tekort, gevorderd op den 
grondslag dei• rekening van 3 Juni 1932, met 
welks vaststelling de burgerlijke rechter gee
nerlei bemoeienis mag hebben. Hieruit vloeit 
dan echter tevens rechtstreeks ·voort, dat het 
middel tevergeefs bestrijdt de stelling van 
rechtsoverweging 6, dat het vastst.ellingsbe
sluit, als voor den Rechter bindend, ook in
derdaad de eenige grondslag kan vormen, 
waarop een daarbij bepaald kastekort van den 
penningmeester kan worden teruggevorderd. 
Ik meen, dat deze steil ing trouwens in over
eenstemming moet worden geacht met de 
aangehaalde rechtspraak van Uwen Raad, 
waarin ik met den geachten raadsman van 
verweerder meen te mogen lezen, dat de 
eenige grondslag voor des ontvangers (pen
ningmeesters) betaalplicht ten aanzien van 
een daarbij te zijnen nadeele geconstateerd 
saldo juist ligt in het gevolg, door het -pu
bliekrecht verbonden aan de vaststelling van 
wat ontvangsten en wat uitgaven va n de ge-. 
meente (het --Watersch ap) zijn, zoodat, gelijk 
Mr. Ort het ten aanzi en van den gemeente
ontvanger uitdrukt. in zijn conclusie voor 
's Hoogen Raads arr_est van 7 M ei 1907 hier
boven aangehaald, ,,alleen het debetsaldo ten 
laste van den ontslagen ontvanger, hetwelk 
bij de jaarlijksche rekening moet worden 
vastgesteld, kan zijn de grondslag, waarop 
een kastekort kan worden aangenomen en dus 
is de titel der gemeente, waamit hare aan
spraken blijken." 

M . i. kan dan ook, gezien de u itsluitende 
en uitputtende publiekrecht.elijke regeling van 
deze materie niet, a ls door den geach.ten 
raadsman van eischer gepleit, worden aange
nomen, dat eene reeds tevoren bestaande aan
sprakelijkheid van den penningmeester door 
het vaststellingsbeslui t zoude worden beperkt 
tot eene aansprakelijkheid voor het bij dat 
besluit vastgestelde saldo, maar de aanspra
kelijkheid wordt alleen en uitsluitend geves
tigd door en voor het debetsaldo, uit het vast
stellingsbeslui t resulteerende. 

Indien dit inderdaa d de eenig juiste beschou
wingswijze mocht worden geoordeeld , dan is 
het m. i. ook duidelijk, dat het Hof in dezen 
niet anders ·kon en mocht beslissen, dan dat 
het overleggen door eischer van het nader tot 
stand gekomen vaststellingsbesluit niet kon 
dienen tot staving van een beweerdelijk tevo
ren reeds aanwezig kastekort, berustende op 
eene door verweerder afgelegde rekening, 
waarvan rechtens de vaststelling door den 
burgerlij ken rechte r niet kon worden gevraagd 
en terwijl toewijzing van den eisch op grond 
van de gebondenheid des verweerders tot be
taling van het bij het vaststellingsbeslui t aan
gewezen bedrag m. i. inderdaad zoude moeten 
zijn aangemerkt als rechtdoen op een op onge
oorloofde wijze veranderd onderwerp van den 
e isch, immers op eene vordering, gegrond op 
een feit, hetwelk niet kan worden geacht te 
behooren tot die, waarop het in verband met 
het bij inleidende dagvaarding gestelde, ter 
beoordeel ing van de gehoudenheid des ver
weerders, om aan de daarbij ingestelde vor-
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<lering te voldoen, in het wezen der zaak 
m-oest aankomen. 

Het voorgestelde middel mitsdien ongegrond 
achtende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eischer qq. 
in de kosten, op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 

De Hooge R àad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

tegen v. d. W. door het Waterschap is inge
steld eene vo rdering t.ot betaling van f 10978 
met van waarde verklaring van diverse ten 
zijnen laste gelegde conservat.oire beslagen, 
op grond dat, toen v. d. W., nadat hij op 
1 Maart 1932 had opgehouden penningmees
ter van het Waterschap te zijn, op 3 Juni 1932 
rekening aan het dagel ijksch Bestuur van 
het W aterschap aflegde, minstens voormeld 
bedrag te kort in kas bleek te zijn; dat v. d. 
W. onder meer heeft bestreden het bestaan van 
eenig kastekort, waarop het Waterschap het 
proces-verbaal van kasopneming in het geding 
gebracht heeft en verder heeft aangeboden 
het gestelde door getuigen en deskundigen te 
bewijzen; 

dat de Rechtbank te Breda bij vonnis van 
13 Maart 1934 (N. J. 1935, 610, R ed.) ambts
halve het Watersch ap niet-ontvankelijk in zijn 
vordering verklaard heeft; 

dat het W aterschap van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen onder aanvoeriJJg onder 
meer van de navolgende grieven: 

"indien met <le Rechtba nk moet worden 
aangenomen, dat artt. 116 t.ot en met 119 van 
het Regl ement ten deze van t.oepassing zijn, 
dan heeft de Rechtbank toch ten onrechte het 
in prima gedaan bewijsaanbod gepasseerd . 

" De Rechtbank had het Waterschap in de 
gelegenhP.id moeten stellen het gevorderde 
kastekort te bewijzen door middel van het 
daartoe bcnO<Jdig<le vastotdlingsbesluit. 

In ieder geval mag het W aterschap zulks 
nog i.n h0oger beroep doen, waart.oe dit vast
stell ingsbesluit van 13 Juni 1933 met bijbe
hoorende stukken wordt overgelegd, waa.i:uit 
blijkt, dat bij het vertrek van den penning
meester een te kort in kas was van f 10511.55, 
welk te .kort echter beduidend hooger is. 

. dat het Hof bij het bestreden arrest het 
beroepen vonnis bevestigd heeJt, overwegende: 

4. * dat het Waterschap bij voormelde grief 
er van uitgaat, dat de bepalingen der artt. 
116 t.ot en met 119 van het Reglement ten 
deze van t.oepassing zijn, doch voor dit geval 
aan de R echtbank verwijt, dat deze het Wa
tersçhap niet heeft t.oegelaten het gevorderde· 
kastekort aan te toonen, waart.oe in appèl het 
vaststellingsbesluit bedoeld in art. 118 van dit 
Reglement wordt overgelegd ; 

5. dat woals uit het bovenoverwogene reeds 
volgt en ook het Waterschap bij deze grief 
blijkbaar aanneemt, de penningmeester van 
het Waterschap alleen dan tegenover het 
W aterschap voor eenig kastekort kan worden 
aansprakelijk gesteld, indien het bedrag daar
van is geconstateerd en vastgesteld op de wijze 
bij artt. 69 en 116 t.ot en met 118 van het 
R eglement bepaald ; 

* Nummering dezerzijds bijgevoegd. Zie 
Concl. Adv.-Gen. (Red.). 

6. dat het op regelmatige wijze t.ot stand 
gekomen vaststellingsbesluit in art. 118 be
doeld, hetwelk voor den Rechter bindend is , 
derhalve de eenige grondslag kan vormen, 
waarop een daarbij bepaald kastekort van den 
penningmeester kan worden teruggevorderd; 

7. dat de Rechtbank het Waterschap, dat 
in eersten aan leg een bedrag van f 10978 van 
den penningmeester opvorderde op grond dat 
dit bedrag als kastekort was geconstateerd bij 
de op 3 Juni 1932 door den penningmeester 
aan het Dagelijksch Bestuur afgelegde reke
ning, mitsdien terecht, met passeering van 
het daaromtrent aangeboden bewijs, in zijne 
vordering niet-ontvankelijk verklaarde en de 
van waarde verklaring van de te dezer zake 
gelegde be lagen weigerde; 

8. dat het Waterschap in honger beroep wel 
is ,yaar ter staving van dit tekort het vast
stellingsbesluit van 13 Juni 1933 overlegt, 
doch daargelaten dat het Waterschap daa r
mede enkel de verschuldigdheid door den 
penningmeester van f 10511.55 aantoont, het 
W aterschap wodoende de gehoudenheid van 
den penningmeester t.ot betaling van dit be
drag op een anderen grond wil aangenomen 
zien, dan bij dagvaarding werd gesteld; 

9. dat het W aterschap daarmede den 
grondslag zijner vordering op ongeoorloofde 
wijze verandert, zoodat nu de penningmeester 
zich daartegen heeft verzet, deze gewijzigde 
grondslag buiten beschouwing moet blijven; 

0. dat het Waterschap tegen dit arrest het 
navolgende middel heeft opgeworpel): zie 
concl. Adv.-Gen.; · 

0 . ten aanzien van dit middel: 
dat art. 69 i. v. ·m. art. 45 Algemeen Water

schapsreglement voor Noord-Brabant 1904, 
hetgeen op de Polders van Nieuw-Vosmeer 
van t.oepassing is, - bepaalt, dat de pennin
meester jaarlijks rekening en verantwoording 
van zijn beheer d9et aan het Dagelijksch Be
stuur van het 'l'Vaterschap, dat op zijn beurt 
op den in voormeld Reglement bepaalden tijd 
krachtens de voorschriften van de artt. 116-
119 van gezegd R eglement rekening en ver
antwoording aflegt aan de ingelanden, die -
of onder l)epaalde omstandigheden de Gede
puteerde Staten, - de rekening vaststellen, 
terwijl het vaststell ingsbesluit het dagelijksch 
Bestuur en den penningmeester t.ot ontlasting 
strekt; 

dat art. 45, 5de lid, van bedoeld Reglement 
voorschrijft dat bij ontslag van den penn ing
meester het dagelijksch Bestuur onmiddellij k 
die.ns boeken sluit, zijn kas opneemt ()Il kas en 
boeken bewaart, t.otdat in den dienst van den 
penningmeester is voorzien; 

dat uit dit samenstel van bepalingen als 
stelsel van het Reglement moet worden afge
leid, èn dat de beslissing van het administra
tief gezag betreffende den inhoud van des 
penningmeesters reken ing bindend is, en de 
burgerlijke rechter deze eerbiedigen moet, èn 
dat dit niet anders wordt, indien aan den 
penningmeeste r tusschentijds ontslag wordt 
verleend ; 

da t derhalve in dit stelsel een vordering tot 
aanvulling van een kastekort van een ont
slagen penningmeester als grondslag, zoowel 
wat het bestaan als wat de grootte van dit 
kastekort betreft, slechts kan hebben het vast-
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stellingsbesluit van art. 119 van meergenoemd 
Reglement ; 

dat de onderhavige vordering uitsluitend 
gegrond is op de afsluiting der boeken en de 
kasopneming door het dagelijksch Bestuur bij 
het aftreden van den penningmeester overeen
komstig art. 45, 5de lid van het Reglement 
en dan ook is ingesteld geruimen tijd vóór het 
vaststellingsbesluit van de later gevolgde 
jaarrekening, derhalve op een grondslag, 
welke door het Reglement niet erkend wordt; 

dat de overlegging van dit vaststellings
besluit in hooger beroep, indien dit enkel is 
gesch ied ten bewijs van het bestaan en van 
het bedrng van het kastekort, den onj uisten 
grondslag van de vordering van het Water
schap niet wegneemt, en indien het is ge
schied om aan die vordering het vaststellings
besluit ten grondslag te leggen, het Hof 
daarin terecht een ongeoorloofde verandering 
van grondslag heeft gezien; 

0. dat het middel derhalve in al zijn onder 
deelen faalt; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400, Red.). 
(N. J.) . 

21 Dece1nber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 125.) 

Ai moge in de akte van benoeming van 
appellante aan een bijzondere school de 
duur van hare betrekking niet zijn aange
geven, wo is toch blijkens deze akte van 
eene benoeming voor vast in deze in geen 
geval sprake geweest. Appellante kan dus 
aan art. 125 geen aanspraak op wacht
geld ontleenen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mej. J. C. van Dijk, te Rotterdam, tegen de 
beschikking van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 Sep
tember 1936, n° . 14075 W, afd. L.O. , waarbij 
haar verzoek om wachtgeld is afgewezen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 December 1936, n°. 482; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
December 1936, n°. 15646 W, afd. L.O.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij bovengenoemd be
sluit afwijzend heeft beschikt op het verzoek 
van Mej . J. C. van Dijk, te Rotterdam, om 
wachtgeld wegens ontslag ten gevolge van de 
opheffing van hare betrekking van onder
wijzeres aan eene bijzondere lagere school , te 
Rotterdam, Hammerstraat 25, met ingang van 
1 Augustus 1936, uit overweging, dat zij blij
kens de overgelegde akte van benoeming met 
ingang van 19 April 1934 is benoemd tot tijde
lijk onderwijzeres aan deze school; dat het 
8choolbestuur bij brief van 28 Augustus 1936 
heeft medegedeeld, dat zij steeds werkzaam is 
geweest als tijdelijke leerkracht; 

dat van dit besluit Mej. J . C. van Dijk bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
blijkens art. 89, 7e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 de benoeming aan eene bijzondere 

school voor lager onderwijs kan worden gege
ven voor vast of voor een bepaald tijdvak; dat 
echter in hare akte van aanstelling elke aan
wijzing omtrent den duur van de benoeming 
ontbreekt; dat het bestuur destijds heeft opge
merkt, dat de aanduiding "tijdelijk" alleen 
eene aanwijzing was aangaande het wankele 
van de betrekking; dat hieruit duidelijk 
blijkt, dat het de bedoeling was, hare benoe
ming te laten doorloopen, zoolang dat in ver
band met de vergoeding mogelijk was, wat iri 
wezen eene vaste aanstelling is; dat dit te 
eer het geval is, daar blijkens het g~m iddelde 
aantal leerlingen, hetwelk over het Jaar 1934 
ongeveer 262 en over het jaar 1935 totaal 271 
bedroeg het aantal leerkrachten der lagere 
school ~nder het hoofd 7 bedroeg, met inbe
grip van haar, appellante; dat deze verplichte 
leerkrachten waren; dat het bestuur haar 
voor pensioen liet bijdragen, wat alleen noodig 
was indien ook het bestuur de betrekking al~ 
een~ vaste aanmerkte; dat ook de commissie 
van beroep zich op het standpunt stelde, dat 
het hier eene vaste aanstelling betrof; dat zij 
verzoekt, alsnog het gevraagde wachtgeld toe· 
te kennen; 

0. dat ingevolge art. 125, l e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 slechts aan voor vast be
noemde onderwijzers aan bijzondere scholen 
bij ontslag, als in die bepaling bedoeld, wacht
geld wordt verleend; 

dat, al moge in de akte van benoeming, 
waarbij de appellante met ingang van 19 April 
1934 als onderwijzeres aan de bovenvermelde 
school is aangesteld, de duur van hare betrek
king niet zijn aangegeven, blijkens deze akte 
van eene benoeming voor vast in deze in geen 
geval sprake is geweest; 

dat de appellante hare benoeming blijkbaar 
ook als eene niet voor vast h~eft opgevat, 
aangezien zij steeds genoegen heeft genomen 
met de wedde van eene tijdelijke leerkrachp, 
te weten de aanvangswedde zonder periodieke 
verhoogingen; 

dat dus de appellante aan de evengenoemde 
wet:lbepaling geen aanspraak op wachtgelp 
kan ontleenen, zoodat de beslissing van Onzen 
Minister behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

22 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

De echtgenoot van patiënte had ten tijde 
van het aanvragen der rechterlijke mach
tiging woonplaats te A. waar hij werk
zaam geworden was en huisvesting had 
gevonden ten huize van zijn vader. Daarin 
wordt geen verandering gebracht door het 
feit dat hij, voor zijn gezin te A. niet een 
passende woning kunnende vinden, dit ge
zin in zijn vorige woonplaats heeft moeten 
achterlaten. Evenmin doet daaraan af de 
omstandigheid, dat hij binnen 3 maanden 
naar zijn vorige woonplaats is terugge
keerd, aangezien hij bij zijn vestiging te 
A. blijkbaar niet de wetenschap had, dat 



1936 22 DECE_MBER 460 

hij uit zijn niéuwe betrekking, waarvan 
niet gebleken is, dat zij slechts een tijde
lijk karakter had, wegens slapte in het 
bedrijf binnen zeer korten tijd weer zou 
worden ontslagen. De gemeente A. is dus 
aansprakelijk voor de ko ten van verple
ging van de echtgenoote van dezen man. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Marie van 
Rookhuizen- emecek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 December 1936, •. 487; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken van 17 December 1936, 

0
• 12941, afdeeling Armwezen; 

0. dat Marie Temecek, geboren te Schatzler 
(Bohemen) den 19den Maart 1900 en gehuwd 
met Jacob van Rookhuizen, ter zake van 
krankzinnigheid krachtens eene op 6 April 
1936 aangevraagde rechterlijke machtiging 
werd opgenomen in de Nederlandsch H er
vormde Stichting "Zon en Schild" te Amers
foort; dat haar echtgenoot, Jacob van Rook
huizen, van beroep autogeenlasscher, tot 24 
April 195 werkzaam was bij de aamlooze 
Vennootschap Handels Maatschappij en Appa
raten Industrie "Hapam", te Amersfoort, in 
welke gemeente hij met zijn gezin woonachtig 
was; dat hij, na op den evengemelden datum 
wegens slapte in het bedrijf ontslagen te zijn, 
op 17 Januari 1936 dienst nam bij de N aam
looze Vennootschap Nederlandsche Scheeps
bouw-Maatschappij , te Amsterdam, bij welke 
Maatschappij hij tot 11 April 1936 werk7,aam 
bleef, toen hij , wederom wegens slapte in het 
bedrijf, ontslagen werd; dat, aangezien hij na 
zijne indiensttreding bij de laatstgemelde 
Naamlooze Vennootschap er niet in geslaagd 
was te Amsterdam eene geschikte woning te 
vinden, hij , met achterlating van zijn gezin 
te Amersfoort, zijn intrek nam ten huize van 
zijn vader aan de Ilpendammerstraat 25 huis 
te Amsterdam (later Nieuwendammerdijk 503 
aldaar); 

dat over de betaling van de verpleegkosten 
van de patiënte- geschil is ontstaan tusschen 
de gemeentebesturen van Amersfoort en van 
Amsterdam; 

dat Ged. Staten er niet in zijn geslaagd het 
geschil in der min!)e bij te leggen ; 

dat burgemeester en wethouders van Amers
foort bezwaar hebben gemaakt deze kosten 
voor rekening van hunne gemeente te nemen, 
aangezien huns inziens Jacob van Rookhuizen 
ten tijde van het aanvragen van de rechterlijke 
machtig ing woonplaats had te Amsterdam, 
welke woonplaats de patiënte ingevolge art. 
78 B. W. volgde; 

dat burgemeester en wethouders van Amster
dam evenmin genegen zijn hunne gemeente de 
bedoelde kosten te doen dragen, aanvoerende, 
dat J . van Rookhuizen slechts tijdel ijk zijn 
intrek bij zijn vader te Amsterdam heeft ge
nomen, met achterlating van zijn gezin te 
Amersfoort, waarheen hij na zijn ontslag we
der is teruggekeerd, waaruit hun inziens 
volgt, dat de band tusschen hem en de ge
meente Amersfoort geenszins was verbroken: 

0 . dat moet worden aangenoml)n, da.t J. 

van Rookhuizen ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging om zijne echtgenoote in eeff krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aangevraagd, 
woonplaats had te Amsterdam, aangezien hij 
in deze gemeente, waar hij werkzaam gewor
den was in dienst van de aamlooze Ven
nootschap ederlandsche Scheepsbouw-Maat
schappij, huisvesting heeft gevonden ten huize 
van zijn vader, wodat hij geacht moet worden 
in deze gemeente zijn hoofdverblij f te hebben 
gevestigd; 

dat daarin geen veranderin~ wordt gebracht 
door het feit, dat hij , voor zijn gezin te Am
sterdam niet een passende woning kunnende 
vinden, dit gezin te Amer foort heeft moeten 
achterlaten; 

dat evenmin daaraan afdoet de omstandig
heid, dat hij binnen 3 maanden weder naar 
Amersfoort is teruggekeerd, aangezien hij bij 
zijne vestiging te Amsterdam blijkbaar niet de 
wetenschap had, dat hij uit zijne nieuwe be
trekking, waarvan niet gebleken is, dat zij 
slechts een tijdelijk karakter had, wegens 
slapte ook in dit bedrijf, binnen zeer korten 
tijd weer wu worden ontslagen; 

dat hierop althans wijst de door burgemees
ter en wethouders van- Am terdam medege
deelde omstandigheid, dat het hem niet was 
gelukt aldaar een _ geschikte woning te ver
krijgen, waaruit is af te leiden, dat hij in deze 
gemeente naar een eigen woning heeft ge
wcht· · 

dat' mitsdien als woonplaats der patiënte, 
dje ingevolge art. 78 B. W . als getrouwde, 
niet van tafel en bed ge cheiden, vrouw geen 
andere woonplaats had dan die van haren 
man, de gemeente Amsterdam moet worden 
aangemerkt; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Amsterdam aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Marie van Rookhuizen-Nemecek, voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Za ken 
is belast enz. 

(A.B.) 

22 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 244. ) 

Terecht hebben Ged. Staten aan de ge
meentebegrooting goedkeuring onthouden, 
nu deze een ongedekt tekort vertoont ten
gevolge van de afwijzing van het verwek 
van den Raad om een extra-bijdrage en 
een belastingbijdrage uit het Werkloos
heidssubsidiefonds. Deze afwijzing zelve 
kan bij de beslissing op het krachtens art. 
244 ingesteld beroep geen voorwerp van 
onderzoek uitmaken. 

Wij- WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Almelo tegen het 
besluit van Ged. Staten van Overijssel van 22 
September 1936, N °. 7773, 2e afdeeling, waar
bij goedkeuring is onthouden aan de begroo
ting van die gemeente voor het jaar 1936 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 December 1936, N° . 495; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 1936, 
N°. 33448, Afdeeling Binnenlandsch Beatuur; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat de 
begrnoting slui tende is gemaakt door raming 
o. m. van eene extra-bijdrage uit het Werk
loosheidssubsidiefoncls van f 125,300 en eene 
belastingbijdrage van f 155,000; dat bij be
schikking van Onze Ministers van Sociale 
Zaken, van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën van 18 Augustus 1936, Afdeeling 
W. en S., 0

• 253-25 III, 8 Augustus 1936, 
N° . 19234, Afdeeling B.B., en 26 Augustus 
1936, Generale Thesaurie, Afdeeling Finan
oieele Zaken N°. 2, de aanvrage van de ge
meente Almelo om eene extra-bijdrage en een 
belastingbijdrage uit het W erkloosheidssub
sidiefonds voor 1936 is afgewezen; dat de op 
volgnummers 145, 146, 174 en-175 geraamde 
bedragen mitsdien niet zullen worden ontvan
gen, ten gevolge waarvan- een niet reëel slui
tende begrooting is ontstaan; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Almelo, handelende ter uitvoering 
van het besluit van den raad dier gemeente 
van 20 October 1936, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat door Ged. Staten 
nimmer uit eigen beweging op het nemen van 
bezuinigingsmaatregelen op de begrooting 
1936 is aangedrongen, doch dit steeds blijkens 
de correspondentie is geschied op voorstel van 
Onzen Minister of van de Commis ie van Over
leg inzake de gemeentebegrootingen; áat ech
ter de Commissie van Overleg inzake de ge
meentebegrootingen, zonder in loco een onder
wek in te stellen en zonder mondeling met 
burgemeester en wethouders daaromtrent be
sprekingen te hebben gevoerd, bezuinigingen 
noodzakelijk achtte; dat met Ged. Staten, die 
blijkbaar een tusschenschakel vormen tusschen 
de Commissie van Overleg en de gemeente 
Almelo, eene langdurige en zeer breedvoerige 
correspondentie is gevoerd over de mogelijk
heid van bezuiniging, welke er ten slotte toe 
leidde, dat burgemeester en wethouders door 
bemiddeling van Ged. Staten een onderhoud 
hebben aangevraagd bij de Commissie van 
Overleg; dat, terwijl burgemeester en wet
houders op dat verzoek nog antwoord wach
tende waren, zij bij schrijven van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 16 Sep
tember 1936 in kennis werden gesteld met de 
afwijzende beschikking van Onze Ministers 
van Sociale Zaken, van Binnenlanclsche Zaken 
en van Financiën op het verwek der gemeente 
Almelo voor eene extra-bijdrage en eene be
lastingbijdrage; dat vervolgens eerst bij schrij
ven van Ged. Staten van 22 September 1936 
werd medegedeeld, dat voor het aangevraagde 
onderhoud geen grond bestond; dat hierdoor 
is komen vast te staan, dat de afwijzende be
schikking van Onze drie Ministers werd ter 
kennis gebracht van het gemeentebestuur, ter
wijl het overleg nog- gaande was; dat het 
gemeentebestuur dus door deze beschikking 
is overvallen; dat er op dezen· grond wellicht 
aanleiding . bestaat, om de beschikking van 
Onze drie Ministers ongedaan te maken ; dat 
bovendien deze be chikking als onjuist moet 
worden gequalificeerd, daar zij_ niet steunt op 
het feit, dat inzake de - gemeentebegrootîng 

bezuinigingen bij de gemeentesecretarie, a ls.
mede bij de diensten en bedrijven noodzakelijk 
werden geacht; dat immers de gemeentewet 
nooh aan eene Commissie van Overleg inzake 
de gemeentebegrootingen, noch aan Onzen 
Minister medezeggingschap toekent omtrent 
bezuini gingen op de gemeentebegrooting, doch 
deze bevoegdheid ui ts luitend toekent aan Ged. 
Staten; dat hoofdstuk I van titel IV der 
gemeentewet - handelende over de begrooting 
- door geen enkele wetsbepaling vervallen 
is verklaard; dat echter met de begrooting 
voor 1936 wordt gehandeld, a lsof er in het 
geheel geen voorschriften daaromtrent in de 
gemeentewet zijn te vinden; dat eene derge
lijke h andelwijze in flagranten strijd is met 
geest en letter der gemeentewet; dat clan ook 
de besli ssing van Ged. Staten, a ls hebbende 
als basis eene onjuiste beschikking van Onze 
drie Ministers, eveneens als onjuist behoort te 
worden aangemerkt; 

0. dat Ged. Staten van Overijs el terecht 
aan de onderwerpelijke gemeentebegrooting 
hunne goedkeuring hebben onthouden, nu deze 
begrooting een ongedekt tekort vertoont; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

dat het gemeentebestuur in zijn beroepschrift 
wel de onjuistheid stelt van de hiervoor ver
melde beschikking van Onze Ministers van 
Sociale Zaken, Binnenlandsche Zaken en Fi
nanciën tot afwijzing van de aanvrnge van de 
gemeente om een extra-bijdrage en een belas
tingbijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds 
van 1936, met de raming van welke bedragen 
de begrooting sluitende was gemaakt, en in 
verband daarmede verwekt om, met ·vernieti
ging van de bedoelde beschikking en van het, 
deze beschikking tot basis hebbende, bes! uit 
van Ged. Staten, de begrooting alsnog goed 
te keuren, doch dat aan dit verzoek reeds 
hiernm niet kan worden voldaan, omdat de 
meerbedoelde Ministerieele ·beschikking bij de 
beslissing op het onderhavige, krachtens art. 
244 der gemeentewet ingestelde, beroep, geen 
voorwerp van onderzoek kan uitmaken ; 

Gezien de evengenoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

22 Decem ber 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

Wel nam de woonplaats ingevolge art. 
79 B . W . een einde, toen patiënte's dienst
betrekking als huishoudster e indigde en zij 
de woning van haar werkgever verliet, 
doch daar zij daarop haar intrek nam ten 
huize van haar zwager in dezelfde ge
meente, heeft zij haar hoofdverblijf in die 
gemeente behouden. Hierin wordt geen 
verandering gebracht door de omstandig
heid, dat haar verder verblijf aldaar van 
tijdelijken aard was. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besl issende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Berta Remp; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 December 1936, n°. 488; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 December 1936, 
n°. 12942, afd. Armwezen; 

0. dat Berta Remp, van Duitsche nationa
liteit, in 1929 uit Duitschland naar Enschede 
kwam, waar zij als huishoudster haar intrek 
nam bij J . Heideman, aldaar; dat op 13 
J anuari 1936 hare betrekking een einde nam 
en zij zich ten gemeentehuize afmeldde naar 
Berlijn, ten einde zich al daar als naaister te 
vestigen ten huize van een aldaar wonende 
zuster; dat haar paspoort, dat inmiddels ter 
vernieuwing was opgezonden naar den Consul 
Generaal van Duitschland, te Amsterdam, 
echter op dien datum nog niet was terugont
vangen ; dat zij toen in afwachting daarvan is 
gaan logeeren bij haar zwager J. W. Tibbe 
te Enschede, te wiens huize zij ziek is gewor
den ; dat haar toestand dermate verergerde, 
dat het noodig bleek, haar op 2 Juli 1936, 
nadat de machtiging daartoe was verzocht, op 
te nemen in het Genee kundig Gesticht voor 
Krankzinnigen het " Sint Elisabethsgasthuis" 
te Deventer; 

dat over de betaling van de kosten van ver
pleging van de patiënte in het genoemde 
gesticht geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van En
schede niet bereid zijn de verplegingskosten 
voor rekening hunner gemeente te nemen, 
waartoe zij aanvoeren dat huns inziens de 
patiënte ten tijde van 'het aanvragen van de 
rechterlijke machtiging tot haar plaatsing in 
het krankzinnigengesticht hier te lande geen 
woonplaats in den zin van het Burgerlijk Wet
boek meer had; dat de woonplaats, die zij 
krachtens art. 79 B. W. als inwonend arbeid
ster had ten huize van J . H eideman, is komen 
te vervallen op het tijdstip, dat haar betrek
king als huishoudster op 13 J anuar i 1936 een 

· einde nam en zij het huis van Heideman 
verliet om naar Berlijn te vertrekken; dat 
dus haar woonplaats hierdoor verloren is ge
gaan; dat daaraan niet afdoet, dat zij, na 13 
Januari 1936, eenige dagen is gaan logeeren 
bij haar te En chede wonende zwager J. W . 
Tibbe, en ten gevolge van intredende ziekte 
voorloopig, ook nadat haar paspoort was ont
vangen, te di ens huize is gebleven; dat zij 
weliswaar na 13 Januari 1936 in Enschede is 
blijven vertoeven, doch dat dit zijn oorzaak 
vond in omstandigheden buiten haar wil; 

0. dat de patiënte als huishoudster bij J . 
H eideman, te Enschede, ingevolge art. 79 
B. W. hare woonplaats had in die gemeente; 

dat weli waar deze woonplaats een einde 
nam, toen hare dienstbetrekking eindigde en 
zij de woning van haar werkgever verliet, 
doch dat zij daarop haar intrek genomen heb
bende ten huize van haar zwager, haar hoofd
verblijf in de gemeente Enschede heeft be
houden; 

dat daarin geen verandering wordt gebracht 
door de omstandigheid, dat haar verder ver
bi ijf te Enschede van tij del ijken aard was; 

dat zij haar hoofdverblijf te Enschede nog 
had, toen de rechterlijke machtiging, om haar 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen, werd 
aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Enschede aan te wijzen als de 

woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Berta Remp, voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet; 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

24 December 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid.) 

De straf van niet-eervol ontslag vraagt 
geen daad van t enuitvoerlegging en is dus 
ingegaan op den dag, welken het besluit, 
waarbij zij is opgelegd, daarvoor noemt, 
ook al was op dien dag nog niet tot in het 
hoogste ressort over de rechtsgeldigheid 
van dat besluit beslist. 

Uitspraak in zake : 
J . B . V. , wonende te 's-Gravenhage, klager, 

voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: Mr. W. J. M. Huy
nen, advocaat te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Hillegom, verweerder, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor wien 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden: Mr. Th. G: Donner, wonende te 
's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat Mr. Huynen voornoemd, als gemach

tigde van J . B. V ., op 29 Mei 1936 tot het 
College van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Hillegom schriftelijk het verwek 
heeft gericht over te willen gaan tot het doen 
uitbetal en van salaris aan J . B. V. over het 
tijdperk van 10 October 1935 tot 14 Mei 1936; 

0 . dat genoemd College op voormeld ver
wek afwijzend heeft beschikt bij een brief 
d.d. 18 Juni 1936 aan Mr. Huynen voornoemd 
van den volgenden inhoud : 

"In antwoord op Uw verzoek, d.d. 29 Mei 
1936, N °. B .-6-1680, om uitbetaling van het 
salaris aan J. B. V. over het tijdvak van 10 
October 1935 tot 14 Mei 1936 merken wij op, 
dat - nu het raadsbesluit d.d. 10 October 
1935, waarbij aan J. B. V. met ingang van 
dien datum niet-eervol ontslag uit den ge
meentedienst is verleend, door den Centra1en 
Raad van Beroep is gehandhaafd - dit ont
slag in ieder geval op genoemden datum is 
ingegaan, zoodat V. voornoemd geen recht op 
bezoldiging na dien datum kan doen gelden. 

Mitsdi en beschikken wij afwijzend op Uw 
verzoek." ; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren in dienst der gemeente Hillegom bij uit
sp1aak van 1 October 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - heeft onge
grond verklaard het beroep van J . B. V. 
tegen de beschikking van 18 Juni 1936 van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Hillegom; 

0. dat J. B. V. van deze uitspraak tijdig bij 
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dezen Raad is gekomen in beroep, bij klaag
schrift - op de daarin gestelde gronden -
vorderende de uitspraak, waarvan beroep te 
.vernietigen. en opnieuw rechtdoende te bepalen, 
dat het besluit van het Gemeentebestuur der 
gemeente Hillegom d.d. 10 October 1935 ten 
uitvoer is gelegd op 14 M ei 1936, met be
.paling, dat over het tijdperk van 10 October 
.1935 tot 14 Mei 1936 het aan V. toekomende 
salaris naar den maat&taf van zijn laatstelijk 
vastgestelde jaarwedde alsnog moet worden 
uitgekeerd ; 

In rechte : 
0. dat voor dezen R aad op grond van den 

inhoud der gedingstukken en als thans tus
schen partijen niet betwist vaststaat: 

dat aan klager bij besluit van den Gemeen
teraad van Hill egom d.d. 10 October 1935 met 
ingang van dien datum bij wijze van straf 
niet-eervol ontslag is verleend als agent der 
arbeidsbemiddeling, tevens ambtenaar belast 
met de uitvoering der regelingen voor de 
W erkloosheidsverzekering, Werkverschaffing en 
Steunverleening in dienst der gemeente Hil 
legom ; 

dat bij uitspraak van den Centralen Raad 
d.d. 14 Mei 1936 * het beroep van klager 
tegen voormeld besluit is ongegrond verklaard; 

0 . ten aanzien van het thans voor dezen 
Raad aanhangige beroep - hetwelk niet een 
disciplinai re strafoplegging betreft - dat on
derzocht dient te worden de vraag, of het 
besluit d.d. 18 Juni 1936 van Burgemeester 
en Wethouders van Hillegom - waartegen 
voor klager beroep op dezen R aad openstond, 
zijnde niet gebleken van het bestaan van 
eenigen grond, welke tot niet-ontvankelijk-ver
klaring van dat beroep wude moeten leiden, 
en kunnende a ls zoodanig zeker niet worden 
aangemerkt het feit, dat klager niet vóór 29 
Mei 1936 zich tot Burgemeester en Wethou
ders van Hillegom heeft gewend met een ver
wek, als bovenbedoeld - met recht kan wor
den aangevochten op een der gronden, vermeld 
in het le lid van art. 58 der Ambtenarenwet 
1929 ; 

0 . dat het bestreden besluit d.d. 18 Juni 
1936 aan klager het recht op salaris van 
gemeentewege na 9 October 1935 ontzegt, 
kennelijk uitgaande van het standpunt, dat 
het bovenbedoeld ontslag is verleend met in
gang van 10 October 1935, zoodat met ingang 
van dien datum de dienstverhouding tusschen 
klager en de gemeente Hillegom is verbroken, 
terwijl volgens klager en diens gemachtigde 
dit standpunt in strijd wu zijn met het a lge
meen verbindend voorschrift, neergelegd in 
art. 79, tweede lid, van het reglement voor de 
ambtenaren in dienst der gemeente Hillegom, 
hetwelk luidt: 

,,De straffen worden niet ten uitvoer gelegd, 
alvorens uitspraak is gedaan door het Scheids
gerecht of den Centralen Raad van Beroep, 
tenzij de ambtenaar schriftelijk aan Burge
meester en W ethouders heeft verklaard zich 
bij het besluit tot strafoplegging neer te leg
gen''· o: dat voormelde bepaling, blijkens haar 
bewoordingen, slechts kan doelen op die straf
fen, waarvoor - buiten en na het besluit van 

* C. V. 1936 bl z. 175. 

oplegging ervan - nog een daad van tenuit
voerlegging is vereischt; 

0. dat de straf van niet-eervol ontslag een 
wodanige daad niet vraagt buiten en na het 
besluit, waarbij die straf met ingang van een 
bepaalden datum is opgelegd; 

0. derhalve dat, nu het i.c. bedoelde be
sluit d.d. 10 October 1935 als datum van 
ingang der straf 10 October 1935 vermeldt, 
terwijl dat besluit inmiddels onaantastbaar is 
geworden, het standpunt van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Hillegom, neerge
legd in het bestreden besluit d.d . 18 Junj 
1936, niet gezegd kan worden te strijden met 
bovenaangehaald art. 79, tweede lid, van be
doeld ambtenarenreglement; 

0. dat het besluit d .d. 18 Juni 1936 overi
gens terecht - immers in overeenstemming 
met art. 33, eerste lid, van meergenoemd amb
tenarenreglement, dat den ambtenaar recht op 
zijn bezoldiging tot den dag van ingang van 
het ontslag uit zijn ambt toekent - aan kla
ger recht op bewldiging na 9 October 1935 
ontzegt, zijnde dezen Raad ook overigens geen 
algemeen verbindend voorschrift bekend, waar
mede dit besluit in strijd zou zijn ; 

0. dat evenmin gebleken is, dat Burgemees
ter en W ethouders der gemeente Hillegom bij 
het nemen van meerbedoeld besluit van hun 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heb
ben gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat de vraag, in de tweede rechtsover
weging gesteld , derhalve ontkennend moet 
worden beantwoord ; 

0. dat het beroep van klager terecht door 
het Scheidsgerecht is ongegrond verklaard en 
de uitspraak, waarvan beroep, dan ook moet 
worden bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

24 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 VII. ) 

Er is geen sprake van een inrichting 
tot bewaring of verwerking van vuilnis, 
als bedoeld in art. 2 sub VII, waar het 
betreft het storten van huis- en ander vuil 
in een waterplas, met het doel om deze te 
dempen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de firma Goede en Wals, te Landsmeer, tegen 
het besluit van B . en W. dier gemeente van 
31 Januari 1936, waarbij is verboden het 
voortzetten der werkzaamheden, bestaande in 
het storten van vuil nis op een terrein, gelegen 
nabij de z.g. Geyenbreek aldaar; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 November 1936, n°. 455; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 December 1936, n° . 
688 H, afd. Arbeid; 

0. dat B. en W. bij hun evenvermeld besluit 
hebben overwogen, dat door de aannemers 
S. Goede Szn. en J . Wals, beiden wonende te 
Landsmeer, vuilnis, uit Amsterdam aange
voerd, wordt gestort op een terrein, gelegen 
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nabij de z.g. Geyenbreek, waarvoor geen ver
gunning overeenkomstig art. 1 der Hinderwet 
is verleend; dat, hoewel de aannemer J. Wals 
in de vergadering van B. en W. van 24 J a
nuari 1936 heeft verklaard deze vuilstorting 
te zullen beëindigen, desniettemin daarmede 
wordt voortgegaan, zelfs nadat de burgemees
ter hem op 28 J anuari 1936 aan die toezeg
ging heeft herinnerd en hem uitdrukkelijk heeft 
medegedeeld, dat werk onmiddellijk te doen 
beëindigen; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat zij 
van het college van B. en W. van Landsmeer 
bij schrijven van 31 Januari 1936 bericht heeft 
ontvangen, dat zij hare werkzaamheden be
staande in het storten van Amsterdamsch 
straatvuil in de gemeente Landsmeer, voor 
welken arbeid zij bij besluit van 9 Mei 1934 
van voormeld college vergunning had ontvan
gen, moet beëindigen, op grond van de over
weging, dat volgens dit college op een andere 
plaats wordt gestort dan waarvoor de ver
gunning werd verleend; dat zij er de aan
dacht op vestigt, dat zij werkt op de plaats, 
waarvoor .zij vergunning tot storting ontving 
en wel in het perceel water kadastraal bekend 
onder gemeente Landsmeer, sectie A , n°. 306, 
van welk perceel de Banne L andsmeer e ige
naresse is; 

0. dat het blijkens de stukken in het onder
werpelijke geval betreft het stmten van huis
en ander vu il , afkomsti g uit Amsterdam, in 
een, op het gebied van de gemeente Lands
meer gelegen, waterplas, nabij de z.g. Geyen
breek, met het doel om deze te dempen; 

dat hier mitsdien niet aanwezig is een in
richting tot bewaring of verwerking van vuil
nis, als bedoeld in arti kel 2, onder VII, der 
Hinderwet; 

dat toch van vuilnis, hetwelk tot demping 
van een perceel water wordt aangewend, niet 
kan gezegd worden, dat dit ter plaatse wordt 
bewaard of verwerkt; 

dat, aangezien hier evenmin aanwezig is 
een der overige, in artikel 2 der Hinderwet 
genoerpde, inrichtingen, deze wet op het on
derhavige geval derhalve niet van toepassing 
is· 

dat hieruit niet anders kan volgen, dan dat 
B. en W. van Landsmeer zich ten onrechte 
bevoegd hebben geacht om op grond van ar
tikel 21 der Hinderwet het voortzetten der 
werkzaamheden, bestaande in het hiervoor
vermelde storten van huis- en ander vuil nabij 
de z.g. Geyenbreek, te verbieden; 

Gezien de Hinderwet: 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van B. en W. van 
L andsmeer van 31 Januari 1936 te vern ietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A.B.) 

24 Dece11ibe1· 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad_ van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Artt. 74 en 58 l e lid.) 

In een vordering, _wélke de verweerder 
bij contra-memorie doet t. a. v. een uit
spraak, waartegen hij niet in beroep is ge
gaan, is de verweerder niet-ontvankelijk. 

Recht op bezoldiging zonder contra
praestatie totdat een zekere termijn van 

beraad is verloopen na ontvangst van de 
uitspraak in hoogste ressort, waarbij ver
nietigd is een besluit;, waarbij betr. is ont
slagen uit zekere functie m . i.v. een in
middels verschenen datum, in afwachting 
waarvan hij voorloopig uit den dienst was 
verwijderd met behoud van bezoldiging. 

Geen recht op bezo;diging zonder contra
praestatie na bedoelden termijn, al is betr. 
ook niet ontslagen. 

Uitspraak in zake: 
D. A . J . H . M. V., wonende te Eindhoven, 

klager, in persoon ter openbare terechtz itting 
verschene n, 

tegen : 
het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Schaesberg, verweerder, vertegenwoordigd 
door zijn Voorzi tter W. Wetzels, voor wien ter 
openbai·e terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: Mr. A. P. J. M. Lempers, BuL"ge
meester van Schaesberg. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat het Burgerlijk Armbestuur der ge

meente Schaesberg bij brief van 6 Mei 1936 
aan klager het navolgende heeft bericht : 

" Wij deelen u mede, dat wij uw jaarwedde 
als penningmeester onzer instelling nà 17 J an. 
1936, welke vanaf 14 Maart 1936 - zijnde het 
tijdstip waarop de uitspraak van den Centralen 
Raad van Beroep d.d. 12 Maart 1936 1 i. z. 
uw beroep ter onzer kennis kwam - ter uwer 
beschikking is geweest thans niet meer zullen 
uitbetalen, omreden U klaarblijkelijk niet be
reid waart om de genoemde functie te hervat
ten en derhalve de daaraan verbonden werk
zaamheden te verrichten, waarvoor bewldiging 
de tegenpraestatie vormt, sedert uw ontslag 
als klerk ter secretarie alhier is ingegaan."; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der gemeente Schaesberg bij 
uitspraak van 31 Juli 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - heeft besloten 
het beroep van voornoemden V . tegen voor
meld besluit van 6 Mei 1936 gegrond te ver
klaren voo1·wover het gericht is tegen de wei
gering van uitbetaling van salaris a ls penning
meester van het Burgerlijk Armbestuur ovt•r 
het tijdvak van 17 Januari tot 24 Maart 1936 ; 
aan het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Schaesberg te adviseeren het bes! uit van 6 
Mei 1936 in te trekken voorwover betreft het 
niet-uitbetalen van salaris van 17 Januari 
1936 af tot 24 Maart 1936 en te besluiten aan 
klager het salaris over dit tijdvak a lsnog uit te 
betalen ; en het beroep van V. tegen dat be
sluit van 6 Mei 1936 ongegrond te verklaren 
voorwover het gericht is tegen de weigering 
van de uitbetaling van salaris als penning
meester van het Burgerlijk Armbestuur der 
gemeente Schaesberg over het tijdvak nà 24 
Maart 1936 ; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig in 
beroep is gekomen en op de bij klaagschrift 
aangevoerde gronden heeft verwcht te vernie
tigen: 1. de uitspraak d.d. 31 Juli 1936 van 

t C. V. 1936 blz. 107. 
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het ' Schi/idsgerecht ·· voor · de' 'ámbtenaren, in 
dierist " der gemeente Schaesberg, voorzoover 
äaarbij klagers bêroe'p ón&egi-ond is verklaard, 
2. het besluit van het Burgerlijk Armbestuur 
van 6 Mei 1936· ' · · 

0. · dat tie V~orzitter van het" Burgerlijk 
Armbestuur te Schaesb'erg op de bij contra
memorie áangevoerde gronden heeft Vjlrrocht 
op gronden van recht en billijkheid het beroep 
van klager Óngegrond •·, te verklaren en te 
beslissen dat klager gee!'} aanspraak heeft op 
jaarwedde-'\>etaling als penningmeester van het 
Burgerlijk Armbestuur nà 17 Januari 1936, 
subsidiait nà 14 Maart 1936, meer subsidiair 
nà 24 Maart 1936 ;c 

In rechte: 
0. dat het Burgerlijk Armbestuur der ge

meente Schaesberg beroep- tegen opgemelde 
uitspraak van het Scheidsgerecht van 31 Juli 
1936 niet heeft ingesteld, ' zoodat het in de 
thans bij contra-memorie gedane vordering om 
te beslissen, da~ klager geen aanspraak heeft 
op jaarwedde-betaling als penningmeester van 
het Burgerlijk Armbestuur nà 17 Januari 
1936, subsidiair nà 14 Maart 1936, niet-ont
vanlièlijk moet· worden· verklaard ; wordende 
met betrekking tot _het verwek om mede op 
gronden van bi'llijkheid het beroep van klager 
ongegrond te verklaren, opgemerkt, dat de 
Raad niet bevoegd is de billijkheid van het 
genomen besluit ,of de gegeven · uitspraak te 
beoordeelen; . 

0. ten aanzien van het door klager inge
stelde ·beroep, waardoor het bestreden besluit 
in zijn geheel ·staat ter bèoordeeling van dezen 
Raad, dat vaststàat: 

dat het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Schaesberg bij besfÜit · van 25 September 1935 
aan klager ontslag heeft verleend als penning
meester dier· instelling met ingang van den 
dag, waarop diens ontslag als klerk ter secre
tarie zal ingaan, en in afwachting daarvan 
hem voorloopig uit den dienst heeft verwijderd 
met behoud van beroldiging; 

dat klagers ontslag als klerk ter secretarie 
is ingegaan op 17 Januari 1936; 

dat deze Raad bij uitspraak van 12 Maart 
1936 onder meer heeft vernietigd vorenbedoeld 
besluit van 25 September 1935; ' 

0. dat tot klager, die, naar de Raad ·aan
neemt, op 14 Maart 1936 in het bezit is ge
komen van evenbedoelde uitspraak van 12 
Maart 1936, door het Burgerlijk Armbestuur 
der gemeente Schaesberg op 18 · Maart 1936 
een brief is geriçht, waarbij o. m. de verwon
dering werd uitgesproken, dat hij tot op dien 
dag nog niet zijn werkzaamheden als penning
meester van die instelling had hervat, en voorts 
werd te kénnen gegeven, dat, indien hij voor
nemens mocht 'zijn dat alsnog te doen, dit 
onverwijld diende te geschieden en dat, indien 
hij van plan mocht zijn eervol ontslag als roo
danig aán te vragen, die aanvraag uiterlijk 
23 Maart 1936 werd verwacht; · 

0. dat bedoeld Burger\ijk Armbestuur ,;er
volgens bij brief • van · 24 Maart 1936 aan 
klager· héeft bericht, dat het hem in gebreke 
stelde wegens willekeurig verzuim, omdat hij 
sinds de beslissing van den Centralen Raad 
van Beroep van 12 Maart 1936 zonder opgaaf 
van eenige geldige reden zijn werkzaamheden 
als Penningmeester dier instelling nog niet 

L. 1036. 

had herv~f'en=· iê,t dusver ' geen ~ri~voord had 
gegeven op vàornield schrijven ~an 18 Maart 
1936 · " ' ' -, . . ' 

. 0. 'dat klager in" elk geval uit 'dezen l)rief 
van 24 Maart ' 1~36 ' kon "en moest begrijpen, 
dat hij op 25 Maart ll/36 zijn werkzaamheden 
als penningn'leéster van· ·meerbe.éloelde .instel
ling bel;J.oorde te hervatten - h!ltgeen h,ij ec!J
ter, ook na ·dien, niet heêft 'gedaan, _:_ .. en dat 
hij te goeder trouw. kon. veronderstellen, dat 
hij te vo,en zich riog mocht beraden over de 
hervatting zijner werkzaamheden, echter piet 
langer dan tot en me~ 2'1 Maart' 1936; 

0. dat dezè Raad fo de gegeven omstandig
heden van oordeel is, dat klager, die voorloo
pig uit den 'dienst was verwijderd met behoud 
van bewldiging, 'no&" tot 25 Maa1:t 1936 recht 
bleef houden op zijn bewldiging, doch dat van 
zoodanig recht silldsdien geen sprake is, waar 
hij toch sindsdien, iob'dèr eenige geldige reden, 
zijn werk niet hervatte, zijnde · een en ander 
geheel in overeensteinining te achten met art. 
36, lid 1, van het Ambtenarenreg1êment vpor 
de gemfclen_te Schaesbiirn, hetwelk; voorwover 
ten deze van belang, kertnelijk. de strekking 
heeft om een ambtenaar het genot van zifo 
bezoldiging tot den dag van- ,ingang van zijn 
ontslag te waarbqrgeI), behoud!')nS voorzoov.e.r 
en voorzoolang hij· ZQnder eenige galdige reden 
niet belieft, te werken, çloel).de hieraan niet af, 
dat in . art ... 57, sub c; van dat Ambtenaren
reglemen een ' bijwnder, ten"' deze · niet aan
wez.ig, g_eval is geregeld, waarin geen bezol
diging wordt uitgekeerd; 

0. dat in het onderhavige geval verweerder 
dan ook door het bestreden besluit in strijd 
heeft gehll-n.<;leJd. n;iet h_edo_!l!tl art. _ 36, lid ,1, 
iloor aal) -!<;lager ml)de over het tjjdvak; . van 
17 Januari tot en IDjlt ~(Maa1:t ~~36 uitbeta
ling van zijn sal;uis te _weigeren; . . . · 
: 0. dat van strijd van dàt besluit met yoor
meld ai-t, 36 of art.· '57, · sub c; echter 'geen 
sprake is ml)t betrèkli:ing_ tot de wei.gering, dier 
betaling ná 24 Maart '1~36, doende hiii.raan 
nfot af klagers ve1·weer, dat hij niet een volle 
'dagtaak wenschte te verrichten yoor f .~00 per 
jaar, aangezien hij in casu slechts zijn taak 
had te vervullen als penningmeester, w\3lke 
althans in de vroegere periode niet een vollen 
dag vereischte, noch ook zijn betoog, dat · h,et 
Burgerlijk Armbestuur hem bij schrijven van 
26 Maart 1936 mededeeling deed van zijn 
voornerp.en tot het. geven van ontslag, ):lij ~vijze 
van stra,f, aangezien · d.it geenszi!1s ' implicee1;t 

· recht op bezoldiging 'over den tijd, gedurende 
welken hij, ronder · eenige geldi'ge redén, biet 
werkte· 

0. d;t den Raad 0<:>k ov€jrigens niet i~ geble
ken van het bestaan van eenig algemeen v_er
bindend voorschrift, 'waarmede het besluit, 
voorroover het_ betreft weigering tot uitbe
taling yan de jaarwedde aan klager , 'nà ,24 
Maart 1936, in strijd i.ou zijn, noch ook -' 9at 
het Burgerlijk Armbestuûr bij het nem,!ln .dáar
van van zijn bevoegdheid te dier .zake ken
nelijk. een ander gebruik heeft gèma11:kt tlal). 
tot de . doeleinden, 'waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; . 

0. dat mitsdien de ' uitspr~ak, waarvan bii
roep, behoort te worden bevestigd voor \vat 
betreft de daarbij uitgesprok'èh · ''geg'ronl:lver: 
klaring voor een deel van het beroep en onge-

30 
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grondverklaring voor een ander deel daarvan 
tegen het besluit van 6 Mei 1936 ; dit besluit 
moet worden nietig verklaard, voorzoover 
daarbij aan klager uitbetaling van zijn jaar
wedde als penningmeeester van het Burgerlijk 
Armbestuur der gemeente Schaesberg over het 
tijdvak van 17 J anuari tot en met 24 Maart 
1936 is geweigerd, en moet worden verstaan, 
dat klager a lsnog recht heeft op uitbetaling 
van zijn jaarwedde als penningmeester dier 
instelling over dat tijdvak; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart verweerder niet-ontvankelijk in de 

bij contra-memorie gedane vordering om te 
beslissen, dat kl ager geen aanspraak heeft op 
jaarweddebetaling als penningmeester van het 
Burgerlijk Armbestuur nà 17 Januari 1936, 
sub idiair nà 14 Maart 1936 ; 

Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 
voor wat betreft de daarbij uitgesproken ge
grondverklaring voor een deel van het beroep 
en ongegrondverklaring voor een ander deel 
daarvan tegen het besluit van verweerder van 
6 Mei 1936; 

Verklaart evenbedoeld besluit nietig, voor
wover daarbij aan klager uitbetaling van zij n 
jaarwedde als penningmeester van verweerder 
over het tijdvak van 17 J anuari tot en met 
24 Maart 1936 is geweigerd; 

Verstaat, dat klager alsnog recht heeft op 
uitbetaling van zijn jaarwedde als penning
meester van verweerder over dat tijdvak. 

(A.B.) 

24 Dece1nber 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 le lid.) 

H et besluit tot intrekking van het ver
lof, aan een gemeente-ambtenaar verleend 
om buiten de gemeente, in welker dienst 
hij is, te wonen, is nietig, nu het niet, ge
lijk is voorgeschreven, is genomen "met 
inachtneming van redelijke overgangsbe
palingen". 

Uitspraak in zake: 
D . A . J . H . K . V. , wonende te Eindhoven, 

klager, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Schaesberg, venveerder, ver
tegenwoord igd door den Burgemeester, in per
soon ter openbare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gez ien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat ile feiten van het twistgeding: 
0 . dat Burgemeester en Wethouders van 

Schaesberg, die op 18 0ctober 1935 o. m. had
den besloten aan klager ontheffing te verlee
nen van het bepaalde in art. 18, lid 1, van 
het Ambtenarenreglement der gemeente 
Schaesberg en hem toestemming hadden ge
geven zijn woonplaats buiten Schaesberg i. c. 
Eindhoven te vestigen, op 28 April 1936 opge
melde ontheffing hebben ingetrokken ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambte
naren in dienst der gemeente Schaesberg bij 
uitspraak van 31 Juli 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het beroep 
van klage r tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Schaesberg van 
28 April 1936 ongegrond heeft verklaard ; 

0 . dat klager van deze uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en bij klaag
schri ft op de daarbij aangevoerde gronden ver
zoekt a. de ui tspraak van het Scheidsgerecht 
d.d . 31 Juli 1936, bij welke uitspritak klagers 
beroep tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Schaesberg van 28 April 1936 
ongegrond is verklaard, alsmede b. het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van 28 April 
1936, te vernietigen; 

0. dat de vertegenwoordiger van verweerder 
bij contra-memorie verzoekt klagers beroep 
ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil moet worden beantwoord de vraag, of 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Schaesberg d.d. 28 April 1936 op een der 
g ronden genoemd in art. 58, lid 1 der Amb
tenarem~et 1929, hetwelk van gef ijke strek
king is als art. 87, lid 3, van het bij veror
dening van 31 Mei 1932 vastgestelde Amb
tenarenreglement voor de ~emeente Schaes
berg, zooals dat later is gewiJzigd, kan worden 
aangevochten; 

0 . dat ingevolge art. 18, lid 2, van opge
roeid Ambtenarenreglement de intrekking van 
een verleende vergunning om buiten Schaes
berg te wonen slechts kon plaats hebben met 
inachtneming van redelijke overgangsbepa
lingen ; 

0. dat, blijkens de gedingstukken, in het 
onderhavige geval Burgemeester en Wethou
ders van Schaesberg die aan klager verleende 
vergunning hebben ingetrokken, ronder eenige 
overgangsbepaling voor hem te treffen ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Schaesberg zulks nu wel meenen te kunnen 
motiveeren met een beroep op het ongehuwd 
zijn en het geen eigen woning bezitten van 
kl ager, dooh deze Raad die zienswijze niet 
deelt en niet kan inzien, waarom bij de intrek
king eener vergunning, als de onderhavige, 
ten aanzien van een ongehuwd persoon iedere 
overgangsbepaling wu mogen ontbreken, tenzij 
dit uitdrukkelijk zou zijn bepaald ; 

0. dat dientengevolge het besluit van 28 
April 1936 in strijd is met het ten deze toe
passelijke a lgemeen verbindende voorschrift, 
neergelegd in art. 18, lid 2, van het Am b
tenarenreglement van Schaesberg, zoodat het
zelve, met vern ietiging van de ui tspraak van 
het Scheidsgerecht, alsnog behoort te worden 
nietig verklaard; 

Reohtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak van het Schei ds

gerecht; 
Verkl aart nietig het besluit van 28 April 

1936 van Burgemeester en Wethouders van 
Schae berg. 

(A.B.) 
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24 December 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 64 .) 

Beroep, gedaan bij een klaagschrift, dat 
als hoogst onbehoorlijk van inhoud te qua
lificeeren is, is niet om die reden niet
ontvankelijk. 

Een bepaalde vordering in het klaag
schri ft is door het toepasselijke ambtena
ren-reglement niet vereischt; ook wegens 
het gebrek aan zoodanige vorder ing is het 
beroep dan ook niet niet-ontvankelijk. 

Uitspraak in zake : 
D. A. J . H. M. V., wonende te Eindhoven, 

kla:ger, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, 

tegen: 
den Raad der gemeente Schaesberg, verweer
der, vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
in persoon ter openbare terechtzitting ver
schenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0 . dat Burgemeester en Wethouders van 

Schaesberg aan klager op 3 Juni 1936 het 
navolgende hebben medegedeeld: 

"Door dezen berichten wij u, dat de Raad 
dezer gemeente in zijne vergadering van gis
teren, zonder eenig voorbehoud onderschrijvend 
hetgeen in antwoord op uw aan den Raad 
gericht adres dd. 27 April jl. door ons College 
onder dagteekening van 28 April d. a. v. te 
uwer kennis werd gebracht alsmede hetgeen 
in het schrijven van ons College van 5 Mei 
d.a.v. nopens de uitbetaling van jaarwedde u 
werd medegedeeld, uw voormeld adres voor 
kennisgeving heeft aangenomen en daarnevens 
in aanmerking nemende hetgeen is neergelegd 
in het rapport van den gemeente-secretaris 
van 26 Mei jl. nopens uw voortgezet verzuim 
- hetwelk voor u blijkens dezerzijdsche mede
deeling van 26 Mei jl. ter secretar ie ter inzage 
heeft gelegen - het voornemen heeft kenbaar 
gemaakt u de straf van "ontslag" uit de 
functie van agent der arbeidsbemiddeling op 
te leggen." ; 

0. dat het Scheidsgerecht voor de ambtena
ren in dienst der gemeente Schaesberg bij 
uitspraak van 31 Juli 1936 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - klager in 
zijn beroep tegen opgemeld besluit niet-ont
vankelijk heeft verklaard; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig in 
beroep is gekomen en bij klaagschrift verzoekt 
a. de uitspraak van het Scheidsgerecht voor 
de ambtenaren in dienst der gemeente Schaes
berg d.d. 31 Juli 1936, waarbij hij niet-ont
vankelijk is ve1·klaard, alsmede b. het voor
nemen van den Raad der gemeente Schaes
berg, hem kenbaar gemaakt bij schrijven van 
Burgemeester en Wethouders van 3 Juni 1936, 
om hem op te leggen de straf van "ontslag" 
uit de functie van agent der arbeidsbemid
deling, te vernietigen, zijnde dit verzoek ge
grond p na te melden gronden : 

,,dat het Scheidsgerecht de niet-ontvankelijk
heidsverklaring grondt op 

1. de bewering, dat het beroepschrift is ver
vat in voor den Raad, Burgemeester en Wet-

houders, den Burgemeester, alsmede voor het 
Scheidsgerecht zelve beleedigenden en kren
kenden vorm ; 

2. de bewering, dat het beroepschrift geen 
bepaalde vordering bevat ; 

dat, wat de bewering sub 1 betreft, klager 
vooreerst van oordeel is, dat, indien een der 
genoemde Colleges of perso<;m zich door klager 
beleedigd acht, bedoelde Colleges of persoon 
een strafrechtelijke aanklacht tegen klager 
kunnen indienen wegens beleediging; 

dat zij zulks niet gedaan hebben en naar 
klager's vaste overtuiging ook niet doen zul
len ; 

dat, nu zij dit niet gedaan hebben, het niet 
aangaat, een administratiefrechtelijke zaak te 
misbruiken om iets te bereiken, wat zij straf
rechtelijk niet durven aan te pakken; 

dat het bovendien te doen gebruikelijk is, 
dat, wanneer een beroepschrift niet aan de 
eischen voldoet, den betrokkene daarvan ken
nis wordt gegeven en hem binnen een bepaal
den termijn de gelegenheid wordt gegeven zijn 
beroepschrift alsnog met inachtneming van de 
gestelde eischen in te dienen; 

dat, indien het in herinnering brengen van 
praktijken, waarvan genoemde Colleges en 
persoon zich hebben bediend, en het wijzen 

op feiten, beleedigend en krenkend wordt ge
acht, klager de vraag zou willen stellen, of 
het zich bedienen van bovengesignaleerde prac
tijken niet veeleer voor kl ager beleedigend 
moet worden geacht; 

dat kl ager er op de zitting van het Scheids
gerecht d.d. 15 April 1936 reeds op gewezen 
heeft, dat, indien de waarheid grievend is, hoe 
grievend de leugen dan wel moet zijn en 
indien de waarheid ongepast is, hoe ongepast 
de leugen dan wel moet zijn; 

dat, wat de bewering sub 2 betreft, het 
Ambtenarenreglement onder de voorwaarden, 
waaraan een beroepschrift moet voldoen, niet 
vermeldt, dat een bepaalde vordering moet 
worden ingesteld, doch slechts, dát beroep 
wordt ingesteld en dat het beroep met redenen 
omkleed moet zijn; 

dat, indien het Scheidsgerecht dit standpunt 
als een serieus wenscht te zien aangemerkt, 
het klager onbegrijpelijk voorkomt, dat het 
zijn beroepschrift d.d. 30 September 1935 in 
behandeling heeft genomen, hetwelk immers 
ook niet eindigde met een bepaalde vordering, 
doch als slot had: 

" Ik vertrouw op de rechtvaard igheid van 
Uw Scheidsgerecht"; 

dat de wo01·den: ,,Ik doe een beroep op de 
laatste resten van rechtvaardi gheidsbegrip, die 
bij Uw Scheidsgerecht nog aanwezig zouden 
kunnen zijn", in stede van te vormen een be
leediging van ernstigen aard, veel eer bedoelen 
uit te spreken dat klager de mogelijkheid, dat 
bij het Scheidsgerecht nog rechtvaardigheids
begrip aanwezig was, geenszins uitsloot; 

dat het klager onmogelijk is nog eerbied te 
hebben voor het Scheidsgerecht; 

dat het wel geschreven recht is van zeer 
eigenaardige afkomst, indien het Scheidsge
recht meent, dat ieder, die een zaak aan het 
oordeel van een rechtsprekend College onder
werpt, ook blijk moet geven van eerbied voor 
dat sprekende College ; 
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dat het Scheidsgerecht'den ·feitelijken inhoud 
van zijn beroepschrift' onaangetast laat; · 

dat klager de redenen . van niet-hervatting 
zijner werkzaamheden nà 28 April 1936 heeft 
ipedegedeeld in het aan U>Ven Raad gerichte 
beroep chrift d.d. 24 Augustus 1936 in zake 
intrekking der vergunning _om in Eindhoven 
te mogen wonen ; 

dat hij dan ook naar _het wo juist genoemde 
beroepschrift rn,oge verwijzen, hetwelk geacht 
moge woi'den in dit be1·oepschrift te zijn geïn
sereerd en hiervan deel uit te maken ; " 

0. dat de vertegenwoordiger van verweerder 
bij contra-memorie heeft verwcht het door 
klager ingediende beroepschrift (lees: klaag
schrift), voorzoover dit althans is gericht tegen 
het besluit van den Raad der gemeente Schaes
berg .d.d. 2 Juni 1936, als niet gegrond af 'te 
wijzen en te oordeelen, dat de straf van " ont
slag" uit de functie van agent der arbeid be
middeling terecht is opgelegd; 

In rechte: 
0. dat deze Raad van oordeel is, dat het 

door klager bij het Scheidsgerecht ten deze 
ingediende klaagschrift - al moge het dan 
ook als hoogst onbehoorlijk van inhoud zijn 
te qualificeeren - genoegzaam met redenen 
was omkleed, wordende voorts nog opgemerkt, 
dat het · Ambtenarenreglement voor de ge
meente Schaesberg niet den eisch bevat, dat 
een aan dat Schiedsgerecht gericht klaag
schrift een bepaalde vordering moet inhouden; 

0. dat hieruit volgt, dat het Scheid gerecht 
klager bij de bestreden uitspraak niet in zijn 
beroep niet-ontvankelijk had mogen verklaren, 
wodat die uitspraak niet in staud kan blijven 
en de Raad alsnu zal hebben te 'beslissen of 
opgeroeid besluit van 2 Juni 1936 op een de~ 
gronden, bedoeld in art. 58, lid 1 en lid 2 
dec Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
vochten; 

0. dat op grond van den inhoud der ged ing
stukken voor dezen Raad vaststaat, dat ki ager· 
na de uitspraak van het Scheidsgerecht van 
15 April 1936 - houdende o. m. vernietiging 
van verweerders besluit van 15 November 
1935 tot ontslag van klager als agent der 
arbeidsbemiddeling - zijn werkzaamheden in 
die functie niet heeft hervat, ook niet, nadat 
hij hiervoor op 28 April 1936 in gebreke was 
gesteld; 

0. dat wo ooit i. c. zeker moet worden ge
sproken van plichtsverzuim, nu klager na 28 
April 1936 zonder eenige geldige redenen zijn 
werk verzuimde en bleef verzuimen, ronder 
zich aan te melden en .zich onvoorwaardelijk 
weer ter beschikking te stellen·; 
· 0. dat de Raad van Schaesberg dan ook 
alleszins bevoegd was een besluit te nemen als 
het onderhavige, gegrond op het bepaalde in 
art. 62, lid lh, van vorenbedoeld Ambtenaren
reglement, zooals dit artikel met ingang vari 
21 F ebruari 1936 is gewijzigd, krachtens het
welk de ambtenaar, die de hem op/l'elegde ver
plichtingen niet of niet behoorliJk nakomt, 
kan worden gestraft met ontslag, en dit be
sluit clus niet kan worden gezegd rechtens of 
feitelijk met gezegd artikel te strijden, zijnde 
den Raad niet gebleken van het bestaan over i
gens van een algemeen verbindend voorschrift~ 
waarmede dat besluit wu strijden; 

0 . dat, voorwover klager zou bedoelen· te 

bétoogên, ;lat v~rweerder vàn de bèvè>'ègd)leid 
hem te · ontslaan kennelijk een ' andèr gêbruik 
heeft gemaakt, dan tot de doeleinden, .. ,vaar
voor die· bevoegdheid is gegeven, daarvan, 
haar 's Raads meening

1 
in geen enkef opzicht 

is gebleken, hebbende klager dé ten de,;e door 
verweerder gevolgde, in elk opzicht behoor
lijke, gedragslijn geheel aan zich·. · zelf te 
,vijten; · · 

0 . .dat· ook van onevenredigheid tussch en de 
straf en de gepleegde overtreding geen sprake 
is, zijnde toch naar 's Raads inzicht de over
treding van klager van wo ernstigen aard, 
dat hij a ls agent der arbeidsbem iddeling niet 
was te handhaven; 

0. dat dientengevolge het beroep vaq klager 
tegen het besluit van 2 Juni 1936 van verweer
der ongegrond moet worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak van het Scheidsge-

1'echt van 31 Juli 1936 ; 
Verklaart het beroep van klager tegen het 

besluit van 2 Juni 1936 van verweerder onge
grond. 

(A. B.) 

24 December 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Artt. 60 en 58 le lid.) 

De betrokken ambtenaar kan er zich niet 
op beroepen van een besluit geen kennis 
te hebben gekregen, nu dat besluit wel is 
ter kennis gebracht van zijn organisatie, 
die het had uitgelokt. · 

Een besluit van een administratief or
gaan, houdende dat dat orgaan geen wij
ziging wenscht te brengen in een inmid
dels onaantastbaar geworden besluit, is 
niet in strijd met eenig algemeen ver
bindend voorschrift; evenmin is hier 
sprake van détournement de pouvoir. 

Uitspraak in zake : 
B. E. Jansen, wonende te Rotterdam, kl ager, 

voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: L. F. Guit, wonende 
te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter open
bare terechtzitting a ls gemachti gde is opget1:e
den: Mr. L. A. Vreeswijk, ambtenaa,· ter 
gemeente-secretarie, wonende te Rotterdam. 

De Centi:a le Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en geho<;>rd de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgedïng: 
0. dat de secretaris der gemeente Rotter

dam d.d. 12 Mei 1936 aan B. E. Jansen een 
brief heeft geschreven van den volgenden 
inhoud: 

"Naar aanleiding van de missive va·n het 
Bestuur van den Ned. R.K. Bond van Over
heidspersoneel "St. Paulus" d.d. 15 Januari 
l.i., N°. 109 3ç/T, bericht ik U, dat Burge
meester en Wethouders ·geen aanleiding heb
ben kunnen vinden tot inwilliging van· het 
door gem·elde organisatie namens U gedane 
verzoek om u · alsnog een vergoeding toe · te 
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kennen ,wegens het verrichten van administra
tieve werkzaamheden gedurende' den tijd, wel~ 
ken U bij het Gemeente-Electriciteitsbedrijf 
gedet4cheerd is geweest."; 

0 . dat het Scheidsgerecht voor het p1;3rsoneel 
der Rotterdamsohe Electrische Tram bij uit
spraak, welke 22 September 1936 aan partijen 
is medegedeeld en naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen, het door ki ager tegen het 
bovenbed,oelde. besluit van Burgemeester n 
Wethoüders van Rotterdam ingestelde beroep 
ongegrnnd heeft verklaard; 

0. dat klager van die uitspraak tijdig bij 
dezen Raad in beroep is gekomen, bij klaag
schrift o. a. aanvoernnde, dat door Burge
meester en Wethouders aan een groep van 
meteropnemers, die van 1 September 1932 af 
met sohrijverswerk werd belast, in Januari 
1935 met terugwerkende kracht van 1 Sept. 
1932 af een vergoeding is toegekend en uit
betaald, overeenkomende met het verschi l 
tussohen hun maximum loon en dat van 
schrijver; 

dat hij in dat i:)esluit aanleiding vond, om, 
wijl hij praotisoh in dezelfde positie verkeerde, 
een vergoeding te vragen tot een bedrag van 
f 210, zijnde het naar zijn meening te weinig 
uitbetaalde loon aan hem, klager, die con
ducteur is bij de R.E.T. en sinds geruimen 
tijd gedetacheerd is bij het Gemeente-Eleotri
oiteitsbedrijf en bij dat bedrijf schrijverswerk 
verrichtte; 

weshalve hij dezen Raad heeft verzocht de 
voormelde uitspraak van het Scheidsgerecht 
te willen vernietigen en te willen vaststellen, 
dat hem alsnog een vergoeding wordt toege
kend van f 210, of een ander bedrag, hetwelk 
eventueel door dezen Raad zal kunnen worden 
vastgesteld; 

0. dat de fungeerend-Voorzi tter van dezen 
Raad bij missive van 17/18 November 1936 
aan den Burgemeester van Rotterdam heeft 
verzocht hem wel te willen berichten, op wel
ken datum Bm·gemeester en Wethouders het 
besluit hebben genomen, waarvan 12 Mei 
1936 door den gemeente-secretaris aan klager 
is kenni gegeven; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam 
daarop bij brief van 19 November 1936 het 
volgende heeft geantwoord: 

dat Burgemeester en Wethouders op 25 Oot. 
1935 besloten hebben tot afwijzing van het 
door een personeelsorganisatie gedane verwek 
om aan klager een vergoeding te verleenen; 

dat van dit besluit slechts mededeeling is 
gedaan aan de bedoelde organisatie en niet 
aan den betrokkene zelf ; 

dat een vertegenwoordiger van die organi
satie daarop eerst mondeling en later bij 
schrijven van 15 Januari 1936 met een lid 
van het gemeentebestuur in verbinding is ge
treden, teneinde de intrekking van de geno
men beslissing te verkrijgen; 

dat, met de bedoeling om den ambtenaar in 
quaestie een voor beroep op het Scheidsgerecht 
vatbare beslissing te doen geworden, hem naar 
aanleiding van laatstgenoemde missive het 
schrijven van 12 Mei 1936 is gewnden; 

In rechte: 
0. dat op grond van den inhoud der ge

dingstukken moet geacht worden vast te staan, 
da~ Burgemeester en Wethouders van Rotter-

dam bij besluit van 25 Ootober 1935 afwijzend 
hebben beschikt op' een verzoek, door den 
Nederlandschen R.K. , Bond van Overheids
personeel " St. Paulus" namens B . E. Jansen 
gedaan, om hem, die gedurende zekeren tijd, 
met behoud vah zijn 'functie van tramconduc
teur, gedetacheerd is geweest bij het Gemeente
Eleotrioiteitsbedrijf, . alwaar hem schrijvers
werkzaamheden we'rden opgedragen, deswege 
een, vergoeding 'toe te kennen ; 

0. dat door klager tegen voormeld besluit 
beroep op het Scheidsgerecht voor het perso
neel der Rotterdamsche Electrische Tram niet 
is ingesteld, zoodat dit besluit thans niet meer 
kan worden aangevochten; wordende hierbij 
uitdrukkelijk vastgesteld, dat niet van betee
kennis is, dat het genoemde besluit van 25 
October 1935 niet rechtstreeks ter kennis is 
gebracht van klager, nu het immers is mede
gedeeld aan de organisatie van Overheids
personeel, die namens hem het beslui t heeft 
uitgelokt; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam vervolgens bij schrijven van den 
gemeente-secretaris d.d. 12 Mei 1936 aan kla
ger hebben doen berichten, dat zij geen aan
leiding hebben kunnen vinden tot inwilliging 
van het door genoemde organisatie namens 
hem gedane verwek om hem alsnog een ver
goeding, als bovenomschreven, toe te kennen; 

0. dat dit in werkelijkheid beteekent, dat 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
hebben besloten klager te doen weten, dat zij 
geen wijziging wensohen te brengen in hun 
beslui t van 25 October 1935 ; 

0. dat Burgemeester en ,vethouders aldus 
een besluit genomen hebben, hetwelk geheel 
binnen den kring hunner bevoegdheid ligt, 
waaruit volgt, dat het niet gezegd kan worden 
feitelijk of rechtens te strijden met de toepas
sel ijke algemeen verbindende voorschriften; 
zijnde er ten deze ook geen sprake van, dat 
Burgemeester en Wethouders van hun be
voegdheid, om geen wijziging te willen bren
gen in een onaantastbaar geworden besluit, 
kennelijk een ander gebruik hebben gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus, 
zij het op andere gronden dan waarop zij werd 
genomen, behoort te worden bevestigd; 

Reohtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt - echter op andere gronden - de 

uitspraak, waarvan beroep. 
(A.B.) 

24 D ece1nb e1· 1936. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Artt. 59 en 70 j 0

• art. 66.) 
Standplaats van een buitengewoon hoog

leeraar aan de Technische Hoogeschool te 
Delft is Delft. 

Art. 70 is analogisch toe te passen, in
dien gedurende den loop van het geding 
blijkt dat de voorzitter van een ambtena
rengerecht ten onrechte art. 66, tweede lid, 
heeft toegepast. 

Uitspraak in zake: 
Prof. Dr. A. M. A. A. Steger, wonende te 
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Haarlem, eischer in hooger beroep, niet ver
schenen. 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, gedaagde in hooger beroep, niet 
verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0 . dat gedaagde, in antwoord op een uit-

voerig verzoekschrift van eischer d.d. 6 Maart 
1936, bij schrijven van 29 April 1936, nr. 1577, 
Afd. H.O. , aan dezen heeft bericht: 

"Uw verzoekschrift d.d. 6 Maart j.l. bevat 
twee elementen, een verzoek en een motivee
ring. Bij Uw argumenten ter ondersteuning 
van Uw verzoek om hooger salaris grijpt 
terug op wat bij de door U tegen den Staat 
gevoerde procedure is behandeld en door de 
1·echterlijke macht in hoogste instantie te Uwen 
ongun te is beslist. Ik kan het niet toelaten, 
dat Gij U tegenover mij thans nog beroept op 
het door U destijds als rechtmatig aange
voerde. 

Uw vraag om mijn oordeel over hetgeen 
door U bij vernieuwing wordt betoogd opnieuw 
te vormen, moet ik dan ook stellig afwijzen. 

Uw verzoek om verbetering in Uw salaris
positie kan ik mitsdien ook niet in overweging 
nemen."; 

0. dat ei cher, naar aanleiding van dit 
schrijven van 29 April 1936. onder dagtee
kening van 27 Mei 1936 een klaagschrift heeft 
ingezonden aan het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage ; 

0. dat de Voorzitter van dat Gerecht het 
klaagschrift bij missive van 1/2 Juli 1936 heeft 
toegezonden aan het Ambtenarengerecht te 
Amsterdam ; 

0. dat voormelde missive o.a. inhoudt : 
,,Ter voldoening aan het bepaalde bij art. 

66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 zend ik U 
hierbij toe een tweetal klaagschriften (met 
bijlagen) van Prof. Dr. A. M . A. A. Steger 
te Haarlem. 

H et wil mij voorkomen dat Prof. Steger als 
buitengewoon hoogleeraa'r aan de Technische 
Hooge chool te Delft geen standplaat heeft 
nu ingevolge het bepaalde bij art. 47, lid 4, 
der hoogeronderwij~wet de verplichting om, 
behoudens goedkeurrng, woonplaats te hebben 
binnen de gemeente, waar zich de zetel der 
Te hnisohe Hoogeschool bevindt, voor buiten
gewone hoogleeraren niet bestaat. Bij het ont
breken van een standplaats is dus in het 
onderhavige geval, overeenkomstig' het be
paalde bij art. 59, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929 Uw Gerecht, binnen welks rechtsgebied 
Haarlem, de woonplaats van Prof. Steger, 
ligt, bevoegd de door dezen aanhangig ge
maakte twistgedingen te berechten." ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 23 October 1936 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - zich 
onbevoegd heeft verklaard van het beroep 
kennis te nemen; 

0. dat eischer van deze uitspraak tijdig is 
g komen in hooger beroep, bij beroep chrift 
op de daarbij aangevoerde gronden verzoe
kende: 

het competentie-geschil wel te willen be-

slissen, daarbij aanwijzende het tot berechting 
van zijn klaagschrift bevoegde Ambtenaren
gerecht; 

voorts met geheele of gedeeltelijke vernie
tiging van de uitspraak a quo te doen hetgeen 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam had 
behooren te doen ; 

althans met vernietiging van de toezending 
door den Voorzitter van het Ambtenarenge
recht te 's-Gravenhage van het klaagschrift 
aan het Ambtenarengerecht te Amsterdam de 
uitspraak a quo te bevestigen, hetzij met over
neming, hetzij met verbetering van de gron
den · 

er{ wijders zoodanige verdere uitspraak te 
geven als deze Raad zal vermeenen te behoo
ren · 

o'. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
geconcludeerd tot bevestiging van de uit
spraak, waarvan beroep, en o. a. heeft aan
gevoerd: 

"dat appellant deze uitspraak bestrijdt op 
verschillende gronden, welke geïntimeerde on
juist acht, doch in ieder geval de uitsluitende 
vraag van deze appèl-procedure deze is, of de 
Centrale R aad het Ambtenarengerecht te Am
sterdam onbevoegd acht, zooals genoemd ge
recht heeft gemeend, of bevoegd; 

dat in eerstgenoemd geval een bevestiging 
der uitspraak zal moeten worden gegeven en 
in de tweede plaats de behandeling ten prin
cipale naar geïntimeerde's oordeel voor het 
Ambtenarengerecht te Amsterdam alsnog zal 
moeten plaats vinden; 

dat echter in geen geval in deze appèl
procedure plaats is om een competentie-geschil 
te beslissen en zeker niet om de toezending 
van den Haagschen Voorzitter van het Amb
tenarengerecht te vernietigen; 

I n rechte: 
0. dat, ingevolge het bepaalde bij art. 59, 

lid 1, der Ambtenarenwet 1929, tenzij de Cen
trale Raad van Beroep ingevolge het tweede 
lid van art. 3 dier wet bevoegd is, het beroep 
wordt ingesteld bij het Ambtenarengerecht, 
binnen welks rechtsgebied de ambtenaar zijne 
standplaats of, bij gebreke daarvan, zijne 
woonplaats heeft; 

0. dat dus thans allereerst de vraag moet 
worden beantwoord, of eisoher, die is buiten
gewoon hoogleeraar aan de Technische Hooge
school te Delft, zijne standplaats - zoo hij 
althans een standplaats heeft - in de ge
meente Delft heeft ; 

0. dat de1,e Raad, gelet op het feit, dat 
eischer zoowel zijn theoretisch als zijn prac
tisch onderwijs aan de studenten der Tech
nische Hoogeschool te Delft, d ie daarvoor in 
aanmerking komen, in genoemde gemeente 
geeft, alwaar hij ook een laboratorium te 
zijner beschikking heeft, van oordeel is dat 
eischer in die gemeente zijn standplaats heeft, 
waaruit volgt, dat hij terecht zijn klaagschrift 
d.d. 27 Mei 1936 inzond bij het Ambtenaren
gerecht te 's-Gravenhage, binnen welks rechts
gebied de gemeente Delft is gelegen; 

0. dat derhalve de Voorzitter van genoemd 
Gerecht ten onrechte art. 66, lid 2, der Amb
tenarenwet 1929 heeft toegepast en het Amb
tenarengerecht te Am terdam, bij de uitspraak, 
waarvan beroep, zich terecht onbevoegd heeft 
verklaard van het beroep kennis te nemen; 
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0. dat die uitsprnak dus behoort te worden 
bevestigd, doch dat met die bevestiging de 
behandeling van de onderwerpelijke zaak niet 
als afgedaan kan worden beschouwd; 

0. dat deze Raad, met analogische toepas
sing van art. 70 der Ambtenarenwet 1929, 
meent het geding te moeten terugbrengen in 
den staat, waarin het zich bevond, toen de 
Voorzitter van het Ambtenarengerècht te 
's-Gravenhage ten onrechte art. 66, lid 2, van 
genoemde wet heeft toegepast en de geding
stukken in handen van dien Voorzitter te 
moeten stellen, ten einde met het oorspron
kelijke klaagschrift te handelen, a ls in de 
Ambtenarenwet 1929 bepaald is; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de door het Ambtenarengerecht 

te Amsterdam op 23 October 1936 in de onder
werpelijke 7,aak tusschen partijen gewezen uit
spraak; 

Brengt het geding terug in den staat waar
in het zich bevond, toen de Voorzitter ;an het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage ten on
rechte art. 66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 
heeft toegepast; 

Verklaart het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bevoegd van het onderwerpelijke 
twistgeding kennis te nemen; 

Stelt de stukken van het geding in handen 
van den Voorzitter van laatstgenoemd Ge-
1·echt, ten einde met het oorspronkelijke klaag
schrift te handelen , als in de Ambtenarenwet 
1929 bepaald is. 

(A.B.) 

24 Decrmb e,· 1936. ARREST van den Hoo
g-en Raad. (Rv. art. 199 ; Gem. wet 113 
nud, 259 nieuw.) 

De beslissing van het administratief ge
zag betreffende den inhoud van des ont
vangers rekening is voor den burgerlijken 
rechter bindend . Nu Gedeputeerde Staten 
het in de kas aanwezige bedrag onder de 
ontvangsten hebben opgenomen, moet door 
den rechter worden aangenomen, dat be
doeld bedrag een aan de gemeente toe
k_omende ontvangst is, zijn op onregelma
tigheden als bedoeld m art. 222 (oud) of 
259 (nieuw) der Gem~entewet, gelijk het 
Hof feitelijk vaststelt, geen beroep gedaan. 

Het subsidiaire betoog, waarbij ten on
rechte als feite ] ijk vaststaa11de wordt aan
genomen, dat eischer tot uitkeer ing van 
f 2600 aan de Ambachtschool is gehouden 
en deze gelden hem dus toekomen faalt 
reeds hierom, omdat het zich keert tegen 
de bes] is!ing van het Hof, dat het aange
boden getuigenbewijs te va,ig en dus niet 
,1fdoende is, welke beslissing in cassatie 
niet kan worden aangetast, vermits zij 
betreft de doel matigheid der te bewijzen 
aangeboden feiten , waarvan de waardee
ring aan den rechter, di e ove1· de feiten 
moet oorcleelen, is overgelaten. 

Henri Everhard Beelaerts van Emmic
hoven , zonder beroep, wonende te 's-Graven
hage, e ischer tot cassatie van een op 10 Oot. 
1935 door het Gerechtshof te 's-Grnvenhage 
tusschen partijen gewezen arrest (1936 n°. 
694 . Reel.) , advocaat Mr. A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
de Gemeente Zieri kzee, verweerster in cassatie, 
advocaat Mr. 0. B. W. de Kat ; gepleib door 
Mr. J. Adriaanse. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Eischer, gewezen gemeente-ontvanger van 
Zierikzee, die een, bij zijn aftteden · ,,teveel 
in kas" gebleken, bedrag van f 4306.97, als 
hem toebehoorende, van genoemde gemeente 
heeft opgevorderd, zag zich deze vorderi ng 
zoowel in eersten aanleg, als . in hooger ·beroep 
outzegd, weshalve hij tegen de uitspraak van 
het Gerechtsho[ alhier opkomt met het vol
gende middel van cassatie: 

,.S. of v. t. van artt. 142 en 1.46 Grondwet, 
109, 110, 113- 116, 118, 218-223, 227 Ge
meentewet zooals die artikelen I uidden vóór 
<le inwerkingtreding van de \Vet van 31 
Janua ri 1931 S . 41; 116, 117, 120, 121, 123, 
124, 126, 255- 260, 264 Gemeentewet. zooals 
di e artikelen sedert bedoelde inwerkingtre
ding luiden, 555, 560, 561, 565, 625, 629 , 639, 
663, 664, 13%, 1396, 1397, 1398. 1401, 1402, 
1403, 1902, 1903 , 1932 en 2014 B. W., en 48 , 
103, 199, 200, 332, 343, 347, 353, 771, 774. 
779 en 780 Rv. , door, niettegenstaande in àit 
ged ing vaststaat: 

a. dat eischer, die op 1 Augustus 1930 up 
zijn verwek eervol ontslag heeft bekomen ah 
Gemeenteontvanger van Zier ikzee, op 31 Juli 
1930 hetgeen hij als zoodanig in kas had aan 
zijn opvolger heeft overgedragen, bij welke 
gelegenheid er door Burgemeester en Wethou
ders van Zierik?,ee een opneming van kas en 
boeken heeft plaats gehad. waarbij is geble
ken . dat in de kas van eischer f 4363.58 meer 
was dan volgde uit de door eischer overge
legde bescheiden, welk teveel in kas eischer 
aan zijn opvolger heeft overfredragen; 

b. dat de rekening van de inkomsten en 
uitgaven van de Gemeente Zie1·ikzee over het 
dienstjaar 1930 door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland is vastgesteld bij besluit van 18 Nov. 
1932, in welke rekening is opgenomen een 
post onder Hoo[dstuk XV. Overige Inkomsten 
Volgn. 356: 

.. Te veel in kas bij overd racht aan den 
uieuwen ontvanger f 4363.58". 

r. dat later gebleken is dat e ischer ver
zu imd had 9 posten tezamen f 56.61 bedragen
de, a ls ontvangsten in de rekening der ge
meente Zierikzee te boeken; 

te bevestigen. zij het op andere gronden, 
het vonnis, waa,·van hooger beroep, bij welk 
vonnis de vordering van eischer tot betaling 
vau een bedrag van f 436&.58 verminderd met 
f 56. 61 met rnnte en kosten, werd ontzegd 
zulks op de overwegingen, al in het arrest, 
en meer spec iaal met bett·ekking tot het prin
cipaal appèl , zijn weergegeven, 

ten onrech te : 
omdat door de vaststelling van de rekening 

van de inkomsten en uitgaven van de Ge
meente overeenkomstig de wet, waarbij het 
teveel in kas van f 4363.58 onder de inkomsten 
voorkomt, en waarbij dus geen andere inkom
sten en uitgaven zijn vastgesteld dan die welke 
dat teveel in kas als zoodanig deden voort
bestaan, vaststaat, dat de Gemeente op dat 
tevee l geen recht heeft, hetgeen de ve1·plich-



ting tot terugbetaling aan den gewezen ont
vanger, die het blijkens, de rekening aan de 
Gemeente heeft overgedqigen, r,nedebrengt, ook 
a l zou niet gebleken zijn, dat dat te veel dien 
ontvanger toebehoorde, daar immers een re
kenplichtige ·ambtenaar sleqhts, ve,·plich t is 
aan de Gemeente af te dragen het volgens de 
Wet vastgestelde saldo der gemeenterekenil)g, 
en dientengevolge een .; tekort moet bijpassen 
doch evenzeer een teveel, dat hij mede afge
dragen heeft, na de vaststelling van de reke
ning, welke dat teveer als zoodanig heeft 
doen voortbestaan, en het mitsdien niet , oot 
de inkomsten van de Gemeente doet behooren, 
kan te·rugvorderen zoodat . de tot dit laatste 
strekkende vordering · had moeten zijn toege
wezen, en niet h ad mogen worden afgewezen 
op grond van de mogelijkheid, <lat die gelden 
op andere wijze in de kas der Gemeente kun
nen zijn gevl,oe id dan door abusievelijke ver
meng ing met gelden, die e ischer uit anderen 
hoofde onder zich had, zooals gebleken is het 
geval te zijn geweest met het bedrag van 
f 56.61 (dat eischer echter in mindering op 
zijn vordering heeft gebracht) wodat er geen 
grond is voor de beslissing, dat e ischer ge
houden wu zijn nog ander bewijs te leveren 
van zijne stelling, dat die gelden hem toebe
hooren, daar immers de vaststelling door Ge
deputeerde Staten van de inkomsten en uit
gaven van den Ontvanger medebrengt, dat 
rloor den R echter moet worden aangenomen, 
dat de in di e rekening vastgestelde inkomsten 
én uitgaven, en geene andere, door den ont
vanger zijn geïnd en geschied, en dat het 
daarmee samenhangende saldo de uitkomst 
van des ontvangers beheer over het in aan
merking komende tijdvak aangeeft , tenzij 
degeen, di e de onjuistheid der rekening staan
de houdt, bewijst - voorwover de Wet dat 
bewijs toelaat - dat de Gemeente nog a ndere 
inkomsten heeft gehad, welke alsdan de ont
vanger of gewezen ontvanger aan haar heeft 
te betalen, hetgeen zich ech ter in casu, a l
thans voor het bedrag van f 4306.97 - niet 
voordoet, en subsidi a ir 

omdat, zelfs indi en e ischer gehouden was 
het door het Hof bedoelde ander bewijs te 
leveren, het door hem gedane aanbod van 
getuigenbewijs, althans voorwover betreft de 
gestelde abusievel ijke vermenging van de g'll
den der Gem eente met een bedrag van f 2600 
dat e ischer a ls uitkeering aan de Ambacht
school heeft geboekt, doch niet aan de Am
b.~chtschool heeft uitgekeerd , niet had mogen 
z1Jn gepasseerd , daar, indi en bewezen, daar
door w u vaststaan dat een teveel in kas, 
a I thans tot een bedi-ag van f 2600 is ontstaan, 
welke teveel alsdan zeer zeker aan e ischer 
moet worden terugbetaald , daar e ischer tot 
uitkeering aan de Ambacht.school gehouden is, 
en die gelden dus in de onderlinge verhouding 
van partijen hem wel , doch de Gemeente zelfs 
niet kunnen toekomen" . 

Door den geëerden pleiter voor e ischer we1·d 
betoogd, dat de vaststelling van de gemeente
re kening door Gedeputeerde Staten bepaalt 
wat ontvangsten en wat uitgaven van de ge
meente zijn, dat de aldus vastgestelde posten 
gelden als van de gemeente en dat het saldo 
uit die posten vplgende, door den ontvange; 
a ls rekenplichtig ambtenaar aan de gemeente 
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is ve1:schuldigd. -Vast taat nu , ten ·àeze_n, blij 
kens de feitelijke overwegingen yan ,.het be
streden a'rrest, hetgeen bij net ll)iqdel ook 
word t erkend, dat in de do0t· Gedeputel) rde 
Staten van · Zeeland hij hun bes lui t van 18 

ovember 1932 vastgestelde gemeenterekening 
onder Hoofdstuk XV onder de inkomJ;ten en 
wel a ls "overige inkomsten vol!l'n, ·355" is 
opgenomen de post "Teveel in kas bij o_ve1·· 
dracht aan den nieuwen ont'!'anger f 436'3.58", 
De geachte pleiter voor e ischer betoogde wel 
is waar, dat deze vaststelling het teveel in kas 
intact laat en dat dit teveel dus niet behoort 
tot de inkomsten der Gemeente, maar in he
sche idenhia icl wil het m ij voorkomen, dat deze 
redeneer ing .niet opgaat. Volgens art. 259 
(222 oud) der Gemeentewet stell en Gedepu
teerde Staten vast de ontvangsten (inkomsten) 
en uitgaven der gemeente. H et bedrag van 
een post, a ls ontvangst of inkomst voorko
mende · in de aldus vastgestelde rekening, kan 
en mag derhalve, naa r mijne meening, niet 
anders worden beschouwd, dan 111s eene ont
vangst van de gemeente. Het moge waar zij n, 
dat het Hof, zulks in tegenstelling tot de 
R echtbank, niet bepaal del ijk zegt, maar toch 
meen ik, dat deze opvatting in het bestreden 
arrest wel tot u iting komt, waar. wordt over
wogen, dat eischer zijne vordering heeft ge
grond op de juistheid van de door Gedepu
teerde Staten vastgestelde rekening. Uit die 
a ldus vastgestelde en door eische~· zelf a ls 
juist erkende rekening blij kt, volgens het H of, 
dat toen eischer a ls gemeente-ontvanger van 
Zierikzee hetgeen hij in kas had aan zijn 
opvolger overdroeg, in die kas, dit is dus -
constateert het arrest uitdrukkelijk - de kas 
dèr gemeente Zierikzee, naar de boekhouding 
f 4363.58 te veel aanwezig was . W aarom dit 
"teveel" , met wovee l woorden als post van 
inkomst der gemeente in de vastgestelde reke
ning vermeld, niet tot de inkomsten o[ ont
vangsten de r gemeente wude behooren, ont
gaat mij. Al s rekenplichtig ambtenaar was en 
is eischer inderdaad verschuldigd wat de va t
gestelde rekening aanwijst, niet minder, maar 
ook niet meer. WanneP1' dan ook de vast6e
stelde rekening a ls pot va n ontvangst ver
meldt een als voren omschreven "teveel" , is 
m. i. bezwaarlijk vol te houden, gelijk eischer 
kennelijk wil , dat die po t , blijkens zijne om
schrijving en op dien grond all een, niet aan 
de gemeente, maar aan e ischer wude toeko
men. H et bestreden arrest neemt; dit ' dan ook 
blijkbaar niet aan, daar het immers over
weegt, dat, blijkens de door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde rekening, de als wodanig 
omschreven gelden bij de be!loelde overdracht 
aanwezig waren in de kas der gemeente. Door 
die gelden bij zijn aftreden als gemeente-ont
vanger, aan zijnen opvolger over te dragen, 
als deel uitmakende van de kas der gemeente, 
gaf e ischer, naar het mij voorkomt, te kennen, 
dat dit bedrag door hem voor de gemeente 
was ontvangen, ook a l waren dienaangaande 
geene beschei den of boekingen aanwezig. Ware 
e ischer van het tegendeel overtuigd geweest, 
hij hadde het bedoelde bedrag, a ls niet in de 
gemeentekas behoorende, wellicht ronder be
zwaar onder zich kunnen houden. Het later 
gebleken fe it, dat eischer inderdaad vérzuimd 
had een aanta l posten tot het gezamenlijk 



473 24- ·DECEM'.BER 1936 

bedrag va,; ' f 56.61- J ls ontvangsten in dé 
reke~in~ der gemèeri,te te boeken, laat_ intus
schen z1e)1, . dat · aan de betroüwbaarhe1d van 
die overtuiging 'in' d it"geval iets ronde hebben 
ontlrroken en, dat~ het' terughouden van he: 
zooge.o,aamde "teveel" vermoedelijk ni et zon
der ri ico voclr e l~che r zoüde zijn gebleven. 
Op goeden grqnd ·in. i. overweegt het bestre
den arrest dan óo~, : mede in verband met 
voormeld feit; dat ,uit het naar de boekhou
ding teveel aanwezig zijn in de kas der ge
meente van een bedrag van· f 4363.58 geens
zins blijkt, dat dit bedrag aan eisch~r toebe
hoort. Dat hier onder "toebehooren" niet 
ánders behoeft te worden verstaan, dan aan 
eischer "toekomen" schijnt mij wel aanneme
lijk en deze opvattihg van eischers ra?dsm :m 
meen ik dan ook met hem iri 's Hofs arrest te 
mogen lezen, waar immers in recht overweging 
6 sprake is van door den eiseher beweerde 
abusievelijke vermengîng met gelden, die hij 
(eischer) uit anderen hoofde (dus niet voor 
de gemeente) onder zich had. 

In verband met het hiervoren betoogde, ben 
ik evenwel van oorî:lee-1, dat het Hof terecht 
van den eischer heeft verlangd, dat hij voor 
d it hem toebehoorend · (toekomen) nog ander 
bewijs leverde en du·s niet kon voistaan met 
zijn beroep op de omschrijving van den meer
bedoel den post van de · door Gedeputee rde Sta
ten vastgestelde rekening. Aangenomen toch 
zei fs, dat het Hof, in afwijking van de Recht
bank, in dezen geen gewicht zoude hebben 
toegekend aan voormelde omstandigheid, dat 
het "teveel in kas" in de door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde rekening uitdrukkel ijk als 
post van ontvangst is opgenomen, clan nog 
wil het mij voorkomen. dat reeds het enkele 
fe it. dat de als "teveel in kas" omschrnven 
gelden zich blijkens die rekening bevonden in 
de kas der gemeente, toen deze kas door 
eischer aan zijnen opvolger werd overgedra
gen, behoudens tegenbewijs, geacht moet wor
den mede te brengen, dat de gémeente op die 
ge lden recht heeft. Dit wude a lleen anders 
kunnen zijn, ind ien moest worden aangenomen, 
dat onder "de kas der gemeente" enkel ware 
te verstaan het saldo van in de rekening op;{&
nomen ontvangsten en uitgaven en niet de 
werkelijk aanwez ige gelden, door den ont
vanger a ls zoodanig voor de gemeente or.t
vangen en afwnderlijk, a fgeschei den van het
geen de ontvanger uit anderen hoofde onder 
zich heeft, b,iwaard, althans te bewaren als 
het e igendom der gemeente, voor welke hij ze 
ontvangt en beheert. Dat dit laatste inderdaad 
de juiste beteekenis moet worden geacht van 
voormeld begrip, volgt, naar het mij met Rb. 
Alkmaar 18 Dec. 1862 W : 2611 wi l voorko
men, uit de ',erschi llencle artikelen der Ge-
1neentewet, waarin sprake is van "de ge1neen
tekas" (art. 121 nieuw, 114 oud; 227 nieuw, 
193 oud) , van " de kas van den ontvanger" 
(art. 209/ nieuw, 179/ oud; 214 nieuw, 181 
oud) of "zijne kas" (art. 126 nieuw, 11 8 oud). 
Hieruit mag m. i. , worden afgeleid, dat, in
dien zich, gelijk ten dezen, in des ontvangers 
kas, welke hij a ls woclan ig heeft afgedragen, 
meer geld bevindt, clan door de overgelegde 
bescheiden wordt verklaard, niet op de ge
meente de bewijslast behoort te worden gelegd, 
dnt die· gelden inderdaad te haren behoeve 

zijn ohtvangen, maar dat integendeel -de ont
vanger of gewezen ontvanger, die ge lijk 
e ischer, beweert, dat die ge lden abusiev<1lijk 
in de gemeentekas zouden zijn gevloe id, . daar
vau· het bewijs zal hebben te leveren, zoodat 
de in di en zin luidende besli ssi ng van het 
bestreden arrest mij juist toeschijnt en hPt 
rfliddel dus, naar mijne meening, in woverre 
niet tot caiisatie, zal kunnen le iden, terwijl ook 
de subsidiaire gr ie f m. i. gelij k lot zal moeten 
dee len, aangezien het mij voorkomt, dat de 
a fwijzing van het door e ischer gedaan bewijs
aanbod, dat gelden, die hij uit anderen hoofde 
onder zich had, abus ievelijk met de gelden 
der gemeente vermengd zijn en speciaal, dat 
zu lks heeft plaats gehad met een bedrag van 
f 2600 hetwelk hij a ls uitkeering aan de Am
bachtschool heeft geboekt, doch niet aan de 
Ambachtschool heeft uitgekeerd, volkomen 
gerechtvaardigd wordt door 's H ofs op fe ite
lijke gronden berustende overweging, dat dit 
bewijsaanbod a ls te vaag moet worden voor
bijgegaan, omdat, ook a l zou e ischer dat be
wijs leveren, uit die feiten a ll een wu kunnen 
worden afgele id, dat daardoor een teveel in 
kas der gemeente Zie rikzee kan zij n ontshan, 
doch geenszins, dat een teveel in d ie kas, en 
tot welk bedrag, daardoo r is ontstaan, en dat 
dat geld hem toebehoort. H etgeen het middel 
daartegenover als gevolg van dit bewijsaanbod 
verwacht, steunt m. i. niet op goeden grond. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep, 
met veroordeeling van eischer tot cassatie in 
de daarop geva ll en kosten . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest vast

staat: 
dat toen e ischer in ca sat ie, op 1 Augustus 

1930 eervol ontslagen a ls gemeente-ontva nger 
van Zier ikzee, op 31 J·ul i 193 0 de kas aan zijn 
opvolger overdroeg, di e kas bestond ui t een 
bedrag van f 20569,79 terwijl volgens de door 
e ischer overgelegde beschei den f 16206,21 in 
de kas aanwezig moest zijn; dat Gedeputeerde 
Staten van Zeeland bij bes] uit van 18 Novem
ber 1932 de ontvangsten en u itgaven van de 
rekening des ontvangers over het dienstjaar 
1930 hebben vastgesteld en daarin hebben op
genomen een post onder Hoofdstuk XV Overige 
Inkomsten volgn. 356 "Te veel in kas bij 
overdracht aan den nieuwen ontvanger 
f 4363,58"; dat later nog is gebleken, dat 
e ischer had verzuimd 9 posten te zamen be
dragende f 56.61 a ls ontvangsten in de reke
lling van Zier ikzee te boeken; 

0. dat verder uit het bestreden arrest blijkt, 
dat e ischer in 1933 de Gemeente Zierikzee 
heeft gedagvaard voor de Arrondissements
R echtbank te Middelbu rg en heeft gevorderd 
de veroordeel ing van Zierikzee tot betaling 
van f 4306.37 op grond, dat door de vast
ste il ing van de re ken ing door Gedeputeerde 
'taten is komen vast te staan, dat er een 

teveel in kas door hem aan zij n opvolger is 
overgedragen en dat die gelden verminderd 
met het bedrag van f56.61 hem toebehooren; 

Dat Rechtbank en Hof de rnrdel'ing heb
ben ontzegd, waarbij het H of overwoog : _dat 
niet is gebleken, dat het gevorderde bedrag 
aan eischer, die zijne vordering niet heeft ge
grond op onregelmat igheden a ls bedoeld in 
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art. 259 Gemeentewet toebehoort, daar de gel
den aanwezig waren in de kas van Zierikzee 
e n daarin zeet· wel op andere wijze kunnen zijn 
gevloeid, dan door - gel ijk eischer had be
weerd - abus ievelijk vermenging met gelden, 
die hij uit anderen hoofde onder zich ltad: 
dat het door eisoher in hooger beroep. gedaan 
bewijsaanbod, dat gel den , die hij uit anderen 
hoofde onder zich had, abusievelijk met de 
gelden van Zier ikzee vermengd zijn en speci
aal. dat zulks heeft plaats gehad met een 
bedrag van f 2600, hetwelk hij a ls nitkeering 
aan de Ambachtschool heeft geboekt, doch 
niet aan die school uitgekeerd, ,,als te vaag 
moet worden voorbijgegaan , on1dat, ook al 
wu appellant dat bewijs leve ren, uit die feiten 
alleen zou kunnen worden afge le id , dat da:ir
door een teveel in kas der gemeente Zierikzee 
kan zijn ontstaan, doch geenszins dat een ti>
veel in die kas, en tot welk bedrag, daardoor 
is ontstaan, en dat dit geld hem toebehoort;" 

0. dat tegen 's-Hofs arrest is ingebracht het 
volgende middel van cassatie: zie concl 11s ie 
Adv. Gen. 

0. omtren6 het middel : 
dat Gedeputeerde Staten het bedrag va n 

f 4363.58 onder het hoofd "andere inkomsten" 
onder de ontvangsten van de rekening van 
den ontvanger over 1930 opnemende, zulks 
kennelijk hebben gedaan op grond, dat zij 
van oordeel waren, dat dit, immers in de kas 
der gemeente Zierikzee aanwezige en door 
eischer zei f aan zijn opvolger overgedragen, 
bedrag voortsproot uit ontvangst van gelden, 
welke hoewel niet door overgelegde beschei
den gestaafd, aan die gemeente toekwamen ; 

dat uit de artt. 113-115 en 218-223 de,· 
Gemeentewet, zooals die luidden vóór de wet 
van 31 Januari 1931 , Staatsblad 41, evenals 
trouwens uit de daarmede correspondeerende 
artt. 120-123 en 255-260 der Gemeentewet 
naar hare tegenwoordige gelding, valt af te 
leiden de wil van den wetgever, dat de be
si issing van het administratief ge,.ag betref
fende den inhoud van des ontvangers rekening 
bindend is en de burgerlijke rechter deze moet 
eerbiedigen, weshalve door dien rechter moet 
worden aangenomen, dat de f 4363.58 een aan 
de Gemeente Zierikzee toekomende ontvangst 
is, zijnde op onregelmatigheden als bedoeld 
in de artt. 222 (oud) of 259 (nieuw) der Ge
meentewet, ge lijk het Hof feitelijk vaststelt, 
geen beroep gedaan; 

dat het middel , ervan uitgaa nde , dat vast
staat, dat de Gemeente op het bedrag va n 
f 4363.58 geen rncht heeft, derhalve feitelijken 
grondslag mist; 

dat het subsidiair betoog - waarbij ten on
rechte als feitelijk vaststaand wordt aange
nomen, dat e ischer tot uitkeering van f 2600 
aan de Ambachtschool is gehouden en deze 
gelden hem dus toekomen - reeds hierom 
faalt, omdat het zich keert tegen de bes) issing 
van het Hof, dat het aangeboden getu igen
bewijs te vaag, en dus niet afdoende is, wel t<e 
heslissing in cassatie niet kan worden aange
tast, vel'mits zij betre ft de doelmatigheid .J,3r 
te bewijzen aangeboden feiten , waarvan de 
waardeering aan den rechte r, die over de 
feiten moet ool'dee len, is ove.rge laten; 

Verwerpt het beroep in cassatie. (Salaris 
f 350 R ed.) (N. J.) 

28 Dece,nbe1· 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1 j•. art. 11.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een wijziging der 
bouwverordening, die de strekking heeft 
mogelijk te maken bebouwing langs een 
zandweg, eigendom van een kerkelijke in
stel! ing, welke weg niet verhard is, niet 
van rioleering of van verlichting is voor
zien, en die in zeer slechten staat van on
derhoud verkeert. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Loosdrecht, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 4 
Augustus 1936, 2e afdeeling, N°. 2212/1213, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den raad ·der gemeente Loosdrecht 
van 9 April 1936, strekkende tot wijziging van 
het eerste lid van art. 19 der bouwverordening 
dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
2 December 1936, N°. 484; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 December 1936, N°. 
10331 M/P.B.R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad van Loosdrecht in zijne ver
gadering van 9 April 1936 heeft besloten tot 
wijziging van art. 19 der bouwverordening 
zijner gemeente, in dier voege, dat de eerste 
volzin van het eerste lid van dit artikel , lui 
dende: ,,Geen gebouw mag worden opgericht 
anders dan aan een weg, die in eigendom toe
behoort aan het Rijk, de Provincie, de ge
meente of een waterschap en die overigens 
voldoet aan het bepaalde in art. 7." wordt 
gelezen: ,,Geen gebouw mag worden opgericht 
anders dan aan een weg, die in eigendom 
toebehoort aan het Rijk, de Prnvincie, de 
gemeente of een waterschap, met uitzondering 
van het gedeelte van den Radeweg, loopende 
van het perceel kadastraal bekend sectie C N°. 
1655 tot en met het perceel kadastraal be
kend sectie C. N°. 1433, en die overigens vol
doet aan het bepaalde in art. 7." ; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun besluit 
van 4 Augustus 1936, 2e afdeeling, N°. 2212/ 
1213, aan dit besluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat het voor
melde raadsbesluit de strekking heeft het ge
deelte van den Radeweg, loopende van het 
perceel kadastraal bekend .sectie C N°. 1655 
tot en met het perceel, kadastraal bekend sec
tie C O

• 1433, gelijk te stellen met een weg, 
die in eigendom toebehoort aan het Rijk, de 
Provincie, de gemeente of een waterschap, 
ten einde de mogelijkheid te scheppen op het 
grondgebied van Loosdrecht aan dezen weg te 
bouwen; dat het bewuste weggedeelte is ge
legen op het grondgebied der gemeente Hil 
versum en in eigendom toebehoort aan en in 
onderhoud is bij de Kerkvoogdij van Naarden, 
waardoor het gemeentebestuur van Loosdrecht 
de bevoegdheid mist om te eeniger tijd, bij 
gebrekki g onderhoud van den weg, op te tre
den , ten einde daarin ten behoeve van de be
woners verbetering te brengen; dat de onder
havige weg is een in slechten staat van onder
houd verkeerende zandweg, ongeschikt voor 
rijverkeer, waarin, volgens mededeeling van 
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B. en W., door de aanwonenden van tijd tot 
tijd eenig puin in de allerdiepste kuilen wordt 
gebracht; dat derhalve deze weg thans niet 
voldoet aan art. 7 der bouwverordening van 
Loosdrecht en dat geenerlei zekerheid bestaat, 
dat deze weg te eeniger t ijd zal voldoen aan 
dat voorschrift, volgens hetwel k een weg, 
waaraan gebouwd wordt, behoorl ijk moet aan
slu iten aan het net van verharde wegen en 
voldoen moet aan voorschriften betreffende 
ligging, afmetingen, hoogte verharding, rio
leering, kunstwerken en verlichting, met mi
nima van 5 m voor de breedte en 2.50 m voor 
de verhardingsbreedte en voldoende verhar
ding in verband met het verkeer; dat het 
voorts niet wenschelij k is, dat langs de grens 
van eene grootere gemeente, wel ke op doel
treffende wijze de totstandkoming van ver
spreide bebouwing tegengaat, binnen eene 
andere gemeente eene onbeperkte toeneming 
van eene zoodanige bebouwing wordt moge
lijk gemaakt; da~ mitsdien het voorm~)de 
raadsbesluit in striJd is met eene behoorltJke 
behartiging van de belangen van de vol_ks
huisvesting en derhalve niet voor goedkeurrng 
vatbaar is; 

dat van dit besluit de raad van Loosdrecht 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe_rende, 
dat aan den bedoelden zandweg onder v1gueur 
der vorige bouwverordening der gemeente 
mocht worden gebouwd en dat aan dezen 
weg toentertijd min of meer regelm_atig huizen 
werden gebouwd door menschen, die het rustig 
wonen aan · dezen zandweg prefereerden boven 
het wonen aan een degel ijk verharden weg, 
waarop uiteraard een drukker verkeer mogelijk 
zou zijn; dat de tegenwoordige redactie van 
art. 19 het niet mogelijk maakt vergunning 
tot het bouwen aan d it weggedeelte te ver
leenen, omdat de weg eigendom is van <le 
Nederlandsch Hervormde Kerk te Naarden; 
dat gebleken is (één aanvrage om bouwver
gunning kon op grond van art. 19 der 
bouwverordening niet worden ingewi ll igd) , dat 
er nog steeds personen zijn, die aan dezen weg 
zouden willen bouwen en dat daarvoor nog 
een ig onbebouwd terrein beschikbaar is; dat 
de raad daarom met algemeene stemmen op 
voorstel van B. en W. besloot het bouwen 
aan het onderhav ige weggedeelte weder mo
gelijk te maken door art. 19 der verordening 
daartoe te wijzigen; dat Ged. Staten nu wel 
bezwaar hebben tegen eene onbeperkte toe
neming van eene verspreide bebouwing, doch 
dat deze verspreide bebouwing reeds bestaat 
en dat van eene toeneming daarvan geen 
sprake °is, omdat het mogen verleenen van 
bouwvergunning juist tot gevolg heeft, dat 
een aaneengesloten geheel wordt verkregen; 
dat het bezwaar van Ged. Staten tegen de om
standigheid, dat het weggedeel te een zandweg 
is, niet ernstig is, omdat het rustige van çlezen 
zandweg juist door de- bewoners - meerendeels 
goed gesitueerden - wordt gezocht en dat het 
verharden van den weg het rustieke landschap 
zou schaden ; 

0. dat blij kens de ingewonnen ambtsber ich
ten de bovengenoemde weg, welke de grens 
vormt tusschen de gemeenten Loosdrecht en 
Hilversum, doch gelegen is in de gemeente 
Hilversum en eigendom is van de Neder
landsch Hervormde Kerk te Naarden, niet 

L 

verhard is, niet van r ioleeri ng of van ver-
1 ich t i ng is voorzien, terwijl hij in zeer slechten 
staat van onderhoud verkeert; 

dat deze weg, a l moge daaraan onder vi
gueur van de vroegere bouwverordening aan 
de zijde van de gemeente Loosdrecht eene 
verspreide bebouwing zijn ontstaan, in ieder 
geval voor verdere bebouwing ongeschikt is. 
terwijl de gemeente Loosdrecht onder de bo
venvermelde omstandigheden de macht mist 
daar in verandering te brengen; 

dat Ged. Staten aan het raadsbeslu it, dat 
de strekking' heeft bebouwing op grondgebied 
van de gemeente Loosdrecht langs een ge
de_el te_ van dezen weg mogelij k te maken, 
mitsdien terecht in het belang der volkshuis
vesting hunne goedkeuring hebben onthouden: 

Gezien de Won~ngwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A.B.) 

28 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 228a j 0

• art. 232.) 
Hoewel de motiveering van een besluit 

van Ged. Staten "dat de voorwaarden, 
waaronder de geldleening zou worden aan
gegaan, te ongunstig zijn" , uiterst sober 
is, kan toch niet worden gezegd, dat het 
bes luit niet, zooals art. 232 eischt, ,,met 
redenen is omkleed". 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
aan het raadsbesluit onthouden, daar de 
v~rwaarden der leening minder gunstig 
ztJn dan onder de tegenwoordige omstan
digheden (d.i. 4 maanden later, Red.) 
mogel ij k is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Enschede 
namens den raad dier gemeente tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 24 
Augus~us 1936, N°. 10492/7083, 2e afdeel ing, 
waarb1J goedkeuring is onthouden aan de be
sluiten van den raad van die gemeente van 
21 Augustus 1936, tot het aangaan van een 
geldleening; 

Den Raad van State, Afdeeling voo1· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 November 1936, 0

• 470; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 22 December 1936 
N°. 31633, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur! 

0. dat de raad der gemeente Enschede bij 
een tweetal beslu iten van 21 Augustus 1936 
heeft besloten tot het aangaan van eene 4½ % 
gel dleening, groot f 2,000,000, onder èen aan
tal voorwaarden en tot het aannemen van het 
bod va11 de Incassobank N . V . en de eder
landsch Indische Handelsbank N. V., beiden 
te Amsterdam, om de evenbedoelde leen ing 
over te nemen tegen den koers van 98.582 % 
(ve1·trnuwelijk) en onder een aantal voorwaar
den; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 24 Augustus 1936, N°. 10492/7083, 2e 
afdeeling, aan de beide genoemde raadsbeslui
ten hunne goedkeur ing hebben onthouden, uit 
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ove1·weging, dat de voorwaarden, waaronder 
de -geldleening zou word_en aangegaan, te on
gunstig zijn; 
dat van dat besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur bij Ons in beroep is 
gekomen; aanvoerende, dat aan een dertigtal 
bankinstellingen en levensverzekeringmaat
schappijen werd verzocht een leening van 
f 2,000,000 en/of een leening van f,1000,000 
tegen een rente van ongeveer 4% te willen 
overnemen; dat daarop van de Incassobank 

.V. en de Nederlandsch Indische Handels
bank N. V., te A'dam, gezamenlijk een alles
zins aannemelijke aanbieding werd ontvangen 
om een leening groot f 2,000,000 over te nemen 
tegen een rente van 4½%; dat te,· beurze de 
leeningen der gemeenten Enschede en Henge
lo (0) genoteerd staan op ± 95, terwijl die 
van gemeenten als Alkmaar, Apeldoorn, 
Arnhem, Baarn, Deventer, Dordrecht, Gouda, 
's-Gravenhage, Gronjngen, Haarlem, Kampen, 
Leeuwarden, Leiden, ijmegen, Schiedam, 
Utrecht, Zwolle, enz. genoteerd staan tusschen 
98 en 99; dat, waarschijnlijk als gevolg van 
de bijzondere economische moeilijkheden , waar
in een hoofdmiddef van bestaan in Twent~ 
zich nog steeds bevindt, hieruit de meerdere 
gewildheid van effecten van andere gemeenten 
boven die van zijn gemeente blijkt, hoewel de 
financieele toestand zijner gemeente daartoe 
op zichzelf geen aanleiding geeft; dat, daar 
ter vergelijking geen noteeringen van 41h% 
leeningen kunnen worden aangevoerd, omdat 
de gemeente van dat rentetype geen leeningen 
meer heeft loopen, de berekingen gebaseerd 
moeten worden op den koers der 4% leeningen; 
dat op grond van de in den laatsten t ijd 
gesloten leeningen voor provisie en dekking 
van kosten der emittenten de koers met 1.3 
moet worden verminderd, zoodat de beurskoer 
95 overeenkomt met een overnamekoers van 
93.7; dat een aanbieding van een 4% leening 
op deze basis, rekening houdende met de 
disagio, druk- en zege lkosten, tot een netto
rente van 4.75% zou hebben geleid , terwijl de 
van de Incassobank en de Nederlandsch 
Indische Handelsbank ontvangen aanbieding 
voor de 4½% leening een netto-rente vraagt 
van 4.76%; dat hierbij in aanmerking moet 
worden genomen, dat krachtens voorwaarde 5, 
waaronder de leening wu worden gesloten , 
de gemeente ten allen tijde met inachtneming 
van een opzegg ingstermijn van 1 maand het 
recht had tot vervroegde geheele of gedeel
telijke a fl ossing over te gaan en dit als een 
voordeel moet worden beschouwd van een 
4 1h % leen ing boven een met een rentetype 
van 4 %; dat in verband met den internatio
nalen toestand der geldmarkt weliswaar de 
mogelijkhPid bestaat, dat over eenigen tijd 
een gunstiger koers bedongen kan worden, 
doch dat evenzeer de kans bestaat, dat p lot
sel ing het sluiten van een leening op aan
nemelijke voorwaarden voor geru imen tijd ge
heel uitgesloten zal zijn, waardoor zijn ge
meente in groote moeilijkheden kan komen, 
wodat met het oog daa rop het niet wenschelijk 
en zijns inziens zelfs gevaarlijk moet worden 
geacht, de gelegenheid , om dekking tegen een 
aannemelijken koers te verkrijgen, voorbij te 
laten gaan; dat uit het bovenvermel de zijns 
inziens volgt, dat niet alleen de aanbieding 

aannemelijk mocht worden geacht, ·doch dat 
in de . gegeven omstandigheden een gunstiger 
aanbieding niet verwacht had mogen worden ; 
dat voorts het besluit van Ged. Staten een 
ongunstigen indruk heeft gemaakt op de emit
tenten. der leenjng en er voor hen aanleiding 
zou kunnen bestaan in den vervolge ernstig 
te overwegen, of ze wel een bod voor de ge
meente zullen rutbrengen, a ls met de moge
lijkheid rekening moet worden gehouden, dat 
een hooger college op de wijze, a ls hier is 
gebeurd, de goedkeuring aan een besluit zal 
onthouden; dat hierbij vermeld móge worden, 
dat door Ged. Staten het besluit werd geno
men, zonder tevoren ook maar eenige nadere 
toelichting te vragen, terwijl het zijnerzijds 
gedaan verzoek om den Voorzitter der Finan
cieele Commissie uit Ged. Staten spoedshalve 
in! ichtingen te mogen verstrekken, daar de 
vergadering van Ged. Staten toch v iel na 
afloop van den termijn, welke door de Bank
instellingen werd gesteld, door dezen werd 
afgewezen; dat juist door het ontbreken van 
eenige motiveering en met de omstand igheid, 
dat thans de naburige gemeente Hengelo(O) 
een leening slui t, waarop de goedkeuring wel 
is ontvangen en waarvan hem bekend is, dat 
de koers van overname nadeeliger is dan die, 
welken zijne gemeente heeft bedongen, naar 
buiten bij het publiek, dat den koers van uit
g ifte van Hengelo wel kent en dien van 
Enschede niet, de indruk wordt gewekt, alsof 
Enschede met een zoo slechten koers genoegen 
moest nemen, dat Ged. Staten wel genood
zaakt waren de leening niet goed te keuren; 
dat het orediet van Enschede hierdoor zonder 
noodzaak ernstig geschaad wordt en de moei
lijkheden, di e de gemeente tengevolge van de 
economische omstandigheden bij het plaatsen 
harer leeningen moet overwinnen, stellig niet 
zullen verm inderen; dat voor de onderhavige 
leening de gelegenheid tot afsluiting wel ver
vallen is, doch dat voor de toekomst een be
sluit van Ged. Staten, als hierbedoeld, van 
ernstigen nadeeligen invloed op de gemeente
financiën kan zijn; dat daarom naar zijne 
meening het besluit van Ged. Staten geacht 
moet worden niet in het belang der gemeente 
te zijn genomen; dat bovendien de enkele 
overweging, waarop het besluit van Ged. Sta
ten steunt, namelijk dat de voorwaarden, waar
onder de geldleening zou worden aangegaan, 
te ongunstig zijn, onvoldoende is om de mo
tieven, waarop de weigering der goedkeuring 
berust, te doen kennen en derhalve het besluit 
van Ged. Staten, in strijd met art. 232 der 
gemeentewet, niet geacht kan worden met 
redenen te zijn omkleed; 

0. dat, hoewel de motiveer ing van het be
streden besluit van Ged. Staten ui terst sober 
is, toch n iet kan worden gezegd, dat het be
s! uit niet voldoet aan den in art. 232 der ge
meentewet gestelden eisch, dat het met redenen 
moet zijn omkleed, zoodat voor vernietiging 
van het bestreden besluit uit dezen hoofde geen 
aanleid ing bestaat; 

0. ten aanzien van de hoofdzaa;k: dat door 
het afsluiten van de onderhavige leening de 
gemeente Enschede naar Ons oordeel geld zou 
opnemen op minder gunstige voorwaarden dan 
onder de tegenwoord ige omstandigheden mo
gelijk is; 
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,-date dit gevoelen bevestiging vindt in het 
feit; dat blijkens mededeeling van Ged. Staten 
de gemeente thans doende is, op aanmerkelijk 
vool'deeliger voorwaarden in hare kap ital e 
behoefte te voorzien en alreeds kans heeft ge
zien tot het aangaan van eene .. geldleening, 
groot f 500,000, rentende 4½% tegen een 
koers van 100%; 

dat dus, daargelaten nog de omstandigheid, 
dat de gelegenheid tot afsluiting van de lee
ning is vervallen, aan de raadsbesluiten prac
t ische beteekenis ontneemt, Ged. Staten zich 
terecht niet met die besluiten hebben kunnen 
vereenigen; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en ·verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
.Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B. ) 

30 Decembe,· 1936.' KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 28.) 

Voor toepassing door Ged. Staten van 
art. 28 4e lid bestaat slechts aanleiding, 
a ls een stellige daad is gepleegd, waarbij 
het raadslid het gewicht van zijn lidmaat
schap in de schaal heeft geworpen, om 
een levering te doèn toevallen aan een 
leverancier of aan een onderneming bij 
wiens of welker zaken hij is geïnteresseerd . 
Zulks heeft zich i. c. niet voorgedaan, daar 
het raadslid eerst na de toewijzing van een 
werk door de gemeente aan een aannemer 
ingeschreven heeft voor de levering van 
materialen, noodig voor dat werk, en de 
aannemer hem , als laagsten inschrijver, de 
levering heeft gegund. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende · op het beroep, inges~ld door 

D. J . Onderwater, te Monster, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
5 Augustus 1936, G.S. N° . 15, waarbij hij 
ambtshalve vervallen is verklaard van zijn 
lidmaatsch ap van den raad der gemeente 
Monster; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill-en van Bestuur, gehoord, advies van 
25 ·November 1936, N°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 December 1936, 
N°. 31796, · afdeeling Binhenlandsch Bestuur; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt 
o.p_ de overweging, dat door D. J. Onderwater, 
lid van den raad der gemeente Monster, in 
den loop van 1936 leveringen van betonijzer 
zijn gedaan aan W. de Zoete, aannemer te 
Monster, krachtens tusschen beiden aangegane 
overeenkomst; dat voormelde W. de Zoete aan 
D. J. Onderwater de bedoelde leveringen 
heeft opgedragen ten behoeve van de u itvoe
ri"ng van een door De Zoete van de ·gemeente 
Monster aangenomen werk, namelijk het ma
ken · van een rijwielpad door de duinen; dat 
voormelde Onderwater bekend was met de 
omstandigheid, dat de hem door De Zoete op
gedragen levering strekte ten behoeve van het 
werk, dat De Zoete van de gemeente Monster 
aangenomen had uit te voeren; dat derhalve 
voormelde · Onderwater geacht moet worden 

middellijk dèel te hebben genomeó aan ·1,we
ring ten behoeve .der gemeente Monstèr; zoodat 
!\.ij in• strijd gehandeld heeft met art. '26 der 
gemeente~vet; dat, vermits niet gebleken is 
van omstandigheden, waarop Onderwater zich 
zou kunnen beroepen ten einde de wettelijke 
gevolgen van overtreding van art. 26 der ge
meentewet te ontgaan, hun college . hem · van 
zijn raadslidmaatschap vervallen moet ver
klaren ; dat Onderwater weliswaar reeds voor
dat hun college te dezer zake ambtshalve 
onderwek heeft ingesteld, overnenkomstig art. 
19 der gemeentewet ontslag genomen had als 
lid van den raad, maar dat deze omstandig
heid niet in den weg staat aan toepassing van 
de artt. 26 en 28 der gemeentewet, vermits ten 
tijde van de uitspraak van hun college de 
goedkeuring van de geloofsbrieven van den 
opvolger van voórmelden Onderwater nog niet 
onherroepelijk is geworden, zoodat hij nog al s 
lid van den raad aangemerkt behoort te wor
den· 
- d;t de appellant Ïn beroep aanvoert, dat 
door de gemeente Monster in Februari 1936 
bij publieke inschrijving is aanbesteed het 
maken van een rijwielpad door de duinen aan 
den aannemer vV. de Zoete, te Monster; dat 
door den genoemden aannemer vervolgens in 
Maart 1936 een inschrijving is gehouden voor 
levering van materialen; dat door verschil 
lende handelaren daarvoor ingeschreven is, 
ook door hem , appellant, en, daar hij de laag
ste was, de levering aan hem is opgedragen; 
dat bij die levering ook materialen waren, die 
benoodigd waren voor het werk rijwielpad; 
dat nu toch zeker de bedoeling van den wet
gever, neergelegd in art. 26 der gemeentewet, 
niet kan zijn, dat een raadslid op deze wij ze 
zou worden uitgeschakeld, .daar hier niet is 
ingeschreven met den aannemer , noch m·ede 
werkzaamheden worden of zijn gedaan , wodat 
van invloed uitoefenen op de gunning, of het 
maken van het. werk geen sprake kan zijn ; 
dat bovendien ook geen sprake ·kan zijn vàn 
dusdanige invloed-uitoefening, di e op winst
bejag terug te brengen is ; dat het geheele 
werk alreeds was opgedragen aan den ge
noemden aannemer en dat daarna door hem 
materiaa l is •. aangeschaft ; 

0 . dat blijkens de Memorie van Toelichting 
op de wijzigingswet van 31 J anuari 1931, S. 
41, het verlies van het raadslidmaatschap in 
art. 26 ( thans 28} der gemeentewet op het 
handelen in stJ"ijd met he~ voorschrift van 
art. 24 (thans 26) gesteld , facultatief is ge
maakt, ten einde met de bijzondere omstandig
heden van ieder geval rekening te kunnen 
houden, terwijl volgens deze toelichting ver
lies van het raadslidmaatschap sl echts zal 
behoeven te volgen, als een stellige daad is 
gepleegd, waarbij het raadslid het gewicht van 
zijn lidmaatschap in de schaal heeft geworpen, 
om een levering te d_oen toevallen aan een 
leverancier of aan een onderneming bij wiens 
of welker zaken hij is geïnteresseerd ; 

dat zulks zich in het onderwerpelijke geval 
niet heeft voorgedaan, aangezien de appellant 
eerst na de toewijzing van het bewuste werk 
ingeschreven heeft voor de levering van 
materialen noodig voor het werk en de aan
nemer hem, als laagsten inschrijver, de leve
ring heeft gegund; 
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dat onder de omstandigheden, zooals zij 
zich hier hebben voorgedaan, er, naar Ons 
oordeel, geen genoegzame aanleiding bestond 
van de bij art. 28, 4de lid, der gemeentewet 
gegeven bevoegdheid gebruik te maken; 

verstaan: 
Gedeputeerde 

5 Aug. 1936, 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en 

het bestreden besluit van 
Staten van Zuid-Holland van 
G. S. N° . 15, te vernietïgen. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
is belast. enz. 

(A.B.) 

30 D ecember 1936. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 247.) 

Terecht hebben Ged. Staten een post 
voor schrijfloonen ( art. 240d) op de ge
meentebeg1·ooting gebracht, nu de Raad, 
nadat hij in vroegere jaren steeds zelf een 
dergelijke post op de begrooting had ge
bracht, dit sinds eenige jaren heeft nage
l aten, hoewel de gemeente-administratie 
sedertdien in omvang is toegenomen, en in 
een groot aantal gemeenten van dezelfde 
beteekenis hetzij een ambtenaar is aange
steld, hetzij een bedrag voor schrijfloonen 
op àe begroeting is uitgetrokken. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Grijpskerke tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 26 
Juni 1936, 0

• 80, le afdeeling, waarbij door 
dit college, met toepas ing van art. 247, le 
lid, der gemeentewet, op den post volgnummer 
12 der gemeentebegrooting voor het jaar 1936 
een bedrag van f 150 is gebracht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvies van 
4 November 1936, 0

• 439; 
Op den voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 24 December 1936, 
N°. 28229, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
evengenoemd besluit le. op den post volgnum
mer 12 der begrooting van inkomsten en uit
gaven der gemeente Grijpskerke voor het jaar 
1936 een bedrag van f 150 hebben uitgetrokken 
en in verband daarmede de geraamde in
komsten en uitgaven van hoofdstuk II van 
afcleel ing I van deze begrooting hebben vast
gesteld op onderscheidenlijk f 11,282 en f 5,716 
en het batig slot van dit hoofdstuk hebben 
bepaald op f 5,566; 2e den raad der gemeente 
hebben u itgenoodigd nieuwe middelen tot 
dekking voor te dragen, om het verstoorde 
evenwicht tusschen de inkomsten en uitgaven 
van de begrooting te herstellen ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat op den in de begroeting der gemeente 
Grijpskerke voor het jaar 1936 onder volg
nummer 12 opgenomen post "Schrijfloonen" 
geen gelden zijn uitgetrokken ; dat het in het 
belang van de gemeente noodzakelijk is, dat 
op deze begroeting gelden worden uitge
trokken voor het beko tigen van het voor de 
gemeente te verr ichten schrijfwerk; dat toch 
de werkzaamheden, welke ter secretarie van 
deze gemeente moeten worden verricht, zoo 
omvangrijk zijn, dat er niet mag worden ge• 

vergd, dat het schrijfwerk door den gemeente
secretaris wordt verricht, zonder dat deze daar
bij van gemeentewege hulp ontvangt; dat in 
verband hiermede door hun college onder dag
teekeni ng van 21 Februari 1936, N°. 29, le 
afdeeling, aan burgemeester en wethouders is 
verzocht te willen bevorderen, dat op den 
genoemden post een bedrag van f 150 wordt 
geraamd; dat burgemeester en wethoude1·s 
daarop d.d. 10 April 1936, onder N° . 20/33, 
hebben geantwoord, dat de raad niet bereid 
is de begroeting in dezen zin aan te vullen ; 
dat de kosten der stukken, die ten behoeve der 
gemeente geschreven of gedrukt worden, be
hooren tot de verplichte uitgaven, bedoeld in 
art. 240 der gemeentewet ; dat, nu deze kosten 
niet op de begrooting zijn gebracht, dat over
eenkomstig art. 247, le lid, dier wet door hun 
college zal dienen te geschieden; 

dat de raad der gemeente Grijpskerke in 
beroep aanvoert, dat hij op voorstel van bur
gemeester en wethouders in zijne vergadering 
van 21 Juli 1936 heeft besloten, zich niet be
reid te verklaren middelen voor te dragen tot 
dekk ing van den door Geel. Staten op de 
begroeting gebrachten post "schrijfloonen" , en 
wel om de volgende redenen: a. dat noch door 
den raad, noch door burgemeester en wethou
ders ooit is besloten tot aanstelling van een 
nieuwen ambtenaar of volontair ter secretarie, 
omdat de bedoelde functionaris, voor wat be
treft Grijpskerke, overbodig werd geacht; dat 
nergens in de wet staat, dat de raad verplicht 
is, of wordt, een volontair ter secretarie te 
bezoldigen, wanneer deze niet noodig is; dat 
van wettelijke verpl ichting tot belooning dus 
maar moeilijk sprake kan zijn; dat hij dus 
dezen post beschouwt als niet door de wet aan 
de gemeente opgelegd, maar enkel door het 
college van Ged. Staten ; b. dat van zeer 
krachtige argumenten, die zouden moeten 
pleiten, om in deze, louter de huishouding der 
gemeente rakende, aangelegenheid in te grij
pen (zie Ons besluit van 23 Maart 1935, N°. 
45), hem niets is gebleken; c. dat de bezet
ting van de secretarie te Grijpskerke niet 
zwakker is dan van verscheidene andere gelijk
soortige kleine gemeenten ; d . dat de gemeen
tesecretaris, die tevens gelijke functie voor de 
gemeente Meliskerke bekleedt, naar zijne mee
ning verantwoordel ijk is voor de uitvoering 
van al den aan deze functie verbonden ar
beid; e. dat, indien deze taak hem te zwaar 
is, hij dan of voor één der beide functies ka n 
bedanken, of middelen en wegen kan zoeken, 
om door een volontair, of andere hulp, dezen , 
door cumulatie van betrekkingen ontstanen, 
meerderen arbeid te helpen verrichten; waar
om de raad, gebruik makend van het recht, 
hem verleend bij art. 244 der gemeentewet, 
verzoekt, bovengenoemd besluit van Ged. Sta
ten van 26 Juni 1936 te niet te doen, en aan 
de onder dagteekening van 22 October 1935, 
onder N°. 20/99, ingezonden begroeting 1936 
alsnog goedkeuring te verleenen; 

0. dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
de hierbovenbedoelde uitgave op de begroo
ting van de gemeente Grijpskerke voor het 
jaar 1936 hebben gebracht; 

dat het door den gemeenteraad in beroep 
aangevoerde de onjuistheid van dezen maat
regel niet heeft in het I icht gesteld; 
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dat de onhoudbaarheid van 's raads stand
punt reeds hieruit moet volgen, dat hij , na 
over de jaren 1927 tot en met 1931 steeds een 
post voor schrijfloonen op de gemeentebegroo
ting te hebben gebracht en derhalve zelf de 
noodzakelijkheid hiervan te hebben ingezien, 
zulks sinds het laatstgenoemde jaar ondanks 
het aandringen van Ged. Staten heeft nage
laten, niettegenstaande de gemeente-admini
stratie sedertdien in omvang is toegenom en ; 

dat met betrekking tot de bewering van den 
gemeenteraad, dat de bezetting van de secre
tarie te Grijpskerke niet zwakker is dan andere 
kleine gemeenten, er op moet worden gewezen, 
dat blijkens de stukken in een groot aantal 
zoodanige gemeenten in de provincie Zeeland 
hetzij een ambtenaar ter secretarie is aange
steld, hetzij een bedrag voor schrijfloonen op 
de begrooting is uitgetrokken; 

dat de gemeenteraad ter rechtvaardiging 
van zijn standpunt nog wel een beroep doet 
op Ons besluit van 23 Maart 1935 N°. 45, 
inzake het geschi l betreffende het aanstellen 
van een tijdelijk ambtenaar op de gemeen
schappelijke secretarie van de gemeenten 
Ameide en Tienhoven, doch dat zulks reeds 
hierom niet opgaat, omdat op deze secretarie 
in ieder geval reeds een ambtenaar werkzaam 
1vas, terwijl voor de administratie van de 
steunuitkeeringen nog een afzonderlijke amb
tenaar was aangesteld; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

30 December 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 jis artt. 
77 en 81.) 

Het schoolbestuur heeft geen aanspraak 
op vergoeding uit de gemeentekas van de 
uitgaven voor de hulplokalen, waarin de 
school was gehuisvest, alvorens het defini
tieve schoolgebouw in gebruik werd geno
men, daar deze uitgaven niet voorkwamen 
in de uitgewerkte raming van kosten of 
andere opgave, bedoeld in art. 77 5e lid, 
en, voorzoover de bouw der hulplokalen 
een afwijking vormt van het bestek, als 
in art. 81 2e lid bedoeld, de kosten niet 
voor vergoeding in aanmerking kunnen 
komen, aangezien B. en W. hun goedkeu
ring hebben geweigerd en het schoolbe
stuur daarvan niet in beroep is gekomen. 

Het voorschrift van art. 81 3e lid kan 
geen aanspraak geven op vergoeding ter 
zake van uitgaafposten, waarvan de om
schrijving niet in de door B. en W. of den 
Minister goedgekeurde raming van kosten 
is terug te vinden of die later niet inge
volge art. 81 2e lid zijn goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wieringen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 8 Juli 1936, N°. 198, waarbij in 
een tusschen het bestuur der Vereeniging voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, geves
tigd te Wieringen (Den Oever) en het gemeente-

bestuur van Wieringen gerezen geschil over de 
beschikbaarstelling van de aangevraagde gelden 
voor de stichting van eene bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs te Den Oever, over
eenkomstig artikel 80 der Lager-Onderwijswet 
1920 is bepaald, dat de gemeente als onderdeel 
van de kosten van deze stichting, alsnog aan 
het schoolbestuur moet uitkeeren de terzake 
van een noodlokaliteit gemaakte kosten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillep van Bestuur, gehoord, advies • van 2 
December 1936, N°. 454; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 December 1936, N°. 13296, afdeeling Lage!' 
Onderwijs; 

0 . dat het bovengenoemde schoolbestuur op 
7 Mei 1929 bij den raad der gemeente Wieringen 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 eene aanvrage heeft ingediend om me
dewerking voor de stichting van eene bijzondere 
school te Den Oever; 

dat, nadat de gemeenteraad bij besluit van 
20 Juli 1929 deze aanvrage had afgewezen, door 
Gedeputeerde Staten van Noordholland in be
roep bij besluit van 13 November 1929, N°. 160, 
met vernietiging van het raadsbesluit, is beslist, 
dat de medewerking alsnog behoort te worden 
verleend, welke uitspraak bij Ons besluit van 
29 Maart 1930, N°. 15, in beroep is gehand
haafd; 

dat inmiddels het schoolbestuur was overge
gaan tot den- bouw van een houten hulplokaal, 
waarin op 1 November 1929 de school werd ge• 
opend en welk lokaal later nog uitbreiding on
derging en gebruikt werd totdat op 6 April 1932 
het nieuwe schoolgebouw in gebruik werd ge
nomen; 

dat, daar burgemeester en wethouders van 
Wieringen niet bereid werden bevonden bij de 
afrekening de kosten ter zake van deze hulp
lokalen voor rekening van de gemeente te ne
men, het schoolbestuur bij adres van 30 Novem
ber 1934 aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland heeft verzocht, op grond van artikel 
80, 4• lid, der Lager-Onderwijswet 1920 te 
beslissen, dat de gemeente Wieringen verplicht 
is, de bedoelde kosten tot een bedrag van 
f 11,856.17, als onderdeel van de stichtings
kosten der bijzondere school te Den Oever, als
nog te vergoeden ; 

dat het schoolbestuur daarbij o.a. heeft aan
gevoerd, dat het na de voltooiing van den 
schoolbouw overeenkomstig artikel 81, lid 1, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de daarop be
trekking liebbende rekening ~n verantwoording 
met de b1J behoorende bescheiden en betalings
bewijzen bij het gemeentebestuur heeft inge
diend; dat het totaal der in Jul' 1932 ingediende 
rekening en verantwoording bedraagt (na enkele 
daarin aangebrachte wijzigingen): f 73,055.74; 
dat van dit bedrag door de gemeente -werd 
uitgekeerd in totaal f 60, 150.-, zoodat het 
schoolbestuur ter zake van den bouw nog op de 
gemeente heeft eene vordering van f 12,905.74; 
dat het gemeentebestuur blijkens een schrijven 
van burgemeester en wethouders van 13 Juli 
1934, N°. 1300, weigert dit laatste bedrag in 
zijn geheel uit te keeren ; dat de bedoelde vor
dering in hoofdzaak bestaat uit een bedrag 
van f 11,856.17 wegens uitgaven van het school
bestuur voor het gebruik van noodlokaliteit 
vóór den dag van de ingebruikneming der 
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nieuwe school,; dat het bestuur met inga,ng van 
l -November · 1929 de school, waarvoor een ge
bouw bij den ·raad op 7 Mei ,1929 was ·aange
yraagd, heeft geopend· in een houten hulpge
gebouw met twee lokalen, hetwelk , reeds na 
eenig~ maanden tot vier lokalen moest worden 
uitgebreid ; dat de kosten van dit houten hulp
gebouw, afgezien van diverse bijkomende in
richtingskosten, hebben bedragen f 3,350.-+ 
+ f 4,250.-, in totaal alzoo f 7,600.-; dat dit 
hulpgebouw was geplaatst op een terrein, groot 
700 m2, waarvan het bestuµr de eene helft van 
den heer C. Tijsen, te Den Helder, en de andere 
helft van de Gereformeerde Kerk te Wieringen 
in huur verkreeg ; dat het bestuur ook deze huur 
over het tijdvak l November 1929 (opening 
hulpschool) tot 6 April 1932 (opening nieuw 
schoolgebouw) als onderdeel van rle stichtings
kosten a.an de gemeente in rekening heeft ge
bracht; dat het schoolbestuur voorts in reke
ning bracht de rentebedragen, door de vereeni
ging verschuldigd over genoemd tijdvak ter 
:financiering van de oprichting, de inrichting en 
het gebruik van de bedoelde hulplokalen; dat 
de specificatie dezer bedragen nader is aange
gevel). in de bij het gemeentebestuur van Wierin
gen berustende rekening en verantwûotding met 
bijbehoorende stukken ter zake van de school
stichting; dat deze door het schoolbestuur ge
maakte kosten voor noodlokalen, blijkens Ons 
besluit van 13 Mei 1932, N°. 29, en volgens de 
m1ss1ve van Onzen Minister van . Onderwijs 
d.d. 28 Maart 1922, N°. 82R4, afdeeling L. 0. F., 
J;1,ls onderdeel van de totaalsom der ·kos,ten varµ 
de stichting der nieuwe school door de gemeente 
moeten worden vergoed ; dat toch deze kosten 
.ooodzakelijk moesten worden gemaakt, gezien 
het aantal leerlingen der school ; dat de opening 
van een school in een noodgebouw v:oo·r . een 
groot aantal leerlingen in een gemeente met min
der dan 25,000 ingezetenen, waar vóór de stich
ting dezer school geen gelegenheid voor het 
ontvangen van Christel.ijk. onderwijs bes~ond, 
niet onredelijk of overbodig kan worden geacht; 
dat de kosten van de nood-voorziening, welke 
na de niet op de wet gegronde afwijzing der 
aanvrage door het schoolbestuur moest worden 
getroffen, naar redelijke opvatting ten laste van 
de gemeente behooren te komen ; dat de ge
meente zich te dezer zake niet kan beroepen op 
de omstandigheid, dat op de raming van kosten 
voor den nil)uwbouw (artikel 77, lid 5, der 
Lager-Onderwijswet 1920) geen bepaald be
drag voor de in-gepruik-genomen noodlokalen 
was uitgetrokken ; dat allereerst, blijkens Ons 
bovenvermeld besluit van 13 Mei 1932, N°. 29, 
eene voorafgaande goedkeuring vanwege het 
gemeentebestuur voor het gebruik van nood
lokalen niet conditio sine qua non is voor het 
recht van het schoolbestuur op vergoeding van 
de kosten daarvan .als onderdeel van de stich
tingskosten der nieuwe school ; dat i=ers bij 
voorafgegane goedkeuring dier uitgaven een 
latere principieele weigering van de vergoeding 
dier, uitgaven, zooals in de bij Ons genoemd 
besluit ten nadeele van het betrokken gemeen
tebestuur J:,esliste -,.aak het geval was, zich niet 
zal voordoen; dat voorts in het onderhavige 
geval niet gezegd kan worden, dat het gebruik 
van het noodgebouw plaats vond buite,n mede
weten en .goedvinden v.an het gem(;lentebestuur 
van Wieringe,n ; dat immers in het najaar van 
1930 ·met dit gemeentebestuur door het school-
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bestuur in tegenwoordigheid van den ii;ispecteur 
van het Rijksschooltoezicht besprekingen wer
den ~evoerd, leidende tot een accoord tusschen 
partiJen, volgens hetwel)< de, schoolvereeniging 
zich zou tevreden stellen , 9c1et den bou,w van 
een schoolgebouw met dri~,,in, pl~ats van vier 
lokalen (waartoe aanvankelijk overeenkomstig 
artikel 72 medewerking was. verkregen), terwijl 
- daar wegens het bovenverll\elde groote aan
tal leerlingen meer schoolruimte beslist onmis
baar zou zijn - yoorts gebruik zou worden, ge
maakt van de aan~ezige noodlokalen; dat 
blijkens dit accoord. het gemeentebestuur van 
Wieringen het gebruik dier noodlokalen in ver
band met de schoolstichting heeft goedgevonden 
en bekrachtigd ; dat de weigering van het ge
meentebestuur, om de in rekening gebrachte 
kosten dier noodlokalen te vergoeden, dan ook 
noch op grond van de redelijkheid, noch op 
grond van de wet kan wo~den verdedigd ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
8 Juli 1936, N°. 198, hebben beslist, dat door 
het gemeentebestuur van. Wieringen aan het 
bestuur der Vereeniging voor Christelijk Natio
naal Onderwijs, gevestigd aldaar, alsnog moet 
worden uitgekeerd een bedrag van f 12,333.50 
ter zake van de bedoeld~ µoodlokaliteit, uit 
overweging, dat uit het advies van den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 2• 
Hoofdinspectie is gebleken : dat er tijdens de 
stichting van het houten hulpschoolgebouw 
reeds ongeveer 90 kinderen waren, voor welke 
de ouders Christelijk onderwijs verlangden, 
welk getal spoedig steeg tot 190, toen de school, 
waarvoor bereids op 7 Mei 1929 .eene aanvrage 
ex artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ter 
verkrijging van een permanent gebouw was 
ingediend, op 1 November daaraanvolgend werd 
geopend, zoodat het hulpschoolgebouw, dat 
áanvankelijk 2 lokalen bevatte, .nog met 2 loka
len moest worden uitgebreid ; dat het getal 
schoolgaande kinderen in de gemeente Wierin
gen in betrekkelijk korten tijd van ± 300 tot 
± 800 is gestegen en dat de openbare lagere 
school te Oosterla~d voor het getal kinderen, 
Yoor welke •plaatsmg gevraagd werd, geheel 
ontoereikend was, ,terlvijl, de nieuwe openbare 
lagere school te Den Oever-met± 115 leerlingen 
3 lokalen heeft; dat dus, als de stichting van 
)let onderhavige hulpschoolgebouw achterwege 
was gebleven, de gemeente Wieringen eveneens 
voor plaatsruimte voor de kinderen, welke in 
dat gebouw werden gehuisvest, had moeten 
zorgen; dat hun collegè het op grond van de 
bovengenoemde motieven niet aan twijfel onder
hevig acht, dat de door het schoolbestuur ge
troffen maatregel, bestaande in de oprichting 
van het hulpgebouw, ten einde daarin de leer
lingen zijner op 1 November 1929 geopende 
school te kunnen huisvesten, in afwachting van 
de ingebruikneining van het permanente ge
bouw voor die school, noodzakelijk was ; dat 
trouwens in de omstandigheid, dat de door het 
schoolbestuur op 7 Mei 1929 ingediende aan
vrage om medewerking tot de oprichting van 
laatstgenoemd gebouw in hoogste instantie is 
ingewilligd, de erkenning ligt opgesloten, dat 
er reeds vóór het tijdstip van de opening der 
school in het hulpgebouw (1 November 1929) 
behoefte aan schoolruimte voor de kinderen, 
voor welke Christelijk onderwijs werd verlangd, 
bestond; dat, wat de vraag betreft, of in het . 
algemeen de kosten van hulpscholen als onder 
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deel van de totale stichtingskosten voor ver
goeding ex artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 in aanmerking komen, moet worden over
wogen, dat reeds kort na de inwerkingtreding 
der wet, Onze toenmalige Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen heeft ver
klaard, dat onder de uitgaven ter zake van 
stichting, uitbreiding of verandering van in
richting van schoolgebouwen, als in voormeld 
artikel bedoeld, mede begrepen zijn de kosten, 
welke ten gevolge van de tijdelijke huisvesting 
der leerlingen in hulplokalen uit de bovenge
noemde maatregelen voortvloeien; ,,dat dus" 
- zoo schreef Onze genoemde Minister - ,,han
gende de door het schoolbestuur ingediende 
aanvrage, overeenlcomstig artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920, de gemeente ook in de be
hoefte aan schoolruimte zal hebben te voor
zien tot aan het tijdstip, waarop de nieuwe 
school in gebruik zal worden genomen"; dat 
Zijne Excellentie hieraan toevoegde, dat "de 
kosten van deze tijdelijke voorziening deel 
uitmaken van de totale stichtingskosten"; dat 
in deze interpretatie in den loop der jaren gee
nerlei wijziging is gekomen en dat met name 
bij Ons besluit van 13 Mei 1932, N°. 29, waarin 
het betrof de vraag, of de huur van ht1lplokalen, 
gebruikt tijdens de uitbreiding van het be
staande schoolgebouw, langs den weg van artikel 
101 der wet kan worden uitgekeerd, is beslist, 
dat in het algemeen kosten van zoodanige loka
len als onderdeel van de totaalsom der kosten 
van die uitbreiding kunnen worden vergoed ; 
dat mitsdien de bovenbedoelde vraag in beves
tigenden zin moet worden beantwoord ; dat 
voorts valt te onderzoeken, of de gemeente 
Wieringen in dit geval verplicht is de kosten 
van het houten hulpschoolgebouw als onderdeel 
van de uitgaven voor de stichting der bijzondere 
lagere school te Den Oever te vergoeden ; dat 
het gemeentebestuur de meening is toegedaan, 
dat, wijl het schoolbestuur geen aanvrage om 
medewerking tot de oprichting van het bedoelde 
gebouw heeft ingediend, hiervoor geen gelden 
beschikbaar gesteld kunnen worden; dat dit 
standpunt echter geen steun vindt in de wet, 
waarin nergens is voorgeschreven, dat, wanneer 
een schoolbestuur, in afwachting van het tijd
stip, waarop het permanente gebouw zal zijn 
voltooid en in gebruik genomen, voorloopig 
in de behoefte aan schoolruimte door middel van 
hulplokalen meent te moeten voorzien, het ter 
-verkrijging van de voor de toepassing van dezen 
maatregel benoodigde gelden eene afzonderlijke 
aanvrage tot den raad moet richten: dat inte
gendeel, nu volgens de interpretatie van artikel 
72 der wet, de kosten van die lokalen als onder
deel van de stichtingskosten van het permanente 
gebouw moeten worden vergoed, de bedoeling 
-van den wetgever juist deze is, dat ter verkrij
ging van vergoeding uit de gemeentekas van 
de eerstbedoelde kosten geen afzonderlijke aan
vrage wordt ingediend, opdat die vergoeding af
hankelijk kan worden gesteld van de beslis
sing op de aanvrage om medewerking tot de 
-oprichting van het permanente gebouw; dat 
dan ook het beroep van het gemeentebestuur op 
Ons besluit van 14 Juni 1927, N°. 26, hetwelk 
niet op hulplokalen, doch op verandering van 
inrichting van een permanent schoolgebouw be
trekking heeft, niet kan opgaan ; dat, wat het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
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5 Juni 1931 betreft, daarin, met toepassing van 
artikel 77, 78 lid, der wet, de voorwaarde werd 
gesteld, dat de bouw van "eene bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Den 
Oever" in het openbaar moest worden aanbe
steed en de gunning van het werk aan de goed
keuring van voornoemd college moest worden 
onderworpen ; dat het bedoelde besluit evenwel 
niet, zooals het gemeentebestuur beweert, 
geacht kan worden tevens het hulpschoolge
bouw te betreffen, hetgeen blijkt zoowel uit de 
redactie van dat besluit als uit de omstandigheid, 
dat het eerst werd genomen, nadat het genoem
de gebouw reeds was verrezen, zoodat ten aan
zien daarvan de bovenomschreven voorwaarde 
niet meer kon worden gesteld; dat voorts het 
door het gemeentebestuur medegedeelde feit, 
dat de stichting van het hulpschoolgebouw niet 
zijne instemming had, het school bestuur niet 
behoefde te weerhouden daartoe over te gaan 
en dat, nu de noodzakelijkheid van die stichting 
vast stond, het bedoelde feit geenerlei grond kon 
opleveren het door het schoolbestuur gedane 
verzoek om vergoeding van de terzake gemaakte 
kosten af te wijzen; dat evenmin aan de door 
het gemeentebestuur aangevoerde omstandig
heid, dat die kosten zeer hoog zijn, eene reden 
tot het nemen van eene afwijzende beschikking 
kon worden ontleend : dat immers de bedoelde 
kosten tot een belangrijk lager bedrag beperkt 
zouden zijn gebleven, als de raad zich bij het 
nemen zijner besli sing op de reeds in de maand 
Mei 1929 ingediende aanvrage om medewerking 
tot de stichting van het permanente gebouw, 
op wettelijk standpunt had geplaatst, in welk 
geval dat college die aanvrage, welke aan de 
in artikel 73 der wet omschreven vereischten 
voldeed, zou hebben ingewilligd, als gevolg 
waarvan het bedoelde gebouw veel eerder had 
kunnen zijn gesticht en het hulpschoolgebouw 
slechts betrekkelijk korten tijd noodig zou zijn 
geweest; dat op de voorschreven gronden moet 
worden aangenomen, dat de gemeente Wierin
gen verplicht is de kosten van de boven bedoelde 
noodlokaliteit als onderdeel van de stichtings
kosten van de bijzondere lagere school te Den 
Oever te vergoeden ; dat, wat betreft het be
drag, waarop het schoolbestuur aanspraak kan 
maken, volgens de overgelegde bewijsstukken 
in rekening kan worden gebracht: 

a. terzake van de kosten van stichting enz. 
van de noodlokaliteit . . . . . . f 8,600.-

b. terzake van rente door het 
schoolbestuur over het tijdvak van 
1 Maart'30-l l\'[aart '36 verschuldigd 
ter financiering van de oprichting, de 
inrichting en het gebruik van de 
noodlokaliteit 12 X f 138.- = f 1,656.-

c. terzake van huur gedurende 33 
maanden van het t errein, waarop de 
noodlokaliteit was geplaat t - be
doeld terrein werd voor de eene helft 
van C. Tijsen te Den Helder en voor 
de andere helft van de Gereformeer-
de Kerk te Wieringen in huur ver
kregen - 2 x 33 x f 8.75 = .. ,, 

d. terzake van huur gedurende 60 
weken van het Christelijk Tehuis 

577.50 

V. Z. Z. A. 60 X f 25.- = . . . . ,, 1,500.-

dat dus een bedrag van . . . . f 12,333.50 
voor vergoeding in aanmerking komt; 

31 
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dat van dit besluit de raad der gemeente 
Wieringen bij Ons in beroep is gekomen ; 

0 . dat het schoolbestuur aan de inwilliging 
van zijn verzoek om medewerking ingevolge 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 tot de 
stichting van eene bijzondere school aanspraak 
meent te kunnen ontleenen o.a. op vergoeding 
uit de gemeentekas van de uitgaven voor de 
hulplokalen, waarin de school was gehuisvest, 
alvorens het definitieve schoolgebouw in gebruik 
werd genomen : 

dat, daargelaten nog, of deze uitgaven naar 
de bedoeling van den wetgever kunnen worden 
aangemerkt als kosten, welke zoodanig verband 
houden met de ingevolge artikel 72 der genoem
de wet aangevra.agde schoolstichting, dat zij 
zijn te beschouwen als stichtingskosten, welke 
met inachtneming van de bepalingen der arti
kelen 77 en volgende dier wet moeten vergoed 
worden, de gemeente tot die vergoeding niet 
gehouden is alreeds hierom, wijl de eischen, 
waaraan volgens de evengenoemde wetsbepalin
gen behoort te zijn voldaan aleer een gemeente
bestuur gelden ter zake van schoolstichting voor 
het schoolbestuur beschikbaar moet stellen, 
n iet zijn vervuld ; 

dat immers de uitgaven voor de hulplokalen 
niet voorkwamen in de uitgewerkte raming 
van kosten of eenige andere opgave, als bedoeld 
in artikel 77, 5° lid, der wet, waarm.ede burge
meester en wethouders zich destijds hebben 
vereenigd, zoodat daarvoor noch krachtens 
artikel 78 en artikel 80, 1 • lid, gelden door bur
gemeester en wethouders beschikbaar behoefden 
te worden gesteld, noch na de inzending door 
het schoolbestuur aan het gemeentebestuur 
van de rekening en verantwoording ingevolge 
artikel 81 eene nadere afrekening daarvan door 
het schoolbestuur kon worden gevorderd ; 

dat, ook indien aangenomen mag worden, dat 
de bouw van de hulplokalen eene afwijking, als 
in artikel 81, 2° lid, der wet bedoeld, vormt 
van het bestek en de beschrijving, zoodat met 
toepassing van die wetsbepaling de kosten 
daarvan niettemin alsnog voor vergoeding in 
aanmerking zouden zijn te brengen, indien de 
uitgaaf voor de hulplokalen alsnog de goedkeu
ring van burgemeester en wethouders, of, in 
beroep, van Onzen Minister had verkregen, die 
vergoeding niet bij de uitspraak in dit geschil 
aan het schoolbestuur kan worden toegekend, 
aangezien burgemeester en wethouders hunne 
goedkeuring hebben geweigerd en het school
bestuur daarvan niet bij Onzen Minister in 
beroep is gekomen ; 

dat weliswaar het 3° lid van artikel 81, zonder 
onderscheid te maken naar de oorzaken der 
overschrijding, bepaalt, dat, indien de kosten 
de in artikel 77, 5de lid, bedoelde raming te 
boven gaan, de gemeente aan het schoolbestuur 
het bedrag van het verschil verschaft, doch dat 
dit voorschrift, bezien in het stelsel der wet, 
geen aanspraak kan geven op vergoeding ter 
zake van uitgaafposten, waarvan de omschrij
ving niet in de door burgemeester en wethou
ders of Onzen ?,finister goedgekeurde raming 
van kosten is terug te vinden, of die later niet 
ingevolge artikel 81, 2° lid, zijn goedgekeurd ; 

dat deze eisch ook ten opzichte van de ver
goeding van de onderhavige uitgave voor de 
hulplokalen dient te worden gesteld en daaraan 
niet afdoet, dat de bouw dier lokalen plaats 

vond vóórdat van goedkeuring van de uitgave 
sprake kon zijn ; 

dat dus de beslissing van Gedeputeerde Staten 
niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten te beslissen, dat de 
gemeente Wieringen niet verplicht is, aan het 
vorengenoemde schoolbestuur de terzake van 
eene noodlokaliteit gemaakte kosten uit te 
keeren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

31 Dec-ember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art., 40.) 

Terecht is art. 40 t.oegepast, nu de over
brenging van den armlastige van Z. naar 
U . door tusschenkomst van een inspecteur 
van politie van Z. is geschied. H ieraan 
doet niet af, dat de inspecteur tevoren 
overleg heeft gepleegd met den officier 
van justitie. 

De omstandigheid, dat de armlastige, 
aanvankelijk te U. opgenomen in een Te
huis voor dakloozen, later vanwege de ge
meente U. naar een ziekenhuis is overg&
bracht zonder voorkennis en medeweten 
van het bestuur van Z., staat aan de toe
passing van art. 40 niet in den weg, ver
mits daar de arme zich in de gemeente U. 
bevond, de beslissing omtrent de wijze 
van zijne ondersteuning ingevolge art. 30 
uitsluitend bij het ondersteunend orgaan 
van U. berustte. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Zeist, tegen 
de beslissing van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 1/4 September 1936, Je afdeeling, 
No. 111'36 /1815, waarbij met toepassing van 
artikel 40 der Armenwet is bepaald, dat de 
kosten van vervoer van J. H. K. naar en van 
diens verpleging in het Sint Joannes-de-Deo
gesticht te Utrecht gedurende het tijdvak van 
2 April 1931 tot 2 Juni 1931, bedragende onder
scheidenlijk f 3.50 en f 129.60, komen ten laste 
van de gemeente Zeist ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen yan Bestuur , gehoord, advies van 2 
December 1936, N°. 478; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 December 1936, 
N°. 12755, Afdeeling Armwezen ; 

0 . dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Utrecht zich bij schrijven d.d. 2 Augustus 
1932 tot Gedeputeerde Staten van Utrecht 
hadden gewend met verzoek om ingevolge ar ti 
kel 40, 2° lid, der Armenwet een beslissing t e 
nemen ten aanzien van het tusschen de gemeen
ten Utrecht en Zeist gerezen geschil over de be
taling van de kosten van verpleging van J. H . 
K. - geboren 28 September 1890 - in het 
ziekenhuis van de broeders van den Heiligen 
Johannes de Deo te Utrecht, Gedeputeerde 
Staten bij hun besluit van 1 September 1936, 
1° afdeeling, N°. 111' 35/1815, hebben bepaald, 
dat de kosten van vervoer van J. H. K. naar 
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en van diens verpleging in het Sint Joannes-de
Deo-gesticht te Utrecht gedurende het tijdvak 
van 2 April 1931 tot 2 Juni 1931, bedragende 
onderscheidenlijk f 3.50 en f 129.60, komen ten 
laste van de gemeente Zeist; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat uit de stukken is komen vast 
te staan: dat de genoemde K. - nadat deze 
op 31 Maart 1931, tot welken datum hij werd 
verpleegd in de Johannes-Stichting te Huis ter 
Heide (gemeente Zeist), naar diens broeder te 
K. was overgebracht, omdat laatstgenoemde, 
voor wiens rekening de patiënt tot dusverre 
steeds was verpleegd, had verklaard, dat hij 
niet meer in staat was de verpleegkosten van 
zijn broeder in den vervolge te betalen - op 
1 April 1931 per auto naar Zeist werd terug
gebracht door K., bijgestaan door den veld
wachter der gemeente Kesteren, die, in opdracht 
van den burgemeester van K., heeft gepoogd 
den patiënt over te geven aan de zorg van het 
gemeentebestuur van Zeist, doch zulks tever
geefs, met gevolg, dat de patiënt, na vertrek 
van K. en den veldwachter, aanvankelijk alleen 
op straat is achtergebleven en des avonds naar 
het politiebureau te Zeist is overgebracht, waar 
hem voedsel en onderdak werden verstrekt ; 
dat de patiënt den daarop volgenden dag, dus 
2 April 1931, door tusschenkomst van den toen
maligen inspecteur van politie der gemeente 
Zeist (den heer Van Veen ) - na overleg met 
den Officier van Justitie te Utrecht - tijdelijk 
werd opgenomen in het Tehuis voor Dakloozen 
van het Leger des Heils, te Utrecht, onder 
voorwaarde, dat hij voor rekening der gemeente 
Zeist zou blijven en men hem zoo spoedig moge
lijk naar een voor hem geschikte inrichting zou 
overbrengen; dat de patiënt den 9den April 
1931 van de evengenoemde inrichting werd 
overgebracht naar het ziekenhuis van de broe
ders van den Heiligen Johannes de Deo te 
Utrecht, genaamd het Sint Joannes-de-Deo
gesticht, van waaruit hij op 2 Juni 1931 werd 
overgebracht naar het krankzinnigengesticht 
,,'s Heerenloo" te Ermelo; dat de kosten van 
verpleging van den patiënt in de laatstgenoemde 
inrichting voor rekening van het Rijk werden 
genomen, terwijl de kosten van zijne verpleging 
in het Sint Joannes-de-Deogesticht door de 
gemeente Utrecht werden betaald; dat nu 
burgemeester en wethouders van Utrecht van 
meening zijn, dat tot de komst van den meerge
noemden K. in de gemeente Utrecht invloed 
door den toenmaligen inspecteur van politie 
der gemeente Zeist, dus vanwege den burge
meester dier gemeente is uitgeoefend, weshalve 
zij hun college verzoeken te willen beslissen, 
dat de kosten van vervoer van K. naar en van 
diens verpleging in het Sint Joannes-de-Deo
gesticht gedurende het tijdvak van 2 April 
1931 tot 2 Juni 1931, bedragende onderscliei
denlijk f 3.50 en f 129.60, ten laste van de ge
meente Zeist komen ; dat burgemeester en 
wethouders van Zeist, hoewel door hen wordt 
toegegeven, dat tot de komst van K. in de 
gemeente Utrecht invloed vanwege den burge
meester van Zeist heeft medegewerkt, van oor
deel zijn, dat artikel 40 der Armenwet hier 
toch niet van toepassing kan worden geacht en 
wel op een tweetal hierna te noemen gronden : 
1•. dat K. op 1 April 1931, toen hij van Zeist 
naar Utrecht werd overgebracht, nog niet arm-

lastig was, omdat hij toen nog gedurende 14 
dagen recht had op verzorging door de Johan
nes-Stichting te Zeist; 2°. dat bovendien de 
overbrenging van K. naar het Tehuis voor 
Dakloozen van het Leger des Heils te Utrecht 
als politiemaatregel en op advies van den Offi
cier van ,Justitie te Utrecht is geschied, terwijl 
voorts zijne overbrenging van de evengenoemde 
inrichting naar het ziekenhuis "Sint Joan de 
Dao'' te Utrecht vanwege de gemeente Utrecht 
heeft plaats gehad zonder hun voorkennis en 
medeweten ; dat naar hun meening de over
brenging van K. naar het meergenoemde Tehuis 
voor Dakloozen te Utrecht - ook al ware dit 
niet geschied als politiemaatregel en, op advies 
van den Officier van Justitie te Utrecht - niet 
kan worden aangemerkt als afschuiving in den 
zin van artikel 40 der Armenwet ; dat zij, Gi:de
puteerde Staten, dienaangaande meenen te 
moeten overwegen, dat, wat den eerstaangevoer
den grond betreft, - aangenomen, dat K. op 
1 April 1931 nog gedurende 14 dagen recht had 
op verzorging door de Johannes-Stichting -
op grond hiervan niet kan worden gezegd, dat 
K. op 1 April 1931 en ook op den dag zijner 
opneming in een ziekenhuis te Utrecht (9 April 
1931) feitelijk nog niet armlastig was, vermits 
hij op de gemelde tijdstippen in werkelijkheid 
die verzorging in het geheel niet genoot en 
derhalve toen ondersteuning behoefde ; dat, al 
ware echter K. op die tijdstippen niet als arm
lastig te beschouwen, toepassing van artikel 40 
der Armenwet ten deze toch niet uitgesloten 
zou kunnen worden geacht, daar K. dan toch 
in elk geval na afloop van het recht op de boven
bedoelde verzorging, dus na 14 April 1931, 
derhalve korten tijd na zijne komst in de ge
meente Utrecht, geraakte in een toestand, welke 
ondersteuning noodzakelijk maakte; dat, wat 
den ten tweede aangevoerden grond betreft, -
al moge de overbrenging van K. naar het Tehuis 
voor Dakloozen te Utrecht als politiemaatregel 
en op advies van den Officier van ,Justitie te 
Utrecht zijn geschied - zulks niet wegneemt, 
dat - zooals trouwens door burgemeester en 
wethouders van Zeist wordt erkend - tot de 
komst van K . in de gemeente Utrecht invloed 
vanwege den burgemeester van zijne vorige 
verblijfplaats, dus van de gemeente Zeist, heeft 
medegewerkt, zoodat op grond van den duide
lijken tekst van het eerste lid van artikel 40 
der Armemvet, dit artikel ten deze van toepas
sing is; 

dat van deze beslissing burgemeester en wet
houders van Zeist bij Ons in beroep zijn ge
komen; 

0. dat blijkens de stukken, de overbrenging 
van J . H . K. naar Utrecht door tusschenkomst 
van een inspecteur van politie der gemeente 
Zeist is geschied ; 

dat, aangezien krachtens artikel 223 der 
Gemeentewet de ambtenaren der politie, voor 
zooveel de gemeentepolitie betreft, onder de 
bevelen staan van den burgemeester, hier van 
invloed van wege den burgemeester van Zeist 
moet worden gesproken, in den zin van artikel 
40, 1 e lid, der Armenwet ; 

dat mitsdien, nu tevens vaststaat, dat J. H. 
K. bij zijne komst te Utrecht verkeerde, althans 
korten tijd na zijne komst in die gemeente ge
raakte in een toestand, die ondersteuning nood
zakelijk maakte, Gedeputeerde Staten terecht 
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in deze aan het tweede lid van het voormelde 
artikel 40 der Armenwet toepassing hebben 
gegeven; 

dat hieraan niet afdoet, dat de bedoelde in
specteur tevoren overleg heeft gepleegd met 
den Officier van Justitie te Utrecht; 

dat het gemeentebestuur voorts de overbren
ging van J. H. K. naar het Tehuis voor Dakloo
zen van het Leger des Heils te Utrecht een "po
litiemaatregel" noemt, doch dat eenerzijds door 
deze kwalificatie de genoemde overbrenging 
niet van karakter veranderde, terwijl anderzijds 
niet valt in te zien, waarom de bij dezen maat
regel betrokkene, wanneer hem een onderdak 
moest worden verschaft, juist naar de gemeente 
Utrecht moest worden overgebracht, waar hij, 
naar te verwachten was, na korten tijd ten 
laste van het burgerlijk armbestuur zou komen; 

dat ook de omstandigheid, waarop burge
meester en wethouders van Zeist zich ten slotte 
hebben beroepen, met name dat de overbrenging 
van den patiënt naar het ziekenhuis .,Sint Joan 
de Deo", te Utrecht, vanwege de gemeente 
Utrecht heeft plaats gehad zonder hun voor
kennis en medeweten, niet aan de toepassing 
van art. 40, 2de lid, der meergemelde wet in 
den weg kan staan, vermits, daar de arme zich 
in de gemeente Utrecht bevond, de beslissing 
omtrent de wijze van zijne ondersteuning, inge
volge artikel 30 der Armenwet uitsluitend bij 
het ondersteunend orgaan dezer gemeente be
rustte; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

31 Deoember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. · 
(Armenwet Art. 40.) 

Voor toepassing van art. 40 2e lid be
staat aanleiding, nu de armlastige onder 
eede heeft verklaard dat de burgemeester 
der verlaten gemeente hem heeft medege
deeld, dat hij dadelijk bij zijn aankomst 
in de nieuwe gemeente steunuitkeering· als 
werklooze zou ontvangen en deze verkla
ring van den burgemeester en de daarop 
gevolgde betaling van verhuiskosten de 
directe oorzaak van zijn vertrek zijn ge
weest, terwijl de burgemeester onder eede 
gehoord, heeft verklaard dat het mogelijk 
is, dat hij den armlastige destijds gewezen 
heeft op de mogelijkheid, dat het burger
lijk armbestuur of het kerkgenootschap of 
de kerk, waartoe hij behoort, hem onder
stand ver!eenen zou. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van de 

kosten van ondersteuning van het gezin ,Johan
nes M. van Hoof ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 2 
December 1936, n°. 241 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 December 1936, 
N°. 12754, Afdeeling Armwezen; 

0. dat J. M. van Hoof zich op 18 December 
1935 met zijn gezin vestigde te Kruisland, ge-

meente Steenbergen, komende uit de gemeente 
Odijk; 

dat burgemeester en wethouders van Steen
bergen van meening zijn, dat tot de komst van 
het gezin Van Hoof in hun gemeente invloed 
van den burgemeester van Odijk heeft medege
werkt, aanvoerende, dat Van Hoof zich dade
lijk na zijne vestiging in de gemeente Steenber
gen als werklooze om steun meldde, doch hem 
toen werd medegedeeld, dat hij volgens de gel 
dende steunregeling eerst een vol jaar in de 
gemeente woonachtig moest zijn, alvorens voor 
steunuitkeering in aanmerking te kunnen komen; 
dat hij, omdat blijkbaar de burgemeester van 
O_1ijk hem had medegedeeld, dat h~i dadelijk 
b1J aankomst ook te Steenbergen steunuitkeering 
als werklooze zou ontvangen, zich tot het ge
meentebestuur van Odijk wendde, waarop 
hij bij schrijven van 27 September 1935, No. 
25, 1/32 eene afwijzende beschikking ontving; 
dat Van Hoof zich daarna heeft gewend tot het 
burgerlijk armbestuur te Steenbergen, hetwelk 
evenwel de meening is toegedaan, dat op grond 
van artikel 40 der Armenwet niet Steenbergen, 
maar Odijk tot ondersteuning verplicht is, 
omdat vanwege het gemeentebestuur van Odijk 
tot het vertrek naar Steenbergen is medege
werkt door betaling van de verhuiskosten ; dat 
in de voor Steenbergen geldende steunregeling, 
evenals in zoovele andere, de bepaling is op
genomen, dat de werkloozen, komende uit eene 
andere gemeente, ten minste een vol jaar te 
Steenbergen woonachtig moeten zijn, alvorens 
voor steunuitkeering in aanmerking te komen ; 
dat het ook den burgemeester van Odijk bekend 
moet zijn, dat niet voor alle gemeenten dezelfde 
voorschriften gelden bij steunuitkeering; dat 
de b~wering, dat een werklooze dadelijk na zijne 
vestiging te Steenbergen, steunuitkeering zal 
ontvangen, dan ook op zijn minst genomen voor
barig is, doch misleidend is voor den betrokkene, 
temeer wanneer dit komt uit den mond van een 
burgemeester; dat, ware aan Van Hoof niet 
de zekerheid gegeven, dat hij bij zijne vestiging 
te Steenbergen dadelijk steunuitkeerin~ zou 
ontvangen, hij zeer zeker dan te Odijk zou 
zijn gebleven, daar hij geen directe zorgen had 
en er niet aan gedacht zou hebben te vertrek
ken, wanneer hij geweten had, dat hij daardoor 
zich een jaar lang een zeer armoedig bestaan 
op den hals zou halen ; dat de - wanneer men 
het zoo noemen mag - misleidende mededeeling 
van den burgemeester van Odijk ongetwijfeld 
den doorslag gaf tot het vertrek en derhalve 
niet ontkend kan worden, dat daardoor en 
mede door betaling van de verhuiskosten in
vloed is uitgeoefend op de komst in deze ge
meente van het gezin Van Hoof; 

dat burgemeester en wethouders van Odijk 
ontkennen, dat tot de komst van het gezin Van 
Hoof in de gemeente Steenbergen invloed van 
den burgemeester heeft medegewerkt, aanvoe
rende, dat Van Hoof zich in Juli 1935 tot den 
burgemeester wendde met mededeeling, dat 
voor hem de mogelijkheid bestond in de ge
meente Steenbergen, alwaar een familielid van 
hem woonachtig is, werkgelegenheid te vinden, 
vooral met het oog op de aanstaande bieten
campagne ; dat hij het echter noodzakelijk acht
te zich daartoe daarheen te begeven, doch niet 
bij machte was de daaraan verbonden kosten 
te betalen ; dat op zijn verlangen de reiskos-
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ten, tot een bedrag van f 2.50, door de gemeente 
Odijk werden betaald; dat hij na zijn terug
keer den burgemeester verklaarde in de gemeen
te Steenbergen werk gevonden te hebben in de 
bietencultuur en dus zoo spoedia moaelijk te 
willen vertrekken; dat zij op ver~oek ~an Van 
Hoof be~loten de verhuiskosten, bedragende 
f .~8.80, mt de gemeentekas te betalen, aangezien 
ZIJ van oordeel waren in de gegeven omstandig
hede~ in het belang van Van Hoof t e handelen; 
dat mt het bovenstaande huns inziens voldoende 
blijkt, dat het feit, dat Van Hoof in Steenbergen 
werk gevonden had, tot gevolg had, dat hij 
daarheen wilde vertrekken; dat met recht door 
hen da~ o_ok kon worden aangenomen, dat Van 
Hoof ~lJ z1Jne komst in de gemeente Steenbergen 
zich met zou bevinden in een t,oestand, die on
dersteuning zou noodzakelijk maken, zoodat de 
omstandigheid, dat door hen diens vertrek is 
bevorderd door het betalen der verhuiskosten, 
geen grond kan opleveren artikel 40 der Armen
wet toepassing t e doen vinden ; dat burgemees
ter en wethouders van Steenbergen weliswaar 
van oordeel zijn, dat de door den burgemeester 
van ûdiJk aan Van Hoof gegeven zekerheid, dat 
hij in zijne nieuwe woonplaats dadelijk steun
uitkeering zou ontvangen, den doorslag gaf 
tot diens vertrek, welk oordeel zij meenen te 
mogen gronden op eene verklaring in dien zin 
van den belanghebbende, doch dat het ongetwij
feld beter ware geweest, indien het genoemde 
c<;>llege ter zake inlichtingen had ingewonnen 
b1J den burgemeester of bij hun college, in 
welk geval het zeer zeker tot eene andere con
clusie zou zijn gekomen ; dat de burgemeester 
toch te eenenmale ontkent ooit met Van Hoof 
over steunuitkeering in zijne nieuwe woonplaats 
gesproken te hebben, zoodat van invloed zijner
zijds ~p het vertrek van Van Hoof geen sprake 
kan ZIJn; 

0. dat J. M. van Hoof, naar aanleiding van 
een desbetreffend verzoek van de .Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur,. door den kantonrechter te Bergen op 
Zoom 1s opgeroepen en ten overstaan van dezen 
onder eede heeft bevestigd de waarheid van 
zijn, op 25 Mei 1936 tegenover burgemeester 
en secretaris der gemeente Steenbergen afge
legde verklaring ; 

dat deze verklaring onder meer inhoudt, dat 
de burgemeester van Odijk wel degelijk aan 
hem heeft medegedeeld, dat hij - Van Hoof -
dadelijk bij zijne aankomst te Steen bergen steun
uitkeering als werklooze zou ontvangen ; dat 
dez.~ la.atste verklaring van den burgemeester van 
ÜdiJk en de daarop gevolgde betaling van ver
h111skosten de directe oorzaak zijn geweest van 
ZIJn vertrek naar Steen bergen ; dat hij er niet 
aan gedacht zou hebben zonder deze toezegging 
van den burgemeester van Odijk en de betaling 
van de verhuiskosten, te vertrekken uit de 
gemeente Odijk naar Steenbergen; 

dat voort8 de evenbedoelde, inmiddels eer
vol ontslagen burgemeester van Odijk, op ver
zoek van de hiervoor vermelde Afdeeling van 
den Raad van State door den kantonrechter te 
Utrecht onder eede gehoord, bij dit verhoor 
o. m. heeft verklaard, dat het mogelijk is, dat 
hij Van Hoof destijds gewezen heeft op de moge
lijkheid, dat het burgerlijk armbestuur of het 
kerkgenootschap of de Kerk, waartoe hij be
hoort, hem onderstand verleenen zou ; 

dat deze beëedigde verklaringen, in haar 
onderling verband en samenhang beschouwd, 
grond opleveren om aan te nemen, dat de burge
meester van Odijk op de wilsvorming van Van 
Hoof om naar de gemeente Steenbergen te 
vertrekken invloed heeft uitgeoefend; 
• dat er onder deze omstandigheden termen be
staan tot toepassing van art. 40, 2• lid, der 
Armenwet; 

Gezien deze wet : 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

t e beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
van het gezin J. M. van Hoof door het burger
lijk armbestuur te Steenbergen van 18 Septem
ber 1935 af voor ten hoogste één jaar komen ten 
laste van de gemeente Odijk. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. 

(A.B.) 

31 D eeember 1936. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 242.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting op 
grond dat het onder de huidige tijdsom
standigheden niet verantw·oord is van ge
meentewege gelden beschikbaar te stellen 
voor ontwikkelingscursussen, die niet strikt 
noodzakelijk kunnen worden geacht, zulks 
te meer daar er naar gestreefd moet wor
den de gewone uitgaven en de gewone in
komsten, met terzijdelating van het batig 
rekeningssaldo van een vorig dienstjaar, 
zooveel mogelijk aan elkaar aan te passen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Lochem, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 29 Juli 1936, N°. 78, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting van die gemeen
te voor den dienst 1936 ; 

Den Raad van State, .Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 7 
October 1936, N°. 401, en 25 November 1936, 
No. 401/106; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 December 1936, 
No. 31634, .Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun evenge
noemd besluit hebben overwogen, dat op deze 
begrooting een post is uitgetrokken terzake 
van kosten van onderwijs ter vervanging van 
het vroegere vervolgonderwijs ; dat bij hun be
sluit van 13 November 1936, N°. 109, aan het 
raadsbesluit tot het doen van af- en overschrij
ving in de begrooting voor 1935, waarbij voor 
de eerste m.aal een post terzake van dit onderwijs 
werd ingesteld, goedkeuring werd onthouden, 
omdat van behoefte aan een ontwikkelings
cursus van gemeentewege geen sprake was ; 
dat het adres van E. Beumkes en anderen, leden 
van den gemeenteraad van Lochem d.d. 16 
Juni 1936, inzake raming van gelden voor dezen 
ontwikkelingscursus voor 1936, in het door hun 
college voor 1935 ingenomen standpunt geen 
wjjziging heeft gebracht, wijl het particulier 
initiatief op voldoende wijze de gelegenheid 
schept en kan scheppen tot verdere ontwikke
ling van de leerlingen, die de lagere school heb
ben verlaten ; 
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dat de raad der gemeente Lochem in beroep 
aanvoert, dat in de vergadering van 21 Novem
ber 1934 een voorstel tot afschaffing van het 
vervolgonderwijs van burgemeester en wethou
ders met 7 tegen 4 stemmen werd aangenomen ; 
dat toen door het lid B. van Krimpen aange
kondigd werd een voorstel te zullen indienen 
om het vervolgonderwijs te vervangen door 
ontwikkelingscursussen, die meer aan het doel 
zouden beantwoorden en die minder kosten 
voor de gemeente zouden medebrengen; dat 
het bedoelde voorstel werd ingediend in de 
raadsvergadering van 19 September 1935 en 
aangenomen met 6 tegen 5 stemmen; dat dit 
voorstel tengevolge had, dat een overschrijving 
moest plaats hebben van f 125.- uit den post 
" onvoorzien''; dat door de meerderheid van 
burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland verzocht is deze over
schrijving niet goed te keuren ; dat Gedepu
teerde Staten overwogen om onder de tegen
woordige tijdsomstand;gheden de uitgaven te 
beperken, en alle niet strikt noodzakelijke uit
gaven achterwege te laten ; dat volgens schrij
ven van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lochem van particuliere zijde vol
doende gelegenheid wordt gegeven tot verdere 
ontwikkeling, te weten een arbeidersavond
school en bovendien voor meisjes een avond
cursus aan de Nijverheidsschool ; dat het 
Departement "Lochem" der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen getracht heeft, tot instel
ling van ontwikkelingscursussen over te gaan 
doch wegens gebrek aan belangstelling deze 
niet tot stand zijn gekomen; dat de hierboven
genoemde cursussen van particuliere zijde, vol
gens de meerderheid van den raad, een geheel 
andere strekking hebben dan de ontwikkelings
cursussen voor kinderen boven den leerplichti
gen leeftijd, dus van: 13 à 14 tot 16 jaar, die niet 
de Uitgebreid-Lager-Onderwijs-school of een 
inrichting voor Middelbaar Onderwijs elders 
bezoeken; dat een arbeidersavondschool niet 
voor deze kinderen bestemd is; dat de avond
cursus aan de Nijverheidsschool het geven van 
vakonderwijs beoogt en geen algemeene ont
wikkeling, ,zooals de ontwikkelingscursussen, 
waar onderwijs in eenvoudig boekhouden, brie
venschrijven, invullen van formulieren, enz. 
gegeven zal worden; dat h 0 t. Departem ~nt 
,,Lochem" der Maatschappij tot Nut van 't Al
gemeen niet geslaagd is om ontwikkelingscur
sussen voor werkloozen te doen plaats vinden, 
doch zich nimmer op het gebied van vervolg
onderwijs bewogen heeft ; dat het bedoelde 
onderwijs voor de kinderen van den kleinen 
middenstand, boerenstand en ambachtsstand 
meer dan noodig is, dat het duidelijk bleek, dat 

dit onderwijs gewenscht wordt, toen de Afdee
lind Lochem van Volksonderwijs met behulp 
van vele particulieren dit onderwijs ter hand 
nam; dat 44 kinderen direct aan dit onderwijs 
deeln11,men, hoewel reeds de halve winter voorbij 
was; dat het bedrag van f 125.- voor de be
doelde cursussen geen nieuwe uitgave is, doch 
het zeer verminderde bedrag, dat vroeger op 
de begrooting voor vervolgonderwijs werd uit
getrokken ; dat in het verlangde onderwijs door 
geen anderen cursus of inrichting hier ter plaatse 
wordt voorzien ; dat bij de behandeling van de 
gemeentebegrooting voor 1936 door den raad 
met 7 tegen 4 stemmen een bedrag van f 200.
op die begrooting gebracht is, om de cursussen 
in 1936 te doen aanvangen; dat Gedeputeerde 
Staten gemeend hebben geen wijziging in hun 
standpunt te moeten brengen op dezelfde gron
den als in 1935, hetgeen zij bij schrijven van 
29 Juli 1936, N°. 78, aan het gemeentebestuur 
mededeelden ; 

0. dat, al zouden, zooals de gemeenteraad 
in beroep aanvoert, de van particuliere zijde 
georganiseerde cursussen van anderen aard 
zijn dan de onderwerpelijke, door den raad be
oogde ontwikkelingscursussen, deze laatste 
niettemin naar Ons oordeel niet dermate nood
zakelijk geacht kunnen worden, dat het ver
antwoord zou zijn om onder de huidige tijdsom
standigheden daarvoor van gemeentewege gelden 
beschikbaar te stellen ; 

dat zulks in het onderwerpelijke geval nog 
temeer klemt, nu in de begrooting van de onder
vige gemeente voor den gewonen dienst voor 
1936 als ontvangst is opgenomen een bedrag 
van f 22,822.12 wegens gedeelte van het batig 
slot voor den gewonen dienst van het dienstjaar 
1934, terwijl voor volgende jaren naar het zich 
thans laat aanzien, niet op batige saldi tot zoo
danige bedragen ter ondersteuning van de in
komsten der begrooting gerekend mag worden ; 

dat er mitsdien met het oog hierop naar ge
streefd moet worden de gewone uitgaven en de 
gewone inkomsten dezer gemeente, de laatste 
met terzijdelating van het batige rekeningssaldo 
van een vorig dienstjaar, zooveel mogelijk aan 
elkaar aan te passen, met welk streven zich niet 
verdraagt het voteeren van gelden voor niet
noodzakelijke uitgaven als de hierboven be
doelde ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht aan 
de begrooting der gemeente Lochem voor het 
dienstjaar 1936 goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

h e t be roep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 
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AANVULLINGEN 1936 

3 Februari 1936, ARREST van den Hoogen 
Raad, (Woningwet art, 4). · 

Uit art, 4 der Woningwet vloeit niet 
voort, dat de gemeente zei ve de beschik
baarstelling van drinkwater zou moeten 
ter hand nemen of regelen, Het artikPI 
sluit niet uit, dat de gemeenteraad ter 
verzekei:!ng vi:n de beschikbaarstelling van 
deugdehJk drmkwater de eigenaren ver
plicht_ van een voor hen bestaande gele
genheid tot aansluiting bij een particuliere 
maatschappij gebruik te maken, 

Het feit, dat de aanleiding tot het slui
ten ~an een overeen~,omst gelegen is in 
een m een gemeentehike verordening op
genomen voorschrift, sluit niet in dat de 
inhoud van die overeenkomst nu' ook als 
van gemeentewege vastgesteld zou moeten 
gelden en dus ook alleen door de- bevoegde 
gemeente-organen zou kunnen worden vast
gesteld, 

Op het beroep van H, H, t, H., fabrikant te 
Eexta, gemeente Scheemda, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Groningen van 24 October 1935, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Zuid
broek van de~ 7 Augustus 1935 , requirant ter 
zake van: ,,m de gemeente Scheemda een 
bouwwerk doen verkeeren in een toestand die 
in strijd is met een voorschrift in hoofdstuk 
VI der Bouwverordening der gemeente 
Scheemda", met toepassing en aanhaling van 
de artt, 39, 94, !n, 117 van de Bouwveror
dening der gemeente Scheemda, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van f W en 
een vervangende hechtenis van 25 dagen. 

De Hoogd Raad, enz.; 
Gehoord, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: 

,,S. of v. t, van art, 168 der Gemeentewet, 
de artt, 39, 94, 97 en 117 der Bouwverordening 
der gemeente Scheemda, de artt,, 40 en 91 Sr, 
en de artt. 350 vgL Sv,, daar naar de feiten 
en omstandigheden, geen strafbaar feit ten 
dezen is begaan en niet kon worden gepleegd, 
al thans het bewijs daarvoor niet is geleverd" , 

0, dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig hetgeen hem bij dagvaarding in de eerste 
plaats is telastegelegd, met qualificatie en 

strafopl-egging als voormeld ten laste van 
requirant is bewezen verkl;ard, dat hij te 
Eexta, g~meente Scheemda, op 6 Juni 1935 
eigenaar 1s geweest van een bestaande niet in 
uitvoering zijnde woning (kadastraal bekend 
gel!?-eente Scheemda, sectie F , n°, 1247, plaat
sehik, gemer,kt Stationstraat n°, 40), ronder 
dat die woning was voorzien van een middel 
tot watervoorziening, dat deugdelijk drink- en 
huishoudwater in voldoende mate verschafte 
bestaande in de aansluiting op de drinkwater'. 
leiding , zulks terwijl het meest vooruit gele
gen gedeelte dier woning minder dan 40 meter 
verwijderd was van een hoofdhuis dier water
leiding, gemeten ov~~ den kortsten weg, langs 
welken een aanslmtmg zonder overwegende 
bezwaren kan worden gemaakt ; welke hoofd
buis der waterleiding was gelegd vóór of op 
18 Augustus 1934 en ronder dat aan hem 
verdachte, een vrijstelling was verleend al~ 
bedoeld in art, 97, lid 3, der Bouwverordening 
der gemeente Scheemda; 

0. ten aanzien van het voorgestelde m iddel 
van cassatie: 

dat dit a ldus is toegelicht dat - waar de 
verordening niet het oog ka.'n hebben op een 
i~ Schee_mda imme,rs niet bestaande gemeente
hJke drinkwaterleiding, doch slechts op de 
N. V, Provinciale Waterleiding Maatschappij, 
welke 111 Scheemda een buizennet heeft - de 
bij die verordening opgelegde verplichting tot 
a'.'nsluiting bij een" particuliere maatschappij, 
uiteraard op de b1J deze geldende voorwaar
den en tarieven, hierop neerkomt, dat de e ige
naren van bepaalde woningen "voor een deel 
der volksgezondheid" verplicht zijn zich te 
richten naar _de bepaling eener instelling, die 
volstrekt bui ten het bestuur der gemeente 
staat en van die gemeente onafhankelijk is 
ten aanzien van het door haar daarbij te voe
ren beleid; dat al dus de gemeente hare be
voegdheid ingevolge art. 168 der Gemeentewet 
overschrijdt, dat immers de gemeentenaren 
niet een stuk gemeentewetgeving van die 
Naamlooze Vennootschap hebben te ontvangen 
of te aanvaarden; 

dat bij dit middel wordt voorbijgezien, dat 
de in het geding zijnde bepaling der gemeen
teverordening niet steunt op art. 168 der Ge
meentewet, doch kennelijk strekt tot uitvoe
ring van de bij art, 4 der Woningwet - rooals 
dit luidt sinds de wet van 9 Juli 1931 , S, 266 
- aan den gemeenteraad ook met betrekking 
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tot bestaande woningen opgelegde verplichting 
voorschriften vast te stellen betreffende de 
beschikbaarstelling van drinkwater; 

da_t uit dit art. 4 niet voortvloeit, dat de 
gemeente zei ve de beschikbaarstelling van 
drinkwater zou moeten ter hand nemen of 
regelen, en dit artikel niet uitsluit- en zulks 
ook niet oplevert strijd met eenige andere 
wetsbepaling - dat de gemeenteraad ter ver
zekering van de beschikbaarheid van deug
delijk drinkwater de eigenaren verplicht van 
een voor hen bestaande gelegenheid tot aan
sluiting bij een particuliere maatschappij ge
bruik te maken; 

dat uit het vorenstaande tevens voortvloeit, 
dat bij de toe! ichting tot het middel ten on
rechte wordt gesteld, dat aldus - in de voor
waarden en bepalingen der particuliere maat
schappij, waaraan men, bij nakoming van de 
verplichting tot aanslui ting, door de daaraan 
verbonden aanvaarding van die voorwaarden 
en bepalingen wordt onderworpen - aan een 
derde de regeling wordt gelaten van hetgeen 
de gemeente zelve moet regelen; 

dat immers - gel ijk hiervoren overwogen 
- de gemeente niet verplicht is zelve de be
schikbaarstelling van het drinkwater ter hand 
te nemen of te regelen; dat verder het feit, 
dat de aanleiding tot het sluiten van een over
eenkomst gelegen is in een in een gemeente
lijke verordening opgenomen voorschrift, niet 
insluit, dat de inhouà van die overeenkomst 
nu ook als van gemeentewege vastgesteld zou 
moeten gelden, en dus ook alleen door de be
voegde gemeente-organen wu kunnen worden 
vastgesteld; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (B.) 

20 April 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. artt. 350, 441; A. P. V. van 
Amsterdam art. 60 ; Wet Alg. Bep. art. 
ll.) 

Strooken grond - zij mogen dan be
groeid zijn met gras en voorzien zijn van 
heesters en struiken - welke niet voor 
het publiek toegankelijk zijn en kennelijk 
voor geen enkel gedeelte bestemd zijn om 
door het publiek te worden betreden, 
missen elk kenmerk van een "openbaar 
plantsoen", ook al zijn zij aangelegd "op 
een openbaren weg", hetgeen dus feitelijk 
beteekent "op een overigens openbaren 
weg". 

Aan reg. wordt verweten, dat hij zijn 
hond heeft laten los-loopen op een der zich 
op den openbaren weg bevindende gras
perken of gazons. In deze opvatting is de 
aanduiding in de bewezenverklaring van 
"openbaar plantsoen" te beschouwen als 
een qualificatie van die grasperken en ga
zons, welke buiten de feitelijke bewezen
verklaring valt. 

Aldus opgevat valt het bewezene - nu 
die perken en gazons geen "openbaar 
plantsoen" uitmaken - niet onder art. 60 
van -de A.P. V . van Amsterdam, zoodat 
het bestreden vonnis niet in stand kan 
blijven. 

[Anders Adv.-Gen. van Lier.] 
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Op het beroep van IJ. J. K., Inspecteur van 
Bouw. en Woningtoezicht, te Amsterdam, re
quirant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Amster
dam van 19 Dec. 1935, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een door het K an
tongerecht te Amsterdam op 31 Juli 1935 
mondeling gewezen vonnis, requirant, ter zake 
van "te Amsterdam als opzichter van een 
hond niet zorgen dat die hond niet in een 
openbaar plantsoen losloopt", met aanhaling 
van artt. 60 sub I aanhef en onder c, 350 sub 
2 der A . P. V. van Amsterdam, 23, 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van twee 
gulden en twee dagen vervangende hechtenis; 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis werd door de Rechtbank te 
Amsterdam als bewezen aangenomen, dat re
quirant te Amsterdam op 25 Juni 1935 des 
namiddags omstreeks te 1.30 uur als opzichter 
van een hond niet heeft gezorgd, dat die 
hond niet losliep in het openbare plantsoen 
gelegen op den openbaren weg de Zuider
Amstellaan. 

Met toepassing van de artt. 60 I aanhef en 
sub c en 350 sub 2 der Alg. Politieverordening 
van Amsterdam werd hij veroordeeld tot een 
geldboete van f 2 te vervangen door hechtenis 
van 2 dagen. 

R equirant voorzag zich tegen deze beslis
sing in cassatie en heeft zijn bezwaren in een 
uitvoerige schri ftuur toegelicht. 

Als cassatiemiddelen worden aangevoerd: 
I. H et "proces-verbaal" steunt niet op art. 

60 der A. P. V. 
II. H et "vonnis" berust op onjuiste toepas

sing van art. 60 der A . P. V. 
III. H et vonnis is in strijd met den geest 

van art. 60 der A . P. V. 
IV. De conclusies van de R echtbank vast

gelegd in het vonnis zijn onjuist en berusten 
op een in meerdere opzichten onjuiste getui
genverklaring. 

V. H et vonnis is in strijd met de a lge
meene rechtsbeginselen. 

VI. Het vonnis geeft aanleiding tot rechts
onzekerheid. 

Het eerste bezwaar betreft de in de dag
vaarding (in het middel "proces-verbaal" ge
noemd) voorkomende aanduiding van de 
plaats "openbaar plantsoen gelegen op den 
openbaren weg", welke uitdrukking in art. 60 
A. P. V. niet voorkomt, en niet duidelijk zou 
zijn, wodat art. 60 niet toegepast had mogen 
worden. Deze aanmerkingen op het in de dag
vaarding gestelde kunnen echter niet tot cas
satie aanleiding geven, daar de telastelegging 
voldoet aan de vereischten van art. 261 Sv. 

Met de tweede grief wordt betwist, dat art. 
60 A . P. V. toegepast had mogen worden, 
daar van een "openbaar plantsoen" slechts 
sprake zou kunnen zijn, wanneer het bij 
Raadsbesluit tot openbaar park of plantsoen 
verklaard is, het als zoodanig op het ka
dastrale plan voorkomt, en bovendien als 
openbaar plantsoen waarneembaar is, o. a. 
doordat het kan worden afgesloten, een park
achtigen aanleg heeft met r ij. en straatwegen 
enz. 

De R echtbank overwoog hieromtrent dat in 
de eerste plaats de aard van het onderhavige 
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gazon niet moet worden beoordeeld naar het 
kadaster, doch naar den werkelijken iel' plaatse 
aanwezigen toestand ; 

dat in de tweede plaats dat gawn als "plant
soen" moet worden aangemerkt, nu is komen 
vast te staan, dat zich daarin een aanleg van 
heesters en planten bevond; dat tenslotte de 
openbaarheid van dat plantsoen, ondanks het 
ontbreken daarin van wandelwegen en de on
toegankelijkheid voor het publiek, juist voort
vloeit uit de omstandigheid, dat het is aan
gelegd op en deel uitmaakt van de Zuider
Amstellaan, die zooals verdachte zelf ver
klaart, over de geheele breedte tot een open
baren weg is verklaard, in welken weg dat 
plantsoen dient tot afscheiding tusschen den 
gewonen tijweg en een zoogenaamd ventpad. 

De vereischten, welke requirant stelt voor 
een openbaar plantsoen vinden in de politie
verordening geen steun. Onder plantsoen is in 
het algemeen te verstaan een met hoornen en 
heesters beplant terrein, en het beplante ter
rein waarover in dit geding sprnke is, maakt 
deel uit van den openbaren weg, de Zuider
Amstellaan, zoodat m. i. hier van een open
baar plantsoen gesproken mag worden. 

Aan requirant kan worden toegegeven (grief 
III), dat de gemeentelijke wetgever bij de 
vaststelling van art. 60 A . P. V. wel voorna
melijk gedacht zal hebben aan een grooter 
terrein met paden en perken; daarnan doet 
toch het gebod om te zorgen, dat honden in 
openbare parken of plantsoenen niet losloo
pen, in de eerste plaats denken, maar dit be
let niet, dat onder het gebod ook kleinere be
plante stukken terrein vallen. 

Het bezwaar sub IV geldt den inhoud van 
de verklaring van den getuige van Ulzen, en 
de juistheid daarvan wordt betwist, maar in 
cassatie kan hierop niet ingegaan worden. 

Voorts betoogt requirant (onder V), dat hij 
n iet kon weten, dat hij ter plaatse zijn hond 
niet los mocht laten loopen en beroept zich nu 
ook op overmacht, maar noch het een noch 
het ander kan tot cassatie aanleiding geven. 

Tenslotte wordt er door requirant op ge
wezen, dat de beslissing van de Rechtbank 
rechtsonzekerheid schept, daar het pub! iek dan 
niet meer kan weten welke beplante terreinen 
onder art. 60 vallen. Al ware dit zoo, dan 
zou daaruit nog niet volgen, dat in dit geval 
art. 60 verkeerd zou zijn toegepast. De geval
len uitspraak strekt er juist toe om aan de 
onzekerheid omtrent de vraag, op welke be
plante terreinen art. 60 van toepassing is, een 
einde te maken 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de door den requirant ingediende 

schriftuur, waarbij de navolgende grieven zijn 
aangevoerd en uitvoerig zij n toegelicht : (zie 
Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requiTant is bewezen verklaard - met 
quali ficatie en strafoplegging als voormeld -
dat hij enz. (zie Conclusie); 

0. dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
heeft overwogen : 
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dat verdachte bij zijn verweer ter terechtzit
ting in hoogei· beroep heeft betwist, dat het 
grasperk waarin de hond heeft geloopen, was 
een "openbaar plantsoen" en wel o. m. op 
grond dat bij Raadsbesluit de geheele breedle 
van de Zuider-Amstellaan, zonder onderscheid, 
is verklaard tot openbaren weg en bedoeld 
grasperk in het kadaster niet als plantsoen is 
aangegeven, terwij l er bovendien geen sprake 
zou zijn van een " openbaar" plantsoen, nu in 
bedoeld grasperk geen wandelwegen waren en 
dit niet voor het publiek toegankelijk was; 

dat dit verweer als onjuist moet worden 
verworpen; 

dat immers in de eerste plaats de aard van 
het onderhavige gazon niet moet worden be
oordeeld naar het kadaster, doch naar den 
werkelijken ter plaatse aanwezigen toestand; 

dat in de tweede plaats dat gazon als 
"plantsoen" moet worden aangemerkt, nu is 
komen vast te staan, dat zich daarin een aan
leg van heesters en planten bevond; dat ten
slotte de openbaarheid van dat plantsoen, on
danks het ontbreken daarin van wandelwegen 
en de ontoegankelijkheid voor het publiek, 
juist voortvloeit uit de omstandigheid, dat 
het is aangelegd op en deel uitmaakt van de 
Zuider-Amstellaan, die zooals verdachte zelf 
verklaart, over de geheele breedte tot een 
openbaren weg is verklaard, in welken weg 
dat plantsoen dient tot afscheiding tusschen 
den gewonen rijweg en een zoogenaamd vent
pad; 

0. aangaande een en ander: 
dat voormeld door de Rechtbank toegepast 

art. 60 der A. P. V. van Amsterdam, voor 
zooveel thans van belang, luidt: 

1. Houders van honden en zij , die honden 
onder hun opzicht hebben, zijn verplicht: 

a. hun honden, indien zij door den hoofd
commissaris van politie gevaarlijk worden ge
acht, op diens eerste vordering te voorzien en 
op of aan den openbaren weg en op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen steeds voorzien 
te houden van een muilkorf, volgens een door 
B. en W . goedgekeurd model; 

b. te zorgen, dat hun honden bij besloten 
water niet losloopen; 

c. te zorgen, dat hun honden in openbare 
parken of plantsoenen niet losloopen. 

2. Het is verboden, op den openbaren weg 
eenig met een of meer honden bespannen 
voertuig te gebruiken, indien de honden niet 
voorzien zijn van een passend en en doel tref
fen den muilkorf, die het bijten belet. 

3. De honden, die in strijd met het gebod, 
vervat in het eerste lid onder a, b en c, of in 
strijd met het verbod, vervat in het tweede lid, 
zonder mui lkorf of los loopen, zijn ter beschi k
king van de politie. 

0. dat uit de tot het bewijs gebezigde be
wijsmiddelen, blijkt, dat het in de telastleg
ging en bewezenverklaring bedoelde "open
baar plantsoen" bestaat uit op den openba
ren weg, de Zuider-Amstellaan, aanwezige 
graspe1·ken of gazons, waarin zich planten en 
struiken bevonden, welke grasperken of ga
zons op dien openbaren weg de afscheiding 
vormen tusschen den gewonen r ijweg en een 
zoogenaamd ventpad, terwijl uit de hiervoren 
aangehaalde overwegingen der Rechtbank 
blijkt, dat bedoelde strooken gras ontoeganke-
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tijk zijn voor het publiek en daarin dan ook 
wandelwegen ontbreken; 

0. dat, daargelaten wat door requirant -
die, blijkens de toelichting van zijn grieven, 
-onder meer voormeld voor de Rechtbank ge
voerd verweer in cassatie heeft herhaald -
-omtrent het niet in het kadaster aangegeven 
.zijn van bedoelde grasperken als plantsoen is 
.aangevoerd, hij in elk geval terecht heeft be
-twist, dat deze grasperken vormen een "open
baar plantsoen" als in art. 60 van genoemde 
Verordening bedoeld ; 

0. immers, dat strooken grond - zij mogen 
dan begroeid zijn met gras en voorzien zijn 
van heesters en struiken - welke niet voor 
bet publiek toegankelijk zijn en kennelijk voor 
. geen enkel gedeelte bestemd zijn om ,-!oor het 
publiek te worden betreden, elk kenmerk van 
-een "openbaar plantsoen" missen, ook al zijn 
:zij aangelegd "op een openbaren weg" , het
geen dus feitelijk bet.eekent "op een overigens 
-openbaren weg"; 

0. dat de H . R. de t.elastlegging aldus op
-vat, welke opvatting zeker niet in strijd is met 
de opvatting, welke de Rechtbank aan hare 
beslissing heeft ten grondslag gelegd, dat aan 
requirant wordt verweten, dat hij zijn hond 
heeft lat.en losloopen, op een der zich op den 
openbaren weg, de Zuider-Amstellaan, be
vindende grasperken of gazons, bij welke op
vatting dan de aanduiding "openbaar plant
;;oen" is op t.e vatten als een qualificatie van 
die grasperken of gazons, welke buiten de fei
telijke bewezenverklaring valt; 

0. echter dat het bewezene, aldus opgevat, 
nu die grasperken of gazons geen " openbaar 
plantsoen" uitmaken, niet valt onder het door 
de Rechtbank daarop toegepast.e art. 60 der 
A. P. V. van Amst.erdam, zoodat het bestre
den vonnis niet in stan·d kan blijven en de 
-overige door requirant aangevoerde grieven 
buiten behandeling kunnen blijven. 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
-voorzooverre het bewezene strafbaar is ver
klaard en gequalificeerd en verdachte deswege 
strafbaar is verklaard en hem straf is opge
legd ; 

En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. O.; 

0 . dat het bewezene ook niet e lders straf
baar is gesteld; 

Ontslaat den requiran"t deswege van alle 
rechtsvervolging. 

(N. J.) 

20 April 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 625 en 679 ; Keur van 
het wat.erschap " de Noordsluis" art. 29.) 

Ingevolge art. 625 B. W . mag een wa
t.erschap wel, krachtens de aan dit lichaam 
bij de wet verleende bevoegdheid, verorde
ningen vaststellen, waardoor het gebruik 
van een tot privaat eigendom behoorend 
terrein wordt beperkt, doch zulk eene be
perking, waar het gronden betreft als i. c., 
waarvan niet vaststaat dat zij deel uitma
ken van een openbaren weg en evenm in, 
dat zij bij gedoogen van den eigenaar fei
telijk voor het publiek verkeer zijn open
gest.eld, mag niet zoo ver gaan, dat daar
door de in art. 679 B . W . aan iederen 
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eigenaar toegekende bevoegdheid om zijn 
erf af te slui ten zou worden opgeheven -
hetgeen volgens art. 29 van de keur of 
politieverordening van het wat.erschap "de 
Noordsluis" inderdaad het geval zou zijn 
en feitelijk de toestand zoude intreden, dat 
die gronden ook regen den wil van den 
eigenaar voor het publiek toegankelijk zijn 
en moeten blijven. 

Op het beroep van den Ambtenaar van het 
0. M. bij het Kantongerecht t.e Brielle, requi
rant van cassatie regen een vonnis van gemeld 
Kantongerecht van 15 Jan. 1936, waarbij de 
gerequireerde W . C. G., smid te Oostvoorne, 
ter zake van het t.e zijnen last.e bewezenver
klaarde, van alle rechtsvervolging is ·ontslagen . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
"S., immers v. t . van art. 29 van de Keur 

of Politieverordening van het waterschap de 
Noordsluis in verband met de artt. 625 B. W. , 
151 der Grondwet en 352 Sv. door het telaste
gelegde en bewezenverklaarde feit niet straf
baar te verkla(en en verdachte deswege te 
ontslaan van rechtsvervolging; immers door 
t.e voldoen aan zijn verplichting het hek of de 
afscheiding van zijn tuin of erf t.e plaatsen 
en te houden op een afstand van tenminste 
3½ Meter uit de as van den weg (waarvan 
het verharde gedeelte vóór zijn erf gelegen 
ziju eigendom is) gaat voor gerequireerde 
geenszins het gebruik en genot van een reep 
van zijn grond verloren, waar toch die reep 
grond, nu geenszins is gebleken dat deze zou 
zijn best.emd tot wegverbreeding, door hem 
evenzeer noch a ls teel- of weidegrond - zij het 
dan gelegen buiten zijn omheinde erf - kan 
worden aangewend"; 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0 . dat bij het bestreden vonnis overeenkom

stig de dagvaarding, ten laste ;an den gere
puireerde is bewezenverklaard, dat hij te Oost
voorne op 6 December 1935, omstreeks 10 uur 
als eigenaar van het gebouw aan den Molen'. 
dijk, plaatselijk gemerkt B N°. 322a en het 
daa_rbij behoorend erf en het tot afsluiting van 
dit erf van den Molendijk dienend hekwerk, 
niet heeft gezorgd, dat dit tot afsluiting die
nend hekwerk was geplaatst en werd gehouden 
op een afstand van niet minder dan 3½ Meter 
uit de as van den Molendijk, welke weg is 
gelegen binnen het territoir van het water
schap "De Noordsluis" , bevindende toch dat 
hek zich op een afstand van ongeveer 3 Meter 
en 5 Centimeter uit de as van voornoemden 
weg; 

0. dat de K antonrechter dit bewezene niet 
strafbaar heeft verklaard, met ontslag van 
rechtsvervolging als voormeld, op grond : 

dat de toepassing van art. 29 van de Keur 
of Politieverordening van het Waterschap "De 
Noordsluis" waarvan het eerste lid luidt: ,.De 
gebouwen en verdere afsluitingen van tuinen 
en erven langs de wegen en rijbanen moeten 
wo geplaatst en gehouden worden, dat zij de 
passage geheel vrijlaten en zich bevinden op 
een afstand van niet minder dan 3,5 meter 
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'Uit de as van den weg of rijbaan", - tenge
volge heeft, dat voor verdachte het gebruik 
-en het genot van een reep grond verloren 
gaat, daar deze reep grond bij den openbaren 
-weg wordt getrokken en derhalve voor hem 
-tot geen enkel doel meer kan worden gebruikt, 
-terwijl hem voor dit verlies hoegenaamd geen 
,schadevergoeding wordt toegekend; dat art. 
29 van bedoelde keur dan ook in strijd moet 
worden geacht met art. 625 B. W. , met het 
gevolg, dat aan dat artikel in bedoelde keur 
verbindende kracht moet worden ontzegd; 

0. dat het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. immers, dat, ingevolge art. 625 B. W., 
een waterschap wel, krachtens de aan dit 
lichaam bij de wet verleende bevoegdheid, 
verordeningen mag vaststellen, waardoor het 
gebruik van een tot privaat eigendom behoo
rend tenein · wordt beperkt, doch zulk eene 
beperking, waar het gronden als de onderwer
pelijke betreft, waarvan niet vaststaat dat zij 
<lee! uitmaken van een openbaren weg en 
evenmin, dat zij bij gedoogen van den eige
naar feitelijk voor het publiek verkeer zijn 
opengesteld, niet wo ver mag gaan, dat daar
door de in art. 679 B. \V. aan iederen eigenaar 
toegekende bevoegdheid om zijn erf af te 
sluiten, wu worden opgeheven - hetgeen vol
gens genoemd art. 29 inderdaad het geval 
zoude zijn - en feitelijk de toestand wude 
intreden dat die gronden ook tegen den wil 
van den ~igenaar voor het publiek toegankelijk 
zijn en moeten blijven; 

0 . dat derhalve, daargelaten den door den 
Kantonrechter daarvoor aangevoerden grond, 
het bewezene terecht niet strafbaar is ver
klaard; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

8 M ei 1936. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Wet Waterstaatsbi>stuur artt. 41, 47.) 

Wanneer het dwangbevel strekt tot ver
haal van kosten, die Ged. Staten hebben 
gemaakt ter uitvoering van waterstaats
werken, die, ondanks hun daartoe strek
kend bevel, niet verricht zijn, belet het 
stelsel der wet van 1900, zooals dit met 
name is neergelegd in artt. 39 en 41 der 
wet, om in de verzetprocedure de ver
schuldigdheid van het in te vorderen be
drag te bestrijden op grond, dat de werken 
niet noodzakeiijk zijn of de opposant niet 
verplicht is om die uit te voeren. 

Het betoog, dat in ieder geval in de 
verzetprocedure aan de orde was de vraag, 
of Ged. Staten van Noord-Holland bevoegd 
waren de uitvoering van het werk te be
velen voorzoover dit moest worden aan
gelegd buiten die provincie, gaat niet op, 
daar geen reden bestaat om aan te nemen, 
dat zulk een verweer buiten het kader van 
art. 41 der wet zoude vallen. 

Het Waterschap de Zuiderlegmeerpolder, 
gevestigd te Uithoorn en Aalsmeer, eischer 
tot cassatie van het op 27 Juni 1935 door het 
Gerechtshof te Amsterdam tusschen partijen 
gewezen arrest, advocaat Mr. A. F. Visser van 
IJzendoorn, 
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tegen: 
J hr. Mr. Dr. A,nthonie Roëll, wonende te 
Haarlem, in zijn hoedanigheid van Commis
saris der Koningin in de Provincie Noord
Holland, en als wodanig namens Gedepu
teerde Staten, die genoemde Provincie ver
tegenwoordigend, optredend, verweerder in 
cassatie, advocaat Mr. J. van Kuyk. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 
Post al,ia: 
Als middel tot cassatie wordt thans door den 

Polder aangevoerd: 
,,S., althans v. t. van artt. 133, 134, 135, 

139, 190, 192 Grondwet, 92, 94, 97, 136, 138, 
140 Provinciale Wet, 3, 4, 38, 39, 41, 41bis, 
42, 43, 43bis, 47, 48, 63, 64, 65, 66 Water
staatswet 1900, zooals deze thans luiden, en/of 
geluid hebben nà 1 Januari 1919; 1, 7bis van 
het Bijwnder Reglement van bestuur voor den 
Zuiderlegmeer Polder (Besluit van de Pro
vinciale Staten van Noord-Holland van 20 
November 1906 N°. II, goedgekeurd bij Ko
ninklijk besluit van 24 December 1906 N°. 29, 
zooals het luidde na gewijzigd te zijn bij Sta
tenbesluiten van 22 Dec. 1914 N°. XXXIX, 
16 Juli 1918, N°. XXXXVIII, goedgekeurd 
bij Koninklijke besluiten van 20 Febr. 1915, 
N°. 27 en 26 Aug. 1918 N°. 18); 1395, 1396, 
1397, 1398 B. W.; 48 Rv., door op het door 
den Polder ingestelde beroep te bekrachtigen 
het beroepen vonnis, waarbij het verzet tegen 
het in het arrest bedoeld dwangbevel slechts 
voor f 17,107.35 van waarde was verklaard en 
dat dwangbevel in zooverre buiten effect was 
gesteld en overigens de Polder niet-ontvanke
lijk was verklaard; 

,,dat deze beslissing mede steunt op de on
juiste stelling, dat de Polder nu hij de ter
mijnen van art. 39 en 41 der Waterstaatswet 
1900 heeft laten voorbijgaan, ook bezwaren, 
als bedoeld in art. 41 en/of betrekking heb
bende op de rechtmatigheid van den aanslag, 
niet meer door middel van verzet tegen het 
dwangbevel, als geregeld in art. 47 der Wa
terstaatswet 1900, geldend kan maken, 

"terwijl art. 47 voornoemd een dergelijke 
beperking niet inhoudt en ook de door het 
Hof en Rechtbank aangehaalde wetsartikelen 
en geschiedenis het aannemen van een der
gelijke beperking, neerkomend op een verval 
van recht, niet rechtvaardigen; 

,,en in elk geval die beslissing is onjuist, 
nu daarbij ook het beroep van den Polder, dat 
de kosten wuden zijn gemaakt voor werken, 
die buiten de Provincie Noord-Holland zijn 
gelegen, is verworpen, en wel op grond, dat 
een daaraan ontleend bezwaar eveneens be
trekking heeft op de rechtmatigheid van den 
aanslag, 

"terwijl een geschil als hier aan de orde is 
gesteld n .l. omtrent de vraag of Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bevoegd waren, 
geenszins is een geschil over de "verplich
ting" bedoeld in art. 41 voornoemd, en de 
regeling van de artt. 39 en 41 der Water
staatswet 1900, zeker geen .aanleiding geeft 
ook dit beroep - ook al zou het geacht moe
ten worden de rechtmatigheid van den aan
slag of wettigheid van het dwangbevel te be
treffen - ontoelaatbaar te achten." 

De vooropgestelde grief schijnt mij om ver-
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schillende redenen ongegrond. 
De bezwaren, welke krachtens de artt. 39 en 

41 der Waterstaatswet tegen het bevel van 
Gedeputeerde Staten geopperd kunnen wor
den, kunnen niet nog eens of voor het eerst 
bij het verzet tegen het dwar.gbevel worden 
te berde gebracht, omdat hiervoor telkens een 
bijzondere i-echtsgang is voorgeschreven, bij 
art. 39 het vragen van voorziening, bij de 
Kroon, waardoor die bezwaren aan de beoor
deeling door de R echterlijke Macht onttrokken 
zijn, en bij art. 41 een rechtsgang wel bij de 
Rechterlijke Macht, maar aan te leggen bij 
een anderen rechter, dien van het arrondis
sement of dien der arrondissementen, waarin 
het bevel moet worden ten uitvoer gebracht, 
dan die in art. 47 voor de kennisneming van 
het verzet tegen het dwangbevel is aangewe
zen, zijnde de gewone rechter, die naar de 
onderscheidingen van art. 126 Rv. bevoegd is 
van de zaak kennis te nemen. 

Bovendien heeft het H of in de aangehaalde 
tweede rechtsoverweging terecht geoordeeld, 
dat het verzet van art. 4 7 behoudens hier niet 
aangevoerde bezwaren van formeelen aard al
leen het bedrag der gevorderde kosten kan 
betreffen. Dit volgt niet alleen uit de plaat
sing van a rt. 47 in § 14 der Wet, tot opschrift 
voerende " Verhaal der kosten", bedoeld in de 
§§ 12 en 13", maar ook uit de wordingsge
schiedenis van art. 47. Dit toch schreef vóór 
de wijziging bij de Wet van 11 Mei 1923 voor, 
dat het verzet "tegen het bedrag der kosten 
van uitvoering" bij de Kroon gedaan moest 
worden en het blijkt niet, dat bij bedoelde wij
ziging iets anders is bedoeld dan de kennis
neming van het verzet over te brengen van 
de Kroon naar de Rechterlijke Macht. 

Overigens blijkt ook uit het stelsel der Wet, 
dat deze een zekere volgorde gewild heeft bij 
het te berde brengen van bezwa ren tegen door 
Gedep. Staten bevolen werkzaamheden en wat 
hieraan vastzit. Eerst kunnen slechts binnen 
korte termijnen na het bevel bezwaren om
trent de noodzakelijkheid der werken bij de 
Kroon en tegen de verplichting om die uit te 
voeren bij de R echterlijke Macht worden aan
gebracht. P as wanneer die termijnen zijn ver
streken of de bezwaren ongegrond zijn geoor
deeld, kunnen Gedeputeerde Staten het be
volen werk zelf ter hand nemen en op k0oten 
van den nalatige doen bewerkstelligen (art. 
42 en 43 der Wet ook reeds in den oorspron
kelijken tekst dezer voorschriften). Uit den 
aard der zaak volgt dan pas het verhaal der 
kosten bij dwangbevel (art. 47). Dit laatste is 
dus pas mogelijk, wanneer de bedoelde bezwa
ren niet zijn geopperd of eerst uit den weg 
geruimd zijn. Maar dan is het ook duidelijk, 
dat bij het verzet tegen het dwangbevel die 
bezwaren niet voor het eerst of nogmaals te 
berde gebracht kunnen worden en dat dit ver
zet dus alleen het bedrag der in rekening ge
brachte kosten kan betreffen. 

Bij pleidooi namens de polder is een poging 
gedaan om het tot dusverre door mij en te 
voren reeds door de Provincie betoogde te 
ontzenuwen door een beroep op 's Hoogen 
R aads arrest van 14 November 1930 (W. 
12221, N. J. 1931, blz. 222), waarbij een 
terugvordering als onverschuldigd is ontvan
kelijk verklaard van na dwangbevelen betaal-
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de waterschapsomslagen, ofschoon tegen die 
dwangbevelen het rechtsmiddel van verzet had 
opengestaan (artt. 12 en 13 der Bevoegdheden
wet) , dus weder een bepaalde rechtsgang, 
waarvan echter niet of niet met gunstig ge
volg gebruik was gemaakt. De redeneering 
namens den Polder is nu, dat, indien dus het 
verzuimen of niet met gunstig gevolg gebruik 
maken van een voor bezwaren voorgeschreven 
bepaalden rechtsgang niet verhindert, dat het 
betaalde later als onverschuldigd kan worden 
teruggevorderd, het dwaasheid wu zijn dezen 
omweg te bewandelen, wanneer na den ver
zuimden of niet met gunstig gevolg gebezigden 
rechtsgang zich nog een gelegenheid voordoet 
om zijn bezwaren te berde te brengen, woals 
in het tegenwoordig geval art. 47 der Water
staatswet opent. 

Over dP. vraag, welke bij bedoeld arrest is 
beslist, kan men verschi llend oordeelen en het 
is den H . R. bekend, dat ik destijds met hem 
van meening heb verschild. H et wu mij echter 
niet passen thans den strijd weder te openen 
en dit schijnt mij ook in de tegenwoordige 
zaak overbodig. Immers daarin staat de na
latige Polder heel wat zwakker dan in de zaak 
van 1930 de nalatige ingelanden stonden. 
Destijds toch kon niet als nu een beroep ge
daan worden op het stelsel der wet, die voor 
het opperen van elk bezwaar een bepaalde 
volgorde voorschrijft, noch op de wordings
geschiedenis van het betrokken wetsvoorschrift, 
alles overeenkomstig het boven door mij be
toogde. 

Door het beroep op het arrest van 1930 acht 
ik derhalve mijn betoog geenszins ontzenuwd, 
zoodat de vooropgestelde grief m. i. onge
grond blijft. 

H etzelfde geldt voor de ondergeschikte 
grief, dat de kosten gemaakt zijn voor werken, 
die (althans gedeeltelijk) lagen buiten de 
Provincie Noord-Holland, omtrent welke grief 
ik veel korter kan zijn dan omtrent de hoofd
grief. Immers deze grief, door het Hof m. i. 
minder juist genoemd als betrekking hebbende 
op " de rechtmatigheid van den aanslag", is 
ook een bezwaar als in art. 41 der Wet be
doeld, dat gericht is tegen de verplichting tot 
het ondernemen of doen verrichten der bevolen 
werken en kon dus volgens het boven door 
mij betoogde, in deze stand der zaak niet meer 
worden te berde gebracht. Art. 41 toch geldt 
niet - zooals namens den Polder is gepleit -
alleen voor de onderhoudsplichtigen maar 
voor "het bestuur en hem, die het bevel ont
ving" zonder onderscheid en overige ns ·was de 
Polder, toen hij in 1919 het bevel van Gede
puteerde Staten ontving, krachtens art. 7bis 
van zijn Bijzonder R eglement, woals dit reeds 
in 1915 was gewijzigd, ten aanzien van al zijn 
dijken, dus ook ten aanzien van de Bilder
da=erlaan, de onderhoudsplichtige. 

Beide grieven ongegrond bevindende, con
cludeer ik ten slotte tot verwerping van het 
beroep en tot veroordeeling van den eischer 
in de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge R aad , enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest, voorwover 

thans van belang, blijkt: 
dat tot de waterkeeringen van den Zuider

legmeerpofder, met welker onderhoud het door 
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de Staten van Noord-Holland vastgesteld bij
zonder reglement voor dien polder het bestuur 
belast, behoort de Bilderdammerlaan, waar
over de grens tusschen de Provinciën Noord
en Zuid-Holl and in dier voege loopt, dat de 
laan voor de halve breedte in elk dier Pro
vinciën ligt; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
op 30 Juli 1919 den polder hebben bevolen de 
Bilderdammerlaan te verhoogen; 

dat de polder, ronder binnen den gestelden 
termijn hetzij inii;evolge art. 39 der Water
staatswet 1900 bij de Koningin, hetzij inge
volge art. 41 bij de bevoegde Rechtbank op te 
komen, nagelaten heeft de bevolen werken 
te verrichten; 

dat na het verstrijken van den termijn Ge
deputeerde Staten de bevolen werken zelf 
hebben doen uitvoeren en tot verhaal van de 
kosten op 13 April 1927 een dwangbevel tot 
een bedrag van f 58,910.90 tegen den polder 
hebben uitgevaardigd; 

dat de polder bij inleidende dagvaarding 
tegen het dwangbevel in verzet is gekomen, 
daarbij onder A. en B. wowel de noodzake
lijkheid van de bevolen werken betwistende 
als zijn verplichting om die te verrichten, 
terwijl onder C. ook het bedrag der in reke
ning gebrachte kosten als te hoog werd be
streden; 

dat de Arr.-Rechtbank te Haarlem bij von
nis van 18 Juni 1929 den polder ten aanzien 
van dit laatste punt in het gel ijk stellende, 
het dwangbevel voor een bedrag van f 17,107.35 
buiten effect heeft gesteld, doch voor het 
overige den pol der niet-ontvankelijk in zijn 
verzet heeft verklaard, op de volgende, door 
het Hof aldus samengevatte gronden: 

,,dat de door appellant (den polder) aange
voerde bezwaren, onder A. en B. vermeld, 
door de Rechtbank niet kunnen worden onder
zocht, omdat de Waterstaatswet 1900 in art. 
39 regelt het beroep tegen ingevolge art. 38 
gegeven bevelen, gegrond op de stelling dat 
de bevolen we1·ken niet noodzakelijk zijn, en 
de beslissing daarvan opdraagt aan de Kroon, 
zoodat de Rechterlijke Macht niet bevoegd 
is daarvan kennis te nemen, terwijl een beslis
sing omtrent het bestaan eener verplichting 
tot het doen uitvoeren der bevolen werken 
volgens art. 41 van de Rechtbank kan worden 
gevraagd binnen 30 dagen na ontvangst van 
het bevel, hetwelk in casu niet is geschied; 

"dat uit die bepalingen volgt, dat, wanneer 
de termijnen, bij art. 39 en 41 voorgeschreven 
zijn verzuimd of op de ingestelde voorziening 
door Kroon of Rechtbank is beschikt, daar
mede definitief va tstaan de al of niet nood
zakelijkheid der bevolen werken en het al of 
niet bestaan der verplichting van het water
schap, die werken te doen uitvoeren , en daar
op niet weder kan worden teruggekomen bij 
het verzet tegen het dwangbevel, genoemd in 
art. 47, hetwelk, behoudens het opwerpen van 
formeele bezwaren, zich slechts kan richten 
tegen het bedrag van het gevorderde; 

,,dat dit mede blijkt uit art. 42, 3e lid, 
welke bepaling kennelijk ten doel heeft eerst 
dàn de daaraan verbonden uitgaven mogelijk 
te maken, indien wowel de noodzakelijkheid 
der werken als de verplichting tot uitvoering 
door hen, op wie die kosten zullen worden 
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verhaald, vaststaan, welk doel geheel zou wor
den verijdeld, indien die factoren later, nadat 
die uitgaven reeds waren geschied, nogmaals 
in het debat konden worden betrokken; 

"dat die opvatting eveneens steun vindt in 
art. 43 welk voorschrift kennelijk niet alleen 
hetze] fde doel heeft als hierboven ten aanzien 
van art. 42 lid 3 is aangewezen, maar even
eens de mogelijkheid wil uitsluiten, dat de 
Kroon aan Gedeputeerde Staten wu opdragen 
een maatregel te nemen waartoe dat Coll"ge 
later door den Rechter onbevoegd zou kunnen 
worden geacht; 

"dat ten overvloede art. 47, zooals het luidde 
vóór de daaraan bij de wet van 11 Mei 
1923, S. 197, gegeven redactie, het verzet 
tegen den staat, door Gedeputeerde Staten 
opgemaakt tot verhaal der kosten, gemaakt 
ingevolge de artt. 42 en 43 met woveel woor
den beperkte tot "het bedrag der kosten van 
uitvoering en art. 47 bij gemelde wijzigings
wet wel een andere redactie verkreeg in ver
band met de gewijzigde voorschriften omtrent 
de executie, doch ·..1it geen enkele omstandig
heid is gebleken, dat de wetgever de moge
! ijkheid tot verzet heeft willen verruimen ; 

,,dat, nu uit artt. 38, 39 en 41 der Water
staatswet 1900 volgt, dat na afloop der daar 
genoemde termijnen of na beëindiging der 

- aangewezen procedure de kracht van het vol
gens art. 38 gegeven bevel vaststaat, wodat 
de wettigheid van het daarop berustende 
dwangbevel niet meer kan worden aangetast, 
opposant zich ook vruchteloos beroept op het 
feit dat art. 4 dier wet niet is toegepast, hoe
wel de Bilderdammerlaan een waterstaatsbe
lang zou vormen hetwelk twee provincies 
raakt·" 

dat 'in hooger beroep het Hof het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd, na, onder meer, 
te hebben overwogen: 

,,dat ook het Hof van oordeel is, dat appel
lant, nu hij de termijnen heeft laten voorbij
gaan, waarbinnen hij zich, wat de betwisting 
van de noodzakelijkheid der werken betreft, op 
de Kroon on, wat de betwisting van de ver
plichting van den polder tot het verrichten 
der werken betreft, op den Rechter had kun
nen beroepen, zonder van een van die mid
delen gebruik te maken, niet gerecht igd is 
door middel van verzet tegen het bij art. 47 
dier wet bedoelde dwangbevel, die betwistin
gen of een daarvan, alsnog te doen gelden, 
zooals de Rechtbank terecht heeft beslist op 
gronden, die het Hof overneemt en tot de zijne 
maakt, waarbij het Hof nog overweegt, dat 
ook blijkens de plaatsing van art. 47 in die 
wet. als inleidend artikel van paragraaf 14 
"verhaal van kosten" , en gelet op den aard 
van een dwangbevel als het aangevochtene, het 
verzet tegen een dergelijk bevel slechts kan 
betreffen - behoudens formeele bezwaren en 
een beroep op reeds gedane betaling of op 
verjaring - het bedrag der kosten, wodat de 
Rechter in dit stadium van deze zaak nog 
alleen mag oordeelen over de door appellant 
opgeworpen vraag of het noodig was, dat ter 
uitvoering van de door den Polder verzuimde 
taak de gevorderde kosten werden gemaakt; 

dat ook niet afdoet, dat die kosten wuden 
zijn gemaakt voor werken, die buiten de pro
vincie Noord-Holland zouden zijn gelegen, 
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daar een daaraan ontleend bezwaar eveneens 
betrekking heeft op de rechtmatigheid van den 
aanslag;" 

0. dat de polder tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd: zie concl. Proc.-Gen. ; 

0. daaromtrent: 
dat bij het verzet, dat het derde lid van art. 

47 der Waterstaatswet 1900 openstelt tegen 
het dwangbevel, uitgevaardigd overeenkomstig 
het eerste lid van dat artikel, de verschul
digdheid van het in te vorderen bedrag door 
den rechter kan worden onderzocht, voorzoo
ver niet andere wetsbepalingen dit onderwek 
afsnijden; 

dat, wanneer het dwangbevel strekt tot ver
haal van kosten, die Gedeputeerde Staten heb
ben gemaakt ter uitvoering van waterstaats
werken, die ondanks hun daartoe strekkend 
bevel niet verricht zijn, het stelsel van even
vermelde wet, woals dit met name is neer
gelegd in de artt. 39 en 41, belet om in de 
verzetprocedure de verschuldigdheid van het 
in te vorderen bedrag te bestrijden op grond, 
dat de werken niet noodzakelijk zijn of de 
opposant niet verplicht is om die uit te voeren; 

dat toch die artikelen hem, wien de uitvoe
ring is bevolen, een bijwnderen rechtsgang 
geven, hetzij bij de hoogste administratieve 
instantie, indien hij de noodzakelijkheid van 
het werk betwist, hetzij bij een daartoe be
paaldelijk aangewezen rechtbank ingeval van 
betwisting der verplichting op andere gron
den, terwijl uit de verdere wettelijke voor
schriften blijkt, dat Gedeputeerde Staten in 
den regel tot uitvoering van het werk op zijn 
kosten niet mogen overgaan voordat vaststaat, 
dat het gegeven rechtsmiddel niet of te ver
geefs is aangewend ; 

dat met dit stelsel niet te vereenigen is de 
opvatting van den Zuiderlegmeerpolder, waar
bij de rechtsstrij d op genoemde punten wu 
worden verplaatst naar een later stadium dan 
de wet blijkbaar wil, en, naar omstandig
heden, ook naar een ander gerecht dan art. 41 
aanwijst, terwijl bij die opvatting de nood
zakelijkheid van het werk zelfs ter beoordee
ling wu komen van een geheel ander gezag 
dan waaraan de wet dit oordeel in art. 39 
opdraagt; 

dat dus, al is de stelling van den verweer
der, dat het verzet van art. 47, afgezien van 
verweer van formeelen aard en beroep op te 
niet geg-aan zijn der vordering, alleen tegen 
het bedrag der in rekening gebrachte kosten 
kan zijn gericht, in haar algemeenheid niet 
juist, die stelling in het onderhavig geval, nu 
het betreft verhaal van kosten, die Gedepu
teerde Staten hebben gemaakt ter uitvoering 
van door hen bevolen werken, wèl opgaat; 

dat ook ongegrond is het betoog gevoerd 
aan het slot van het middel, dat dan toch in 
ieder geval in de verzetprocedure de vraag te 
beantwoorden was, of Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland bevoegd waren de uitvoe
ring van het werk te bevelen voorzoover dit 
moest worden aangelegd buiten die Provincie; 

dat immers geen reden bestaat om aan te 
nemen, dat bestrijding op dit motief van het 
door Gedeputeerde Staten aan een binnen hun 
Provincie gelegen waterschap gegeven bevel 
zou vallen buiten het kader van art. 41 der 
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Waterstaatswet 1900, terwijl slechts indien dit. 
laatste wèl het geval ware, de stelling van. 
eiscber wu opgaan; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400. R ed.). 
(N. J . ) 

2 Juni 1936. ARREST van den Hoogen. 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 21.) 

Daargelaten of, indien door een aantal 
zich daartoe aangemeld hebbende deelne
mers ritten worden ondernomen op den 
openbaren weg onder het vooruitzicht, dat 
bij volbrenging van de rit overeenkomstig 
bepaalde eischen een herinneringsmedaille 
zal worden verkregen, niet reeds van een 
wedstrijd in den zin van art. 21 M. en. 
R .wet moet worden gesproken, kan dit ka
rakter aan de onderhavige ritten niet wor
den ontzegd, zulks uit hoofde van de uit-
loving van extra-prijzen, welke ondanks 
het voorbehoud omtrent de bij de toeken-• 
ning daarvan te volgen gedragslijn, bij de 
deelnemers den indruk moesten vestigen, 
dat de onderlinge verhouding van hunne 
praestaties bij de toekenning van de extra
prijzen in aanmerking zou komen. 

Daar ook de organisatoren dit hebben 
moeten begrijpen, moet het als door ben 
gewild worden beschouwd. Aldus vormde 
de vergelijking der praestaties een element 
van het door de houders der ritten georga
niseerde. 

Op het beroep van 1°. W. C. V., timmerman, 
te Rotterdam, 2°. H . C. W., gemeentewerk
man te Gouda, 3°. A. W. F. B., kantoorbe
diende, te Rotterdam, requiranten van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Rotter
dam van 21 Februari 1936, waarbij , met ver
nietiging van door het Kantongerecht te 
Gouda onderscheidenlijk wat betreft requi
rant onder 1 ° en 2°, den 2den October 1935 
en, wat betreft requirant onder 3°, den 16den 
October 1935 gewezen vonnissen, requiranten 
ter zake van : ,,op den openbaren weg een 
wedstrijd met rijwielen houden", met toepas
sing van de artt. 1, 21, 29 alinea 3, 30, 39 der 
Motor- en Rijwielwet, 23, 91 Sr., zijn veroor
deeld, ieder tot een geldboete van vijf en 
twintig gulden en een vervangende hechtenis 
van vijf dagen; (Gepleit door Mr. F. A . Ko
kosky.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden vonnis is ten aanzien van 
de, in eersten aanleg vrij gesproken, requiran
ten bewezen verklaard: ,,dat zij op 30 Mei 
1935 tezamen en in vereenigin·g, in hun hoe
danigheid van bestuursleden van de "Vete
ranen-Rennersclub Voorwaarts", een wedstrijd 
met rijwielen hebben gehouden over voor het 
openbaar verkeer openstaande rijwegen, ten 
deele gelegen binnen het rechtsgebied van het 
K antongerecht Gouda, onder meer voor alle 
deelnemers over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg de Turfsingel te Gouda, 
wat zij als volgt hadden voorbereid en be-
werkstelligd. ' 

In het tijdvak vanaf 2 Mei tot op 30 Mei 
1935 hadden zij de deelname voor deze wed-
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strijd, door hen aangekondigd als "Twee Pro
vinciënrit", opengesteld voor een ieder, die 
daartoe 60 cent stortte, en wel werden daarbij 
de deelnemers in 6 verschillende klassen inge
deeld, in elk waarvan zij naar eigen keuze 
konden worden opgenomen. 

Voor de deelnemers in elke van die klassen 
waren door verdachten verschillende eischen 
vastgesteld en aangekondigd, waaraan zij 
moesten voldoen, wilden zij een, door ver
dachten in hun voormelde hoedanigheid uit
geloofde zoogenaamde herinneringsmedaille 
deelachtig worden. Zoo was voor de deelne
mers in een van die klassen als ei oh gesteld, 
dat zij een door verdachten voorgeschreven 
route van in totaal 60 kilometers moesten 
afleggen, in welke route ook de Turfsingel te 
Gouda was gelegen. Daarenboven was als 
eisch gesteld, dat zij die route binnen de vier 
uur moesten afleggen, wilden zij de voren
bedoelde herinneringsmedaille verwerven. In 
deze kla se hebben in feite verschillende per
sonen, die zich daartoe hadden doen inschrij
ven per rijwiel aan de hier bedoelde, door 
verdachten gehouden wedstrijd deelgenomen. 

Bovendien was door verdachten aangekon
digd, dat een aantal extra prijzen zouden wor
den toegekend aan diegenen onder de deel
nemers aan de ( !) hierbedoelde( !) wedstrijd, 
die zij, verdachten, wuden meenen, dat daar
voor het meest in aanmerking kwamen, ronder 
dat daarnevens werd bekend gemaakt welke 
richtsnoeren door hen, verdachten, bij die toe
kenning in acht genomen zouden worden. 
Mede gezien de doelstelling van de "Renners
club", waarvan verdachten als bestuursleden 
de ( !) hierbedoelde( !) wedstrijd deden uit
gaan, moest het uitloven van vorenbedoelde 
extraprijzen voor de deelnemers aan die ( !) 
wedstrijd tot de gevolgtrekking leiden, dat die 
prijzen zouden worden toegekend aan diegenen 
onder hen, die, na onderlinge vergel ijking 
zouden blijken den voorgeschreven weg het 
snelst te hebben afgelegd". 

Aan voormeld bewezenverklaarde werd de 
benaming gegeven: ,,op den openbaren weg 
een wedstrijd met rijwielen houden" en requi
ranten werden deswege veroordeeld ieder in 
eene geldboete van f 25, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door eene 
hechtenis van vijf dagen. 

Bij pleidooi is als middel van cassatie voor
gesteld: 

"S., althans v. t. van de artt. 21 en 29 al. 3 
der Motor- en Rijwielwet, doordat de Recht
bank ten onrechte heeft beslist, dat in casu 
een wedstrijd met rijwielen op den openbaren 
weg is gehouden en dat de thans requiranten 
zulks hebben bevorderd en daartoe de gelegen
heid gegeven". 

Bij dit middel wordt - terecht - niet be
twist, dat het feitelij k telastegelegde op grond 
van de in het vonnis gebezigde bewijsmiddelen 
kon worden bewezen verklaard. Het gaat dus 
om de vraag, of de Rechtbank uit dit bewe
zenverklaarde heeft kunnen afleiden, dat de 
verdachten hebben gehouden een wedstrijd in 
den zin van art. 21 der Motor- en Rijwielwet, 
bij de beoordeeling waarvan, naar het mij 
voorkomt, bu iten beschouwing kan en behoort 
te blijven al hetgeen, ten betoogé, dat hier 
sprake is van een wedstrijd, bovendien en dus 
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kennelijk ten overvloede, in het vonnis wordt. 
ontleend aan feiten en omstandigheden, waar
omtrent de telastelegging en de bewezenver
klaring niets bevatten, namelijk dat op het. 
aanplakbi ljet voor den rit wielrijders in ren
houding zijn afgebeeld, dat voor den rit een 
jury is ingesteld, die de tijden van aankomst. 
van ieder deelnemer vaststelde en dat de na
men van de eerst aankomenden met den door 
hen gemaakten tijd aan een courant zijn opge-. 
geven, waaruit, volgens het bestreden vonnis, 
in verband met de door de deelnemers gedra
gen kleeding en gebruikte rijwielen en het. 
gestorte inleggeld wude volgen, dat de deel
nemers om hun plaats bij aankomst hebben 
ge treden, wat verdachten hebben bevorderd 
en waartoe zij gelegenheid hebben gegeven. 

Wat betreft het kenmerk van een " wed
strijd" , als in gemeld wetsartikel bedoeld, in 
verband met de daarin bij de Wet van 1 ov. 
1924 S. 492 gebrachte wijziging van "snel-• 
heidswedstrijd" in "wedstrijd", met de uitge
sproken bedoeling, om ook betrouwbaarheids
ritten onder de verbod bepaling te brengen, 
heeft de H. R. het enge standpunt van het 
arrest van 23 Juni 1931 W. 12303, N. J . 1931, 
1095, waarbij die bedoeling niet tot haar recht 
scheen te kunnen komen, bij zijne arresten 
van 23 ovember 1931 W. 12459 . J. 1932, 
859 en 10 April 1933 W. 12624, . J. 1933, 
1509 verlaten, i=ers - met name in laatst-
gemelde beslissing - verstaan, dat het, om 
een dergelijken rit, a ls in de onderwerpelijke 
telastelegging en bewezenverklaring feitel ijk 
omschreven, aan te merken als een wedstrijd 
in den zin der wet, voldoende is, dat van eene 
vergelijking der prestaties van hen, die aan 
den rit hebben deelgenomen, kan worden ge
sproken. aar mijne meening is zulks ten 
dezen het geval, waar is komen vast te staan, 
dat de door requiranten vastgestelde en aan
gekondigde opzet van den rit onder meer 
omvatte, dat de deelnemers in een der klassen. 
eene voorgeschreven route van 60 Kilometer 
binnen den op vier uren bepaalden tijd moes
ten afleggen, teneinde eene uitgeloofde her
inneringsmedaille te veroveren, en dat ver
schillende personen, die zich daartoe hadden 
doen inschrijven, per rijwiel in die klasse aan 
den door requiranten uitgeschreven rit hebben 
deelgenomen. Hieruit vloeit toch, naar mijne 
meening, reeds onmiddellijk voort het bestaan 
van een strijd, zij het niet tegen, dan toch met. 
anderen om het bereiken van eene bepaalde
prestatie, welke strijd overigens nog werd aan
gewakkerd door de, zonder bekendmaking van 
de daarvoor geldende richtsnoeren in uitzicht 
gestelde extraprijzen, omtrent welker uitloving
de Rechtbank m. i. in verband met de doel
stelling van de hierbedoel de " R ennersclub", 
blijkende zoowel uit haar naam als uit den 
dooi· verdachten toegegeven opzet van den r it, 
nl. propaganda te maken voor dit doel, biy 
gebreke van bekendmaking als voormeld, kon 
en mocht aannemen, dat zij den bij dagvaar
ding bedoelden stimuleerenden invloed op de
mededinging moesten hebben, hetgeen immers 
insluit, dat ook de requiranten zulks a ls voor 
de hand liggende gevolgen van hun stilzwijgefr 
omtrent de richtsnoeren, waarnaar de uitrei
king dier prijzen zoude geschieden, moeten 
hebben begrepen. 
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Aangezien het voorgedragen middel mij der
halve niet gegrond voorkomt, concludeer ik 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens de 

Tequiranten voorgesteld bij pleidooi en lui 
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonn is, overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi
ranten is bewezen verklaard, dat zij enz. (zie 
conclusie) ; 

dat de Rechtbank daarbij heeft overwogen: 
Gelet op den naam van de club, waarvan 

verdachten bestuurslid waren, op het doel, 
waarmede verdachten hebben verklaard den 
tocht te hebben georganiseerd moest naar het 
-oordeel der Rechtbank het uitloven va n extra 
prij zen voor de deelnemers aan den wedstrijd 
wel tot de gevolgtrekking leiden, dat som
mige van die prijzen zouden worden toegekend 
aan diegenen onder hen, die na onderlinge 
vergelijking zouden blijken den voorgeschreven 
weg het snelst te hebben afgelegd; 

dat hier sprake is van een wedstrijd, die 
verdachten hebben georganiseerd en gehouden, 
volgt nog bovendien uit de omstandigheden, 
<lat op het aanplakbiljet voor den rit wiel
Tijders in renhouding zijn afgebeeld; 

dat voor den rit een jury is ingesteld, die 
<le tijden van aankomst van ieder deelnemer 
vaststel de en dat de namen van de eerste 
aankomenden met den door hen gemaakten 
tijd aan een courant is opgegeven, waaruit 
volgt, in verband met de door de deelnemers 
gedragen kleeding en gebruikte rijwielen en 
het gestorte , inleggeld, dat de deelnemers om 
hun plaats bij aankomst hebben gestreden, wat 
verdachten hebben bevorderd en waartoe zij 
gelegenheid hebben gegeven; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat - daargelaten, of, indien, gelijk blijkens 
<le bewezenverklaring te dezen, door een aantal 
zich daartoe aangemeld hebbende deelnemers 
worden ondernomen ritten met rijwielen op 
den openbaren weg onder het vooruitzicht, dat 
bij volbrenging van de rit overeenkomstig be
paalde eischen een herinneringsmedaille zal 
worden verkregen, niet reeds van een wedstrijd 
in den zin van art. 21 der Motor- en Rijwiel
wet moet worden gesproken - dit karakter 
aan de onde1·havige ritten niet kan worden 
o ntzegd, zulks uithoofde van de uitloving van 
extraprijzen, welke naar de bewezenverklaring, 
zij het onder alle voorbehoud van de bij de 
toekenning daarvan te volgen gedragslijn, hier 
heeft plaats gehad; 

dat toch - gelijk mede is bewezenverklaard 
en op grond van het daaromtrent in het vonnis 
gestelde kon worden bewezen verklaard - die 
uitloving ondanks het gemaakte vooi-behoud 
bij de deelnemers den indruk moest vestigen, 
dat de onderlinge verhouding van hun praes
taties bij de toekenning van de extrà-prijzen 
in aanmerking zou komen; dat ook de orga
nisatoren van de ritten dit hebben moeten 
begrijpen en het derhalve als door hen gewild 
moet worden beschouwd; dat aldus een ver-
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gelijkihg van de praestaties een element van 
het door ' de houders der ritten, de requiranten, 
georganiseerde vormde; 

dat mitsdien - wat er zij van de redenen, 
welke naar de overwegingen der R echtbank 
bovendien voor het aannemen te dezen van een 
wedstrijd konden gelden - het middel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep, (N.' J . ) 

19 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Land- en Tuin bouwongevallenwet 

-1922 art. 53; Wet R. 0 . art. 99.) 
De door req. (het 0. M.) in het middel 

naar voren gebrachte grief kan in verband 
met art. 99 R. 0. nimmer tot cassatie 
leiden. (Anders implicite Adv.-Gen. Wijn
veldt.) 

De verplichting tot aangifte duurt ook 
na den voor de aangifte gestelden termijn 
voort, zoodat van verjaring geen sprake kan 
zijn. 

In art . 53 van de Land- en Tuinbouwonge
vallenwet wordt de verplichting tot aan
gifte opgelegd aan den werkgever, dat is 
- naar luid van ar t. 1 onder c - hij die 
anderen in zijn dienst heeft voor de uitoefe
ning van eenig verzekeringsplichtig bedrijf. 
Mitsdien kan de verplichting tot aangifte 
eerst intreden, zoodra hü , die een der in 
art. 11 der wet genoemde bedrijven uitoe
fent, een of meer personen in dienst heeft , 
gelijk dan ook de beschikking van den 
Minister van Arbeid VILil 23 Oot. 1922 van 
de aangifte door den werkgever spreekt. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0. M. 
bij de Kantongerechten Almelo, Enschedé en 
Groenlo, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Groenlo van 
21 April 1936, waarbij G. J. B. , landbouwer, 
te Lintelo (gemeente Aalten) ter zake van: 
"het als werkgever ingevolge de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 niet binnen den 
termijn gesteld door den Minister van Arbeid 
tegen bewijs van ontvangst schriftelijk aan
gifte doen in duplo van het door hem uitge
oefend bedrijf ten kantore van de posterijen, 
binnen welks kring hij zijn woonplaats heeft" , 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 11, 531, 108 1, 
123 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, 23, 91 Sr., bij verstek is veroordeeld tot 
eene geldboete van twintig gulden en een 
vervangende hechte nis van twintig dagen. 

Conclusie van den Adv,-Gen. Wijnveldt. 

Gerequireerde stond voor den Kantonrechter 
te Groenlo terecht ter zake, dat hij in de ge
meente Aalten op 5 December 1935 is bevon
den, nadat hij in zijn onderneming sedert 1 
Mei 1935 Lourens Kruse als landbouwers
knecht tegen loon, benevens vrije kost en 
inwoning in zijn dienst had voor de uitoefe
ning van zijn verzekeringsplichtig landbouw
bedrijf (en terwijl hij vóór 1 Mei 1935 nimmer 
een arbeider in zijn onderneming in genoemd 
landbouwbedrijf in zijn dienst had gehad) niet 
binnen veel'tien dagen na den aanvang van 
dat bedrij f, tegen bewijs van ontvangst schrif-
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telij k aangifte van het . door hem uitgeoefend 
landbouwbedrijf te hebben gedaan in duplo 
ten kantore der posterijen, binnen welks kring 
hij zijne woonplaat.s had. 

Gerequireerde was niet verschenen en tegen 
hem werd verstek verleend - na de behan
deling der zaak achtte de Ambtenaar van het 
0. M. het telastegelegde feit bewezen , doch 
niet strafbaar en vorderde oot.slag van alle 
i:echtsvervol g ing. 

De Kantonrechter oordeelde blijkens schrif
telijk vonnis van 21 April l!J36 echter anders 
en zag in het bewezen verklaarde het straf
bare feit bedoeld bij art 53 1 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Hij overwoog, dat uit de in hun onderling 
verband beschouwde artt. 1, 2 en 11 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 bl ij kt, dat 
voor de in gemeld art. 11 bedoelde bedrijven 
de verzekeringsplicht begint vanaf het t ijdstip 
dat daarin arbeiders in dienst zij n voor de 
uitoefening van het bedrijf ; dat vanaf die 
indiensttreding voor hem. die de arbeiders in 
dienst heeft met de hoedanigheid van werk
gever de verplichting ontstaat bedoeld in art. 
&3 le dier wet en uit gemelde artikelen nood
zakelijk moet worden opgemaakt, da t deze bij 
bedrijven zonder arbeiders buiten toepassing 
blijven en dat dan ook als aanvang van het 
bedrijf bedoeld in de Beschikking van den 
Minister van Arbeid van 23 October 1923 
onder L eerste lid en b moet worden aange
nomen het oogenblik dat de werknemers in 
dienst komen, en veroordeelde gerequireerde 
tot een geldboete van f 20 bij gebreke van 
betal ing en verhaal te vervangen door 20 
dagen hechtenis. 

De Ambtenaar van het 0. M. kon zich met 
dit vonn is niet vereenigen en draagt bij 
schriftuur in cassatie als middel voor: S., a l
thans v. t. van artt. 348, 349 , 350, 351, 352 
en 398 Sv,; artt. 23, 70 en 91 Sr. , 1, 2, 11 53 
en 108 van de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 ; en van het sub I bepaalde van de 
beschikking van den Minister van. Arbeid van 
23 October · 1922 tot vaststelling van den ter
mijn en het formulier van aangi fte bedoeld 
in de artt. 53 en 55 der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 (woals deze besch ikking 
later gewijzigd en aangevuld is), door te be
slissen, ,,dat uit de in hun onderling verband 
beschouwde artt. 1, 2 en 11 der Land- en 
Tu.inbouwongevallenwet 1922 blij_kt, dat voor 
de in gemeld art. 11 bedoelde bedrijven de 
verzekeringsplicht begint vanaf het tijdstip, 
dat daarin arbeiders in dienst zijn voor de 
uitoefening van het bedrij f" en "dat vanaf 
die indiensttreding voor hem, die de arbeiders 
in dienst heoft mèt de hoedan igheid van werk
gever de verplichting· ontstaat, bedoeld in art. 
53 1 di0T wet." 

Ter toe! ichting zegt requirant, dat de aan
gifte van het verzekeringspl ichtig bedrijf in 
casu volgens genoemde beschikking van den 
Minister van Arbeid van 23 October 1922 
moet plaats hebben: a. indien het bedrijf is 
aangevangen vóór 1 ovember 1922, tusschen 
1 November 1922 en 1 December 1922; b. 
indien het bedrijf is aangevangen op of nà 
1 N ovember 1922, binnen veertien dagen na 
den aanvang van heL be.drijf, en de dag van 
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aanvang van het bedrijf en de dag van in
diensttreding van den eersten arbeider in dat 
bedrijf niet dèzelfde behoeven te zijn. 

De door den Kantonrechter genoemde artt. 
1, 2, 11 en 53 1 in hun onderling verband 
beschouwd kunnen een tegenovergestelde op
vatting niet rechtvaardi gen. 

Art. 1 onder b, j 0
• art. 11 stelt vast, dat 

onder een verzekeringsplichtig bedrijf moet 
worden verstaan het landbouwbedrijf, het vee
houdersbedrijf, enz., dus het beroep van land
bouwer, het beroep van veehouder, enz., waar
toe het niet van belang is of voor de uitoefe
ning van dat beroep al dan niet arbeiders in 
dienst zijn genomen, aangezien men toch dat 
beroep zeer wel zonder arbeiders kan uit
oefenen. 

Art. 1 onder c noemt werkgever "ieder 
natuurlijk of rechtspersoon, die anderen in zijn 
dienst heeft voor de uitoefening van eenig 
verzekeringsplichtig bedrijf". Uit deze om
schrijving blijkt a. dat de wet blijkbaar onder
scheid maakt tusschen "personen, die a nderen 
in dienst hebben voor de uitoefening van eenig 
verzekeringsplichtig bedrijf" en "personen, die 
niemand in dienst hebben voor de uitoefening 
van eenig verzekeringsplichtig bedrijf, doch 
dat bedrijf alleen uitoefenen," b. dat de eerste 
volgens de wet a ls "werkgevers" zijn te be
schouwen, maar c. dat beiden een verzekerings
plichtig bedrijf uitoefenen. 

H etzelfde volgt uit de definitie van art. 1 
onder d. Een arbeider volgens die definitie 
is iemand, die in dienst van den werkgever in 
diens onderneming in een verzekeringsplichtig 
bedrijf tegen loon werkzaam is. Hieruit volgt, 
dat, gegeven een verzekeringsplichtig bedrijf 
(ronder werknemers ) ieder persoon, die in 
dienst treedt in de onderneming in dat be
drijf, arbeider wordt volgens de wet; dat 
echter het verzekeringsplichtig bedrijf reeds 
bestond vóór die in diensttreding. 

Ook zij nog opgemerkt, dat de opvatting 
van den Kantonrechter tot de m . i. onaan
nemelijke conclusie zou voeren, dat een land
bouwer, die 's romers arbeiders in dienst heeft, 
doch 's winters het werk wel alleen af kan, 
afwisselend 's romers wel en 's winters niet 
een landbouwbedrijf wu uitoefenen. 

De Kantonrechter had dus behooren te on• 
derroeken, wanneer het landbouwbedrijf (ron
der arbeiders) van verdachte was aangevan
gen. Was dit vóór 1 November 1922, dan had 
hij , waar de aangifte dan had moeten geschie
den tusschen 1 November 1922 en 1 December 
1922 en het telastegelegde dus verjaard was, 
den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 
bij het Kantongerecht te Groenlo niet-ontvan
kelijk moeten verklaren. 

Waar de dagvaard ing op 11 Maart 1936 is 
beteekend, had de Kantonrechter eenzelfde 
besl iss ing moeten geven, indien het bedrijf 
van den ·verdachte (zonder arbeiders) was aan
gevangen op of na 1 November 1922, doch 
vóór 26 Februari 1935. Alleen in het onwaar
schijnlijke geval, dat de aanvaug van dat 
bedrij f ná 26 Februari 1935 had plaats gehad, 
had een veroordeeling kunnen volgen. 

Door te bsel issen, dat de aanvang van het_ 
bedrijf en de datum van indiensttreding van 
den ,eersten arbeider op een en denzelfden . 

32 
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dag plaats vinden, heeft de Kantonrechter aan 
de woorden "aanvang van het bedrijf" in 
bovenaangehaalde beschikking van den Mi
nister van Arbeid een uitleg gegeven, die niet 
is overeen te brengen met de duidelijke be
woordingen van de wet. 

Het middel komt mij niet juist voor. Art. 
11 der Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet 1922 
somt zeer zeker de in de wet bedoelde verze
keringsplichtige bedrijven op, maar dit sluit 
niet in zich dat het uitoefenen van één dier 
bedrijven .ronder meer mede.brengt, dat men 
verzekeringsplichtig is. Daartoe zijn meer ver
eischten gesteld in de wet. Art. 1 der wet geeft 
slechts begripsbepalingen en beslist dienaan
gaande weinig; terecht beschouwt dan ook 
de Kantonrechter de bepalingen der wet -
waaraan de Minister bij de uitvoering niets 
veranderen kan en ook niet wilde - in onder
ling verband. 

A rt. 1 onder a spreekt van een onderneming, 
waarin een verzekeringsplichtig bedrijf wordt 
uitgeoefend. 

N a de opsomming van art. 11, zeggend 
welke bedrijven onder de wet vallen, spreekt 
dan ook art. 12 dadelijk over den werkgever 
die in zijn onderneming een verzekeringsplich
tig bedrijf uitoefent. 
· Hier heeft de Kantonrechter feitelijk vast

gesteld , dat gerequ ireerde vóór 1 Mei 1935 
nimmer een arbeider in dienst had, m. a . w. 
of gerequireerde wellicht en zelfs waarschijn
lijk voordien wel een bedrijf uitoefende, dat 
indien de overige vereischten aanwezig waren, 
verzekeringsplichtig zou zijn, doet niet ter 
zake, hij was toch voordien geen werkgever in 
een onderneming waarin een verzekeringsplich
tig bedrijf werd uitgeoefend. 

Een volkomen analoge opvatting is m . i . te 
vinden in de oudere Ongevallenwet 1921. Ook 
daarin wordt men niet verplicht elk bedrijf 
aan te geven (artt. 30 vlg.), dat verzekerings
plichtig zal kunnen worden, wanneer de 
overige vere ischten aanwezig zijn. De con
siderans van beide wetten wijst hier reeds op, 
wanneer deze zegt, dat deze wetten willen 
voorzien in de verzekei· ing van arbeiders. 

Art. 53 der Land- en Tuinbouw Ongevallen
wet 1922 stelt zeer eenvoudig, dat de werk
gever verplicht is de vereischte aangifte te 
doen. Wanneer gerequireerde, toen hij wel 
licht in een lang verleden zijn bedrijf zonder 
arbe ider aanving, aangifte was komen doen, 
zou hij zeer terecht naar huis zijn gezonden, 
omdat hij , zooals feitelijk vaststaat niet werk
gever was. 

De Kantonrechter behoefde bij deze opvat
ting dus niets te onderzoeken, daar de vraag 
van verjaring der overtred ing, op grond van 
de gebleken feiten, niet aan de orde kon 
komen. 

Het beroep van requirant op de Ministe
rieele beschikking van 23 October 1922 is 
daarom ook onjuist, omdat de Minister zeer 
terecht niet vordert aangifte van den aanvang 
van het bedrijf in het algemeen, maar in over
eenstemming met de wet bepaalt, wanneer 
werkgevers van den aanvang van het ver
zekeringsplichtig bedrijf aangifte moeten doen. 

Ik acht het vonnis dus juist gewezen, en 
concludeer tot verwerping van het beroep. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op het rniddel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

in aansluiting waaraan requirant betoogt, 
dat de K antonrechter had moeten onderzoeken 
of het tenlastegelegde feit niet was verjaard 
in verband met het tijdstip, waarop gerequi
reerde zijn landbouwbedrijf had aangevangen, 
en met de .termijnen, in de beschikking van 
den Minister van Arbeid van 23 October 1922 
bepaald; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aán den 
gerequireerde is telastegelegd: (zie conclusie); 

dat - nadat het 0. M. ontslag van rechts
vervolging had gevorderd - bij het bestreden 
vonnis het telastegelegde is bewezen verklaard 
en dit is gequalificeerd en aan gerequireerde 
deswege straf opgelegd als voormeld; 

dat de Kantonrechter ten aanzien van de 
strafbaarheid van het bewezen verklaarde 
daarbij heeft overwogen: 

dat uit de in hun onderling verband be
schouwde artt. 1, 2 en 11 der L and- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 blijkt, dat voor de 
in gemeld art. 11 bedoelde bedrijven de ver
zekeringsplicht begint vanaf het tijdstip dat 
daarin arbeiders in dienst zijn voor de uit
oefening van het bedrijf; dat vanaf die in-· 
diensttreding voor hem die de arbeiders in 
dienst heeft met de hoedanigheid van werk- -
gever de verplichting ontstaat bedoeld in art. 
53 l e dier wet en uit gemelde artikelen nood
zakelijk moet worden opgemaakt, dat deze bij 
bedrijven zonder arbeiders buiten toepassing 
blijven en dat dan ook a ls aanvang van het 
bedrijf bedoeld in de Beschikking van den 
Minister van Arbeid van 23 October 1923 
(lees: 1922) onder I ee1·ste lid en b moet 
worden aangenomen het oogenblik dat · de 
werknemers in dienst komen; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat - daargelaten dat de grief in verband 
met het bepaalde in art. 99 der Wet R. 0. 
nimmer tot cassatie zou kunnen leiden, en 
daargelaten ook, dat, zelfs al ware requirant's 
stelling juist, desniettemin van verjaring geen 
sprake z~u kunnen zijn, omdat de verplichting 
tot aangifte ook na afloop vau den voor de 
aangifte gestelden termijn voortduurt - de 
aan het middel ten grondslag liggende rechts
beschouwing afstuit op de duidelijke woorden 
van art. 53 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922, waarin immers de verplichting tot 
aangifte wordt opgelegd aan den werkgever 
dat is - naar luid van art. 1 onder c - hij die 
anderen in zijn dienst heeft voor de uitoefening 
van eenig verzekeringsplichtig bedrijf; dat 
mitsdien de verp lichting tot aangifte eerst 
kan intreden, zoodra hij, die een der in art. 
11 der wet genoemde bedrijven uitoefent, een 
of meer personen in zijn dienst heeft, gelijk 
dan ook de beschikking van den Minister van 
Arbeid van 23 October 1922 van de aangifte 
door den werkgever spreekt; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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19 Octob er 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet artt. 4 en 12; Bouw
verordening van Dalfsen art. 97; Sr. art. 
1 ; Gemeentewet art. 203.) 

Door het bepaalde in het nieuwe derde 
lid van art. 97 der Bóuwverordening geldt 
de verplichting tot aansluiting aan de 
drinkwaterleiding ook voor bestaande wo
ningen. Wel spreekt het besluit van Gedep. 
Staten van aanvuUing van art. 97, lid 3, 
zulks terwijl dat artikel reeds een derde 
lid had, doch de bedoeling om het oude 
der de. lid door het nieuwe derde lid te 
vervangen is onmiskenbaar, wodat terecht 
is aangenomen, dat het oude was afge
schaft. 

Niets belette den Gedep. Staten een 
datum voor het in werking treden van hun 
besluit vast te stellen; nu de afkondiging 
behoorlijk was geschied, stond aan de ver
bindendheid van de nieuwe bepaling niets 
in den weg. 

Er bestond geen twijfel omtrent de be
paling, die hier van toepassing wu zijn, 
noch was er sprake van toepasselijkheid 
van een voor den verd. gunstigste bepaling, 
daar na het tijdstip, waarop het feit is 
begaan, de wetgeving niet was veranderd. 

Met het woord "de drinkwaterleiding" 
heeft art. 43, lid 3 der Bouwverordening 
kennelijk op het oog de te Dalfsen aan
wezige publieke waterleiding der N. V. 
,,W aterle iding Mij. Overijssel". 

Nu req. is veroordeeld ter zake van het 
gebruiken van- een bouwwerk, dat in strijd 
met de bepalingen van voormelde bouw
verordening n iet aan de drinkwaterl eiding 
was aangesloten, speelt dus de vraag, wie 
voor die aansluiting heeft te zorgen 
geen rol. 

Niet is in te zien, waarom de verorde
ning een verplichting der inwoners van 
Dalfsen tot het aangaan van eene overeen
komst tot aansluiting aan eenige bepaalde 
waterleiding op door de waterleidingmij. 
eenzijdig vast te stellen voorwaarden zou 
moeten inhouden. 

Op het beroep van H. M. B., zonder beroep 
te Dalfsen, requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Recht
bank te Zwolle van 19 Maart 1936, houdende 
bevestiging in hooger beroep van een monde
ling vonnis van het Kantongerecht te Zwolle 
van 12 Dec. 1935, waarbij requirant, ter zake 
van "in de gemeente Dalfsen een bouwwerk 
gebruiken, dat verkeert in een toestand, die 
in strijd is met één der bepalingen in hoofd
stuk VI der Bouwverordening voor de ge
meente Dalfsen vervat", met aanhaling van 
de artt. 97, lid 3, j 0

• 43 lid 3, 103 sub 1 
initio en sub a, 116 der Bouwverordening voor 
de gemeente Dalfsen, zooals die verordening 
is gewijzigd bij besluit van de Gedeputeerde 
Staten van Overijssel d.d. 19 Maart 1935, 
welk besluit is goedgekeurd bij K . B . d.d. 25 
April 1935, n°. 18, 1, 12, 58 Woningwet, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van drie 
gulden en drie dagen vervangende hechtenis; 
(Gepleit door Mr. A. W. E. Brandsma ). 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
1. S ., immers v. t. van de artt. 97 jis. 43 

en 103 der Verordening op het bouwen en de 
bewoning in de gemeente Dalfsen doordat de 
Rechtbank bevestigend het vonnis van den 
Kantonrechter te Zwolle d .d. 12 Dec. 1935 
requirant veroordeeld heeft ter zake het niet 
aangesloten zijn aan de drinkwatei-leiding 
ofschoon art. 97 lid 3 dezer V erordening uit
drukkelijk bepaalt dat het in art. 43 derde 
lid bepaalde, namelijk de verplichting tot aän
sl uiting, niet van toepassing is op bestaande 
woningen en requirant's woning is een in den 
zin dezer Verordening bestaande woning. 

2. S., immers v. t. van de artt. 97, 43 en 
103 van de sub 1 genoemde Verordening, art. 
1 van Sr. en art. 12 lid 9 Woningwet jis. art. 
12 lid 6 Woningwet en art. 203 Gemeentewet, 
doordat de Rechtbank de bij Besluit van Ge
deputeerde Staten van Overijssel d .d. 19 Maart 
1935 N°. 2845 2166, 4e Afd., goedgekeurd bij 
K. B. van 25 April 1935 N°. 18 gegeven aan
vulling van deze verordening met een derde 
lid heeft geoordeeld rechtsgeldig te zijn en van 
toepassing op requirant's woning ofschoon: 

a. deze aanvulling van art. 97 met e"ln 
derde lid zinloos is daar reeds een derde lid 
bestond en is blijven bestaan ; 

b. deze aanvulling het tegendeel bepaalt 
van hetgeen in het derde lid van art. 97 dat 
reeds bestond en is blijven bestaan is voor
geschreven; 

c. de inwerkingtreding der aanvulling is 
bepaald op twee maanden na den dag der 
Koninklijke Goedkeuring, dus onafhankelijk 
van al dan niet afkondiging der aanvull ing; 

d. indien de aanvulling rechtskracht zou 
bezitten, haar gezag niet grooter kan zijn dan 
van het oude, gehandhaafd lid van art. 97, te 
meer waar bij wetswijziging gelden de voor 
den verdachte meest gunstige bepalingen en 
tot het wezen van het strafrecht behoort de 
regel: in dubio pro reo, welke regel niet 
enkel voor de bewijsconstructie doch ook ten 
aanzien van de strafbaarheid en strafwaardig
heid en het geheele strafbare feit geldt. 

3. S., immers v. t. van de artt. 97 jis. 43 
en 103 der meer genoemde Verordening door
dat de Rechtbank requirant heeft veroordeeld 
ter zake niet-aangesloten te zijn aan "de drink
waterleiding" ofschoon in genoemde verorde
ning geene aansluiting aan eenige bepaalde 
drinkwaterleiding is voorgeschreven terwijl 
evenmin is vermeld waar deze drinkwaterlei
ding l igt en evenmin wie voor die aansluiting 
op de drinkwaterleiding moet wrg dragen en 
evenmin is omschreven een ige verplichting der 
inwoners van Dalfsen tot het aangaan van een 
overeenkomst tot aansluiting aan eenige be
paalde waterleiding op door die waterleiding
maatschappij eenzijdig vast te stellen voor
waarden. 

0. dat, blijkens de aanteekening van het 
bevestigde mondelinge vonnis, daarbij ten laste 
van requirant is bewezenverklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij den 11 November 1935 onder de gemeente 
Dalfsen als eigenaar en bewoner heeft ge-



1936 

bruikt een bouwwerk, zijnde een bestaande 
woning, gelegen Wilhelminastraat .. . , welke 
niet was voorzien van een middel tot water
voorziening, dàt deugdelijk drink- en huis
houdwater in voldoende mate verschafte, be
staande in een aansluiting op de drinkwater
leiding, zulks terwijl eenig deel van die wo
ning niet meer dan 40 meter verwijderd was 
van een hoofdhuis dier waterleiding, zijnde 
deze afstand gemeten over den kortsten weg, 
langs welken een aanslu iting zonder over
wegende bezwaren kon worden gemaakt; 

0. dat de artt. 43 en 97 van de Bouwveror
dening voor de gemeente Dalfsen, zooals deze 
is vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 Aug. 
1933 en in werking getreden 1 October 1934 
luiden als volgt: 

Art. 43. ,,1. Elke woning moet voorzien 
zijn van een middel tot watervoorziening, dat 
deugdelijk drink- en huishoudwater in vol 
doende mate verschaft; de bewoners moeten 
steeds daarvan gebruik kunnen maken. Indien 
het zich niet binnenshuis bevindt, moet het op 
het bij de woning behoorende erf zijn gelegen 
op geen grooter afstand van de woning dan 
10 meter. 

2. Indien de waterwinning met zeer groote 
moeilijkheden gepaard gaat, is van het be
paalde in het eerste lid vrijstelling mogelijk 
in dier voege, dat een middel tot watervoor
ziening voor ten hoogste twee woningen za l 
dienen mits het zich niet binnen een woning 
of een' daarbij behoorende ruimte bevindt. 

3. H et in het eerste lid bedoelde middel 
tot watervoorz iening moet bestaan in een aan
sluiting op de drinkwaterleiàing, indien eenig 
deel van de woning niet meer dan 40 meter 
verwijderd is van een hoofdhuis dier water
leiding of van de as van den weg, waarin ter 
plaatse een zoodan ige hoofdhuis aanwezig is . 
Deze afstand wordt gemeten over den kort
sten weg, langs welken een aansluiting zonder 
overwegende bezwaren kan worden gemaakt. 

4. In het in het derde lid bedoelde geval 
moet binnen de woning ten minste één afbp
kraan aanwezig zijn." 

Art. 97. ,,1. Elke woning moet voorzien 
zijn van een middel tot watervoorziening, dat 
deugdelijk drink- en huishoudwater in vol
doende mate verschaft; de bewoners moeten 
steeds daarvan gebruik kunnen maken. 

2. Het in het eerste lid bedoelde middel 
tot watervoorziening mag voor niet meer dan 
vier woningen dienen. Indi en het slechts Vl)Or 

één woning dient, moet het zich binnen die 
woning bevinden, dan wel in een tot die 
woning behoorende ru imte of op het bij die 
woning behoorende erf; in het laatste geval 
mag de afstand tot de woning niet meer dan 
10 meter bedragen. Indien het voor meer dan 
één woning dient, mag het zich niet meer 
bevinden binnen eene woning of eene daarbij 
behoorende ruimte. 

3. Het bepaalde in art. 43, derde lid, is niet 
van toepassing op bestaande woningen". 

0. dat vervolgens Gedeputeerde Staten van 
Overijssel bij Besluit van 19 Maart 1935, goed
gekeurd bij K. B. van 25 April 1935 n° . 18 en 
door Burgemeester en Wethouders van Dalf
sen afgekondigd op 31 Mei 1935 hebben be
paald: 

I . Art. 97 der Bouwverordening voor de 
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gemeente Dalfsen wordt aangevuld met een 
derde lid, luidende: 

"3. Het bepaalde in art. 43, derde lid is 
mede van toepassing op bestaande woningen. 
Van de aldaar bedoelde verplichting kan tot 
wederopzegging vrijstelling worden verleend, 
doch alleen indien door belanghebbende wordt 
aangetoond, dat de woning voldoet aan de 
bepalingen vervat in het eerste en tweede l id 
van dit artikel. 

Geen vrijstelling wordt verleend, voordat de 
betrokken Inspecteur van de Volksgezondheid 
omtrent het desbetreffend verzoek is gehoord." 

II. dat dit besluit in werking treedt twee 
maanden na den dag, waarop de Koninklijke 
goedkeuring op dat besluit is verkregen; 

0. dat het eerste cassatiemiddel zich tever
geefs beroept op de omstandigheid, dat, vol
gens art. 97, derde lid, van voormelde Bouw
verordening. het in art. 43 derde lid bepaalde 
omtrent de verplichting tot aansluiting aan de 
drinkwaterleid ing niet zou gelden voor be
staande woningen; dat immers het nieuwe 
art. 97, derde lid, juist het tegendeel bepaalt 
en nu wel voormeld besluit van Gedeputeerde 
Staten spreekt van aanvulling van voormeld 
art. 97 met een derde lid, zulks terwijl dat 
artikel reeds een derde lid had, doch dat de 
bedoeling om dat oude derde lid door het 
nieuwe derde lid te vervangen onmiskenbaar 
is, zoodat de kantonrechter terecht heeft aan
genomen, dat, na bedoelde "aanvulling" , 
alleen het nieuwe derde lid gold en het oude 
was afgeschaft; 

0. dat uit het voorafgaande volgt, dat de 
grieven a en b van het tweede cassatiemiddel 
ongegrond zijn; 

0. wat de grief onder c betreft, dat niets 
den Gedeputeerde Staten belette om een datum 
voor het in werking treden van hun Besluit 
vast te stellen en dat, nu de afkondiging be
hoorlijk was geschied, aan de verbindendheid 
van bedoelde nieuwe bepaling der Bouwveror
dening niets in den weg stond; 

dat derhalve ook deze grief niet kan opgaan; 
0. dat de grief onder d almede faalt; dat 

immers van een gehandhaafd oud derde lid 
van art. 97 geen sprake is; dat derhalve ook 
geen twijfel bestaat omtrent de bepaling, 
welke hier van toepassing zou zijn, noch ook 
van toepasselijkheid van de voor den verdachte 
meest gunstige bepalingen bij verandering van 
wetgeving, daar na het tijdstip, waarop het 
feit is begaan, de hier in aanmerking komende 
wetgeving niet veranderd is; 

0. ten aanzien van het derde middel van 
cassatie, dat de grief betreffende de vraag, 
welke drinkwaterleiding hier is bedoeld, niet 
opgaat, daar, gelijk ook de Kantonrechter in 
het bevestigde vonnis heeft overwogen, art. 
43, derde lid van voormelde Bouwverordening 
met het woord "de drinkwaterleiding" kenne
lijk op het oog heeft de te Dalfsen aanwezige 
publieke waterleiding der N. V . ,,Waterlei
ding Maatschappij Overijssel"; 

0. dat de grief, dat niet is bepaald wie voor 
de aansluiting moet zorg dragen, niet ter zake 
dienende is, nu requirant is veroordeeld ter 
zake van het gebruiken van een bouwwerk, 
dat in strijd met de bepalingen van voormelde 
bouwverordening niet aan de drinkwaterlei
ding was aangesloten, waarbij dus de vraag, 
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wie voor die aansluiting heeft te zorgen geen 
rol speelt; 

0. dat ook de grief, vermeld aan het slot 
van dit middel geen doel kan treffen, daar 
niet is in te zien, waarom de verordening be
palingen, als in die grief genoemd, zoude moe
ten inhouden ; 

0 . dat derhalve alle middelen ongegrond 
zijn; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclu8ie van 
den AdAJocaat-Generaal Wijnveldt, die los van 
de middelen nog opmerkt: 

" Afgeschei den van deze middelen merk ik 
nog op, dat, nu de verordening onderscheidt 
tusschen woningen bestaande vóór, en bestaan
de nà (gebouwd nà de inwerkingtreding der 
verordening, het wenschelijk ware geweest, dat 
in de telastelegging was aangegeven, dat de 
woning waar het hier over gaat op 25 Juni 
1935 reeds bestond. 

Nu de verordening aan beide soorten van 
woningen echter den zelfden eisch stelt, acht 
ik dit bezwaar niet van dien aard, dat ik 
daarom ambtshalve cassatie zou moeten voor
dragen." Red.] 

(N. J.) 

26 October 1936. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisisvarkensbesluit 1983 art. 10; 
Vleeschkeuringswet artt. 16 en 35.) 

Bij de toepassing van art. 10 Crisisvar
kensbesluit 1933 komen de bepalingen der 
Vleeschkeuringswet alleen in aanmerking 
voor de vraag, welke varkens na slachting 
van een merk, als bedoeld in art. 16 moe
ten worden voorzien. Die vraag vindt h aar 
beantwoording in de artt. 16 j 0

• 4 vlg. 
dier wet en daarbij is van geen beteekenis, 
dat art. 35 het verbod tot het in voorraad 
houden van niet van het voorgeschreven 
merk voorzien vleesch beperkt door het 
"tenzij in afwachting van de keuring", nu 
art. 10 Crisisvarkensbesluit 1933 niet 
spreekt van hetgeen van het merk moet 
zijn, doch van hetgeen daarvan moet wor
den voorzien. 

Hieruit volgt, dat de vraag of het "ten
zij in afwachting enz." in art. 35 Vleesch
keuringswet al dan niet vormt een element 
van het in dat artikel omschreven stra f
bare feit buiten beschouwing kan blijven 
en evenzeer de vraag, of terecht is beslist, 
dat req. niet was in afwachting van de 
keuring. Ook het derde middel faalt, om
dat het uitgaat van de onjuiste stelling, 
dat de tijd vóór de keuring slechts in be
schouwing had mogen zijn genomen, indien 
was ten laste gelegd en bewezenverklaard, 
dat req. niet was in afwachting van de 
keuring. 

W aar art. 10 onder de voorwaarden van 
strafbaarheid alleen noemt de niet-betaling 
van het in art. 8 onder A bedoelde bedrag, 
kan van een vaststel! ing door het Hoofd 
van den K euringsdienst van een bedrag 
eener voorloopige betaling bezwaarlijk 
sprake zijn. 

1936 

Op het beroep van E. R. M. M., slager te 
Berg en Dal, gemeente Groesbeek, requirant 
van cassatie tegen een . vonnis van de Recht
bank te Arnhem van 7 April 1936, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een von
nis van het Kantongerecht te Nijmegen V'an 
29 Jan. 1936 requirant ter zake van: ,,het 
handelen in strijd met het krachtens de Land
bouwcrisiswet 1933 vastgestelde voorschrift van 
art. 10 van het Crisisvarkensbesluit 1933", met 
aanhaling van de artt. 1, 2, 9, 31, 36 Land
bouwcrisiswet 1933, art. 10 van het Crisisvar
kensbesluit 1933, art. 16 Crisisontheffingsbe
sluit 1933, 8 en 11 Crisis-Varkensbeschikking 
1933 2 (lees: 1), Inleidende bepaling A Crisis 
Varkensbesluit 1936, 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot een geldboete van honderd gl!lden 
en een vervangende hechtenis· van vijftig 
dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van het in eersten aanleg 
gewezen vonnis werd door de Rechtbank te 
Arnhem ten laste van requirant bewezen ver: 
klaard, dat hij op 22 M e i 1935 of daarom
trent te Groesbeek in een perceel, bij hem in 
gebruik heeft in voorraad gehouden, na slach
ting twee varkens, die ingevolge de bepalingen 
der Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, na slach
ting van merken, als bedoeld in a1·t. 16 van ~ie 
wet, moesten worden voorzien, zulks njet, na
dat die varkens waren gewogen door een daar
toe door het Hoofd van den keuringsdienst 
dier gemeente ( die met het aanbrengen dier 
merken belast was) aangewezen persoon en 
nadat aan voormelden keuringsdienst als ver
tegenwoordiger van het Fonds als bedoeld in 
art. 1 van het Crisisheffingsbesluit 1933, nl. 
het "Landbouwcrisisfonds", bedoeld in art. 2 
der Landbouwcrisiswet 1933, betaald was het 
in art. 8 onder A van het Crisisvarkensbesluit 
1933 bedoelde bedrag per kilogram. 

Tegen deze uitspraak wordt opgekomen met 
de volgende middelen: I. S. en/of v. t. van de 
artt. 16 en 35 Vleeschkeuringswet S. 1919, n° . 
52~ 348, 349,350,351, 352, 35~ 359,415,422, 
423, 425 Sv., 10 Crisisvarkensbesluit 1933, door
dat de Rechtbank in de dertiende overweging 
heeft aangenomen, dat de clausule "anders 
dan in afwachting van de keuring" voor
komende in art. 35 der gemelde Vleeschkeu
ringswet - daargelaten of deze clausule in 
casu toepasselijk is - geen element is van 
het strafbare feit, beschouwende zij die clau
sule als niet méér dan iets waarop de ver
dachte zich te zijner bevrijding kan beroepen; 
zulks ten onrechte; 

II. S. en/of v. t . van de voormelde arti
kelen , benevens van de artt. 338 tot en met 
344 Sv., door dat de R ~chtbank aan het slot 
van de dertiende overweging van h aar vonnis, 
dat requirants voormeld beroep op de clausule 
uit art. 35 Vl eeschkeuringswet hem in casu, 
gezien zijn gedragingen en nalatingen, in· de 
bewijsmiddelen genoemd, zeker niet kan ba
ten; zulks ten onrechte; 

III. S. en/of v. t. van de voormelde arti
kelen, benevens van artt. 1, 9, 31 Landbouw
crisiswet 1933, 8 en 9 Crisis-Varkensbesluit 
1933, en 10 Crisis-Varkensbeschikking 1933 I, 
doordat de Rechtbank op het betoog van den 
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raadsman, dat art. 10 Crisis-Varkensbesluit 
1933 slechts niet van merken, bedoeld in art. 
16 der meergenoemde Vleeschkeuringswet, 
voorziene varkens wu betreffen, terwijl in casu 
gebleken is, dat de varkens van merken waren 
voorzien, wen het telastegelegde werd gecon
stateerd, heeft ovenvogen (overweging 16) , 
"dat dit beroep op niet strafbaarheid reeds 
daarom moet worden verworpen dat het niet 
de vraag is op welk moment een overtreding 
wordt geconstateerd doch wanneer zij is be
gaan, welk laatste in casu gebleken is ook 
reeds te hebben plaats gehad (n.l. het in voor
raad niet hebben, maar, houden, d. i. blijven 
hebben) reeds vóór de keuring van 22 Mei 
1935"; zulks ten onrechte; 

IV. S. en/of v. t . van de voormelde arti
kelen en van de artt. 8 en 9 Crisis-Varkens
beschikking 1933 I , doordat de R echtbank 
besliste, 

a. dat, de uiteindelijke betaling niet gesch ied 
zijnde - de voorloopige à fortiori niet is ge
schied -, daarbij implicite ervan uitgaande, 

b. dat niet ten laste gelegd behoefde te 
worden op welke van de twee in art. 8 sub b 
gegeven mogelijkheden het Hoofd van den 
K euringsdienst zijn keuze had doen vallen; 

een en ander ten onrechte. 
De eerste twee middelen betreffen de onder

linge verhouding van het Crisisvarkensbeslui t 
1933 en de Vleeschkeuringswet 1919 S. 524. 
Bij de laatstgenoemde zijn voorschriften ge
geven rot wering van vleesch en vleeschwaren 
welke voor de volksgezondheid sch adelijk zijn , 
daarentegen behoort het crisisvarkensbesluit 
rot het stel van bijwndere maatregelen, welke 
tijdelijk van kracht zijn om de oeconomischè 
crisis te bestrijden. Het komt mij voor, dat 
bij samenloop van deze bepalingen aan de 
voorschriften van de crisiswetgeving als bij
rondere voorschriften de voorrang is roe te 
kennen, zoodat in de middelen 1 en 2 ten 
onrechte een beroep wordt gedaan op art. 35 
der Vleeschkeuringswet. 

Wat de grief in middel 3 geuit, betreft, de 
rechtbank heeft aangevoerd, dat omstreeks 22 
Mei 1935 requirant twee varkens in voorraad 
hield, welke niet van merken voorzien waren; 
de rechtbank heeft dit uit de bewijsmiddelen 
kunnen afleiden en deze omstandigheid wordt 
niet anders doordat de varkens daarna wel van 
merken zijn voorzien. 

In het vonnis is aangenomen, dat de voor
loopige heffing bedoeld in art. 8 sub B van 
het Crisisvarkensbesluit 1933 niet was betaald, 
omdat de uiteindelijke betaling niet had plaats 
gehad. Op grond van de regeling woals deze 
is gegeven in de artt. 9 en 10 van het besluit 
kon de rechtbank aldus besl issen en ik acht 
daardoor geen wetsvoorschrift geschonden. 

Mijn conclus ie strekt alzoo rot verwerping 
van het beroep. · 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur en lui
dende: (zie conclusie) ; 

0. dat bij het beroepen vonnis overeenkom
stig de dagvaarding, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten laste van requi-
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rant is bewezen verklaard, dat hij enz. (zie 
conclusie); 

dat de R echtbank naar aanleiding van door 
den raadsman van requirant aangevoerde ver
weren nog heeft overwogen: 

,,dat verdachte's raadsman wel heeft aange
voerd dat het telastegelegde niet strafbaar wu 
zijn omdat de telastelegging zou behooren in 
te houden als element van het strafbare feit 
dat het in voorraad houden geschiedde anders 
dan in afwachting van de keuring, waarvoor 
hij venvijst naar art. 35 van de vleeschkeu
ringswet voornoemd, doch, - daargelaten wat 
er overigens ook zij van het door dien raads
man beweerde ook in casu roepasselijk zijn 
van de hierboven onderstreepte betreffende 
clausule van die wet - de Rechtbank die 
zienswijze niet deelt, beschouwende zij die 
clausule als niet méér dan iets waarop de 
verdachte zich te zijner bevrijding kan beroe
pen, welk beroep in casu, gezien verdachte's 
gedragingen en nalatingen, in de bewijsmid
delen genoemd, verdachte zeker niet baten 
kan· 

d;t de raadsman verder meende, dat de 
telastelegging had behooren in te houden, dat 
ook de voorloopige heffing, bedoeld in art. 8 
sub B Orisisvarkensbesluit 1933, niet was be
taald, doch ook deze bewering moet worden 
verworpen, daar, de uiteindelijke betaling niet 
geschied zijnde, de voorloopige a fortiori niet 
is geschied, welke laatste immers omvat de 
betaling juist van het uiteindelijk verschul
digde bedrag plus een later terug te betalen 
surplus (zie art. 9 van de Crisisvarkensbeschik
king 1933 I) - een standpunt waarop zich 
kennelijk ook art. 10 van het Crisisvarkens
besluit 1933 stelt, sprekende het alleen van 
art. 8 sub A van dat besluit; 

dat de raadsman voorts heeft betoogd, dat 
art. 10 van dat besluit slechts niet van mer
ken, bedoeld in art. 16 der meergenoemde 
vleeschkeuringswet voorziene varkens zou be
treffen, terwijl in casu gebleken is dat de 
varkens van merken waren voorzien, toen het 
telastegel egde werd geconstateerd ; 

dat dit beroep op nietstrafbaarheid reeds 
daarom moet worden verworpen dat het niet 
de vraag is op welk moment een overtreding 
wordt geconstateerd doch wanneer zij is be
gaan, welk laatste in casu gebleken is ook 
reeds te hebben plaats gehad (namelijk het in 
voorraad niet hebben, maar, houden, dit is 
blijven hebben) reeds vóór de keuring van 
22 Mei 1935;" 

0. ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie : 

dat bij de toepassing van het ten tijde der 
overtreding geldende art. 10 van het Cris is
varkensbesluit 1933 ingevolge den inhoud van 
dat artikel de bepalingen van de Vleesch
keuringswet a ll een in aanmerking komen voor 
de vraag, welke varkens na sla~hting van een 
merk als bedoeld in art. 16 dier wet moeten 
worden voorzien; dat die vraag hare beant
woording vindt in de artt. 16 j O • 4 en vol
gende van die wet en daarbij van geen betee
kenis is, dat art. 35 het verbod tot het in 
voorraad houden van niet van het voorge
schreven merk voorzien vleesch beperkt door 
het "tenzij in afwachting van de keuring", nu 
art. 10 van het Crisis-Varkensbesluit 1933 niet 
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spreekt van hetgeen van het merk moet zijn, 
doch van hetgeen daarvan moet worden voor
zien; 

dat hieruit volgt, dat de bij het eerste mid
del opgenomen vraag, of de Rechtbank terecht 
heeft beslist, dat het "tenzij in afwachting van 
de keuring" in art. 35 van de Vleeschkeurings
wet niet vormt een element van het in dat 
artikel omschreven strafbaar feit, buiten be
schouwing kan blijven; verder dat evenmin 
terzake dienende is, of de rechtbank terecht 
heeft aangenomen - wat inliet tweede middel 
wordt betwist -, dat requirant niet was in 
afwachting van de keuring; en voorts dat ook 
het derde middel faalt, omdat het blijkens de 
toelichting gebouwd is op de in het voren
overwogene als onjuist gewraakte stelling, dat 
de tijd vóór de keuring slechts in beschouwing 
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had mogen zijn genomen, indien ware telaste
gelegd en bewezenverklaard, dat requirant 
niet was in afwachting van de keuring; 

dat ook het vierde middel niet opgaat; 
dat toch art. 10 onder de voorwaarden van 

strafbaarheid alleen noemt de niet-betaling 
van het in art. 8 onder A bedoelde bedrag, 
en niet gewaagt van een voorloopige betaling 
als bedoeld in art. 8 onder B, zulks kennelijk 
omdat art. 10 betreft het geval, dat niet of 
nog niet is gekeurd en waarin dus van een 
vaststelling door het Hoofd van ilenJ{.eurings
dienst van het bedrag eener voorloopige beta
ling bezwaarlijk sprake kan zijn; 

dat dus geen van de middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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Afbetallngsbedrljf. 
-· Wet, houdende eenige wettelijke regelen 

nopens het afbetalingsbedrijf. 
S. 605. 23 April. Blz. 156. 

- Zie ook S. 285 blz. 495. 
Afll0talln gsovereenkomsten. 
-Wet tot wettelijke regeling van de overeen

komst van koop en verkoop op afbetali11g . . 
S. 202. 23 April. Blz. 84. 

- Besluit, houdende vaststelling van den dag 
van de inwerkingtreding van: a. de wet van 
23 April 1936, S. 202, tot wettelijke rege
ling van de overeenkomst van koop en ver
koop op afbetal ing, alsmede b. de wet van 
23 April 1936, S. 605, houdende eenige wet
telijke regelen nopens het afbetalingsbedrij f. 

S. 285. 21 September. B lz. 495. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Gentral,en Raad van 

B eroep . ( Ambtenarenwet 1929 o.rt. 58 1e lid. 
Gemeentewet art. 224.) - Het eenige in deze 
toepasselijke al,gemeen verbindende voor
schrift is art. 224, lid 8 der Gemeentewet 
voorschrijvende, dat de ambtenaren van po
litie , (beneden den ,·ang van commissaris) 
worden ontslagen door den burgemeester, 
nadat deze den hoofdcommissaris van politie 
heeft gehoord. - Ingevolge dit artikel heeft 
de burgemeester de volledige vrijheid al, dan 
niet tot ontslag van een agent van politie 
over te gaan, mits gehoord den hoofdcom
missaris van politie. l. c. is dit geschied. -
Ook van misbruik van bevoegdheid is niet 
gebleken en er bestaat geen grond aan te 
nemen, dat de burgemeester kennelijk een 
ander doel zou hebben nagestreefd, dan de 
behartiging van het belang van een goeden 
gang van zaken bij den gemeentelijken po
litiedienst. 9 Januari. 

- Uitspraak van den Gentral,en Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art . 58 1e 
lid.) - Het besluit van den Raad van Ar
beid te Leeuwarden, van 19 Jul i 1985, waar
bij a,a,n eischer voor het tijdvak van 1 tot en 
met 6 Januari 1985 als standpla,a,ts wordt 
aangewezen de gemeente Heerenveen, brengt 
een ongunstige wijziging in eischer' s recht
matig vastgestelde positie ,net terugwerkende 
kracht en mist rechtskracht, als zijnde in 
strijd met het .desbetreffende al,gemeene 
rechtsbeginsel, al is dat niet in een uitdruk
kelijken wetstekst neergelegd. - H et op die 
aanwijzing steunende besluit tot verlaging 
van eischer's ja,a,rwedde en wachtgeld ,noet 
dientengevolge worden nietig verklaard, als 
strijdende met het alg. verbindende voor
schrift, de sal,arisverordening van den Raad 
van Arbeid te Leeuwarden. 23 J anua·ri. 

Uitsp,·aak van den Gentral,en Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 1e lid. 
K . B. 31 Mei 1926 S. 159 art. 15.) - I n
gevolge a,·t. 15 van het K. B. van 81 Mei 
19'e6, S. 159 kan aan leeraren bij het Nij
verheidsonderwijs in vasten dienst ontslag 
worden verleend o. ,n. wegens verandering 
fo de inrichting van het dienstvak, waarbij 
zij werkzaa1n zijn en waardoor hunne werk
zaa,nheden ov.erbodig zijn gewo,·den. - Nu 
vaststaat, dat doo,·, d. i. tengevolge, van de 
verandering in de inrichting van het dienst
vak de werkza,a,mheden van gedaagden -
aan wie op bovengenoemden grond m. i. v. 
1 Sept. 1985 eervol ontslag was verleend -
op laatstgenoemden datum niet overbodig 
zouden zijn geworden, moet het ontslagb e
sluit worden nietig verkl,aard, al,s zijnde in 
strijd met voornoemd aJ,gemeen verbindend 
voorschrift. 18 Februari. 

- Uitspraak van den Gentral,en Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 8, 2e lid 
sub b). - De R evisiecommissie van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie heeft niet geadviseerd over de 
grootte van een aan klager toe te kennen 
uitkeering. - Hieruit volgt, dat het bestre
den besluit van den Minister van B innen
landsche Zaken tot toekenning van zoodanige 
uitkeering niet is een besluit, al,s bedoeld in 
art. 8, li.d 2, sub b der Ambtenarenwet 1929, 
en niet de Gentral,e Raad van B eroep, doch 
het Ambtenarengerecht te Roermond het in 
deze bevoegde gerecht is. - De Gentral,e 
Raad van B eroep wijst de zaak terug naar 
genoemd Ambtenarengerecht. 20 Februari . 

- Uitspraak van den Gentral,en Raad van 
Beroep. ( Anibtenarenwet 1929 art. 58 1e 
lid.) - H-et besluit, waarvan beroep, hou
dende afwijzing van het verzoek 01n toeken
ning van wachtgeld, is wel is waar in strijd 
,net een eerder ten aanzien van gedaagde 
persoonlijk genomen besluit, uitsluitend op 
!,.,em en nog een ander persoon betrekking 
h~bbende, doch is geenszins in strijd met 
eenig algemeen verbindend voorschrift, ter
wijl evenmin van misb1'Uik van bevoegdheid 
is gebleken. 27 Februari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (B. W. art. 
1401; R. 0. art. 88; Ambtenarenwet 19139 
'Lrt. 8.) - [Een ambtenaar, bij K. B. van 
28 Dec . 1982 met ingang van 1 J an. 1938 
eervol ontslagen, dagvaardt op 27 Mei 1934 
den Staat voor de R echtb. te 's-Gravenhage 
wegens onrechtmatig ontslag, welke R-echt
bank zich op 21 Maart 1985 onbevoegd ver
klaa,·t, op grond dat de vordering aanhangig 
is gemaakt na 1 Maart 1988, d. w. z. na het 
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inwerkingtreden der Ambtenarenwet 1929. 
D , ambtenaar maakt vervolgens de zaak 
aanhangig voor het A mbtenarcngerecht te 
Arnhem, dat zich bevoegd verklaart, doch 
het beroep niet-ontv . verklaart. De Centrale 
Raad van B eroep bevestigt die uitspraak, 
wat de niet-ontv .verkl . betreft, doch vernie
tigt haar voor het overige. De ambtenaar 
v.erzoekt den H oogen Raad ov.er dit jurisdic
tie-geschil te oordeel en, daarbij in het bij
zonder als bevoe gden rechter aan bevel ende 
de R echtb . te 's-Gravenhage.] - D e beslis
sing van den Centmlen Raad van B eroep 
houdt in wezen eene onbevoegdverklaring 
van het Ambtenarengerecht in, zoodat zich 
hier voordoet een jurisdictie-geschil als be
do eld bij art . 88, 4° R. O., waarover de 
H ooge Raad in eerste instantie he-e ft te oor
deel en . - De R echtb . te 's-Gravenhage heeft 
zich ten onrechte onbevoegd ve1·klaard. De 
vo1·d ering uit art. 1401 B. W. aan verzoe
ke,·, volgens zijne stellingen, tegen den 
Staat toekomende, ter zake van het he1n op 
28 Dec. 1932 gegeven ontslag, is hem door 
de inwerkingtreding der Ambtena,·enwet 1929 
op 1 Maart 1933 niet ontnomen. Vonnis 
R echtb. vernietigd en deze Rechtb. aange
wezen als de rechte,·, voor wien de ten rc
queste bedoelde vordering moest worden in
gesteld . - A nders Pro c. -Gen. B esier, met 
betoog, dat het Ambtenarengerecht zich te
recht tot de kennisne1ning van het klaag
schrift van verzoeker bevoegd heeft geacht en 
de Centrale R aad verkeerd heeft geoordeeld, 
m et conclusie, dat de H oo ge Raad den Cen
tra/en Raad van B eroep zal aanwijzen om 
in hooger beroep verder van het in eersten 
aanleg do01· het Ambtenarengerecht te 
Arnhem besliste geschil kennis te nemen. 

28 Februari . 
- Uitspraak van den Centra/ en Raad van 

B e,·oep. (Ambtenarenwet 1929 a,·tt. 58, l e 
l id, 47, 48; Algem een Rijksam btenaren
regl em ent art. 6.) - Op gedaagde, hoo fd
assistent ( onderwijsvak zo ölogie) aan een 

· rijksuniversiteit, is art. 6 van het Alg. R .A .
regl. van toepassing, aangezien hij niet be
hoort tot het onde1·wijzend of doc.eerend per
soneel, bedoeld in art. 2 l id 2 van dat 
r e gl em,ent. - Daar g een d er in voornoem,d 
art. 6 genoemde gevallen, waarin aanstel
ling van een ambtenaar in tijde/ij ken dienst 
kan plaats heb ben, in casu aanwezig is, had 
gedaagde niet opnieuw voor het tijdvak 
1 Oct. 1935-30 Sept. 1936 mogen worden 
benoemd. Dit besluit is derhalve terecht door 
het ambtenarengerecht vernie tigd. T en on-
1·echte echter heeft het ge,·echt tevens ver
staan, dat aan gedaagde met ingang van 1 
Oct. 1935 een vaste aanstelling moet worden 
gegeven, aangezien geenerl ei wetsbepal ing, 
noch ander algenieen verbindend voorschrift , 
de verplichting opl egt juist gedaagde te be
noemen. De C. R. v . B . verklaart de nietig
heid van dit beslui t voor gedekt. 

5 Maart. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 1 j 0
• 

artt. 47, 48, 58, l e lid.) - Klager, pen
ningmeester van het Burgerlijk Armb es tuur 
te Schaesberg, was ambtenaar in den zin 
van art . 1 der Ani btenarenwet 1929, alsmede 

in den zin van art. 1 van het A m•btenaren
regle,nent van de gemeente S chaesberg . -
H et ontslag is ten onrechte verl eend, daar 
niet is gebleken, dat hij de hem in voor
noemde hoedanigheid opgelegde verplich
tingen niet of niet behoorlijk is nagekonien, 
of zich aan plichtsverzuim zou hebben schul
dig gemaakt. - Hij is niet-ontvankelijk ·in 
zijn vordering tot schadeve1·goeding, daar 
zich noch het geval , bedo eld in art. 47, l id 
3, noch het geval, bedoeld in art. 48 der 
A mbtenarenwet 1929, voordoet . 12 Maart . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling valt 
artikel 54 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit. S. 343. 9 April. Bl z. 113. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Am btenarenwet 1929 Art. 58 l e 
l id.) - T erecht is aan verweerder opgelegd 
de straf van niet eervol ontslag . - Ofschoon 
art . 79, lid 2 van het 1·eglement voor de 
ambtenaren in dienst de1· gem eente bepaalt, 
dat straff en niet worden tenuitvoergel egd, 
al vorens uitspraak is gedaan door het 
Scheidsgerecht of den Centra/en R aad van 
B eroep, tenzij de ambtenaar schriftelijk aan 
B urgenieeste-1· en ·w ethoude1·s hee ft verklaard 
zich bij het besluit tot strafoplegging neer 
te l eggen, belette geenerlei bepaling van dit 
reglement den Ge1neenteraad verweerder ont
slag te verl eenen met ingang van den dag, 
waarop het besluit werd genom en, nu het 
bestreden besluit niet sp1·eekt over tenuit
voerlegging van de daarbij opgelegde straf. 

14 M ei. 
- Uitsp1·aak van den Centra/en Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 3 i2e lid 
sub a en Art. 58 l e lid.) - H et Koninklijk 
besluit, waa1·van vernietiging wordt gevraagd, 
is een besluit in administratief beroep ge
nomen, zoodat de Centrale R aad van B eroep 
bevoegd is van het beroep kennis te nem en . 
- Nu. er geen alge1neen verbindend voor
schrift is , hetwelk in deze de vraag, aan 
wel ke onderwijze1·es in geval van afvloeiing 
ontslag moet wonien verl eend, beantwoordt 
en de Gemeenteraad geen détourne1nent de 
pouvoir geplee gd hee ft , kan het besluit van 
den gen,eenteraail, niet worden aangevochten 
op een in art. 58 genoemden g1·ond. - Dat 
een beslui t in s trijd zoude zijn -,net d e bil 
lijkheid, kan geen grond opl everen tot nie
ti gve,·klaring daarvan. 14 M ei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 47.) -
Klager, aan wien bij het best,·eden besluit 
ontslag is verl eend uit zijn betre kking v a n 
bestell er bij den P.T.T. dienst wegens het 
zich toeëigenen van een expresse brie/ , is bij 
in kracht van gewijsde gegaan vonnis der 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage deswege 
veroordeeld , behalve tot gevangenisst,·af, tot 
de bijkomende straf van ontzetting van het 
recht eenig ambt bij het Staatsbedrij f de1· 
P .T.T. te bekl eeden voo,· den tijd van zes 
jaren. - Dit laatste feit laat eéhter de be
voe gdheid van den Centra/en Raad van B e
roep eventueel het ontslagbesluit nietig te 
verklaren, geheel en al onaangetast. 

28 M ei . 
- Uitsp1·aak van het Ambtenarengerecht Ani

sterda1n. ( Ambtena1·enwet 19129 Art. 124 j 0
• 

a1·t. 3 en a1·t. 1 .) - Uit het verba-nd van 



3 ALPHABETISCH REGISTER 1936 A 

art . 24 en art. 3 l e lid volgt, dat de ambte
naar slechts kan opkomen tegen die, hem in 
zijn belang treff ende overheidsbesluit en, 
welke hem aangaan in de hoedanigheid van 
ambtenaar, werkzaam in de bepaalde door 
hem vervulde betrekking. - Al zou worden 
aangenomen dat klager alleen reeds door 
zijn benoeming tot gemeente-secretaris de 
hoedanigheid van "ambtenaar" in den zin 
van art . 1 had v,e,·k:regen, dan nog hee ft hij 
deze hoedanigheid verloren vanaf d en dag, 
waarop het benoemingsbesluit door de K roon 
is vernietigd. Aan gezien het vernietigings
besluit terugwerkt tot den dag, waarop het 
ve,rnietigde besluit werd geno,nen , kon kla
ger op den dag van het instell en van het 
beroep ter zake van zijne benoeming- tot s-e
cretaris niet worden aangemerkt als "ge
wezen ambtenaar" in den zin van art. 1, 
4e lid. 23 J uni. 

- Uitsp·raak van den Central en Raad van 
B eroep. (An,bt enaren w,e t 1929 Art. 58 2e 
lid.) - l . c. is de straf van ongevraagd on
eervol ontslag onevenredig m et de gepleegde 
overtreding. H et ontslag had met het praedi
caat "eervol" kunnen, en ·moeten zijn ge• 
geven . 25 J uni. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
a rtikelen 2. 125 en 126 der Ambtenarenwet 
1929. S. 306. 17 Juli . Blz. 356. 

- Uitspraak van den Central en Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 A,·t . 34 en 
art. 58 l e lid.) - Al zal een Ministe,· in een 
geding als het onderhavige kunnen worden 
gehoord, zoo is di t juist in dit geding ui t
gesloten m et betrekking tot den M inister van 
0. K. en W. , die i,nme,·s door de wet is 
aangewezen om d e K,·oon te vertegenwoor
digen, waa,·door bij ,naterieel als par tij moet 
worden aangem erkt. - T e1·echt hee ft de 
eerste rechter ove,·wo gen , dat de Kroon een 
onb eperkte bevoegdheid heeft hoogl eeraren
ambtenaren te ontslaan, m its de desbetref
fende voorsch1-i ft en in acht nemende. -
Mitsdien stond het aan de Kroon geheel vrij 
in verband met voorgenomen bezuinigings-
11,aatregelen een hoogleeraar, als eischer, 
eervol ontslag te verleenen, ook al werd het 
onderwijs in diens vakken opgedragen aan 
een anderen hooglec,·aar . - I n casu is van 
,,detournement de pouvoir" geen sprake. 

23 Juli. 
- Uitspraa k van den Centralen R aad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 Je 
l id• Algeni. llij ksamb tenarenreglement Art. 
96. ) - Eischer in h. b. is destijds door den 
Minister van 0. K. en W. in vasten dienst 
aangesteld als an,anuen.sis bij de bacterio
logie en hygiëne aan de llijksuniv-ersiteit te 
L eiden en was als zoodanig ambtenaar in 
d en zin d e1· Anibtenwrenwet en v an het Al
gemeen llijksa,nbtenarenregl e,nent. - K rach
tens het bepaalde bij art. 96 lid 1 van het 
Algen,een llijksambtenarenreglement kan aan 
een a,nbtenaar als eischer eervol ontslag 
worden verleend wegens opheff ing zijner be
trekking. - In tegenstelling ncet den ee1"Sten 
rechter is de Centrale R aad van B eroep van 
oordeel, dat door de sluiting en opheff ing 
van het Laboratorium, dat onde,· leiding 
stond van Prof. ll. P. v . C. niet een dienst
vak in den zin van vorenb edo eld art . 96 is 

opgeheven, en evenmin is daardoo,· de be
trekking van eischer opgeheven, die i'llimers 
niet is aangesteld als ambtenaa, bij dat la
bo,·ato,·iu,n. - H et ontslagb esluit strijdt fei
telijk ,net voormeld art. 96 lid 1. 23 J uli. 

- Wet oot wijzig ing van de Ambtena renwet 
1929. S. 205. 11 September. B lz. 599. 

- Beslui t tot aanvulling en wijziging van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

S. 349. 2 November. Blz. 519. 
- Beslui t oot vaststell ing van een Algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 125 , eerste lid, onder e van de Ambte
na renwet 1929, tot regeling van de toeken
n ing van wachtgeld aan den Regeeringscom
missaris voor de hulpverleening aan de 
mei kveehouderij . 

S . 779. 3 November . Bl z. 565. 
- Uitspraak van den Cen tralen llaail ian 

B eroep. f A mbtena,·enwet Art. 58 4e lid). -
E en ,,alge,neen verbindend voo,·schrift", 
warirtegen beroep niet-ontvankelijk is, is een 
1aailsbesluit van 1935, houderul intrekking 
van een raadsbeslui t van 1922 , waarbij ,een 
"aanvull ende toelage" was toegekend aan 
een groep ambtena,·en. T erecht i ; d e ge
m eentelijke Raad van B eroep niet getreden 
in d e beoo,·d eeling van de billijkhid of de 
wettigheid van dat voo1·sch1-ift. 5 Novemb er. 

- Uitspraak van den Central en 11aad van 
B eroep. ( A,nbtenarenwet Art. 58 1t lid). -
H,et opmaken ,,an een betaals1·ol (di t is het 
n emen van een óesli,i t) waaro p aan klager 
m inde,· salaris dan tot dan toe is u itgetrok
ken, is geschied ingevolge een ,aadsbesluit 
( een "algem een verbindend voorschrif t") en 
niet in strijd ,net het alge,neen v,erbindend 
voorsch1·ift, vervat in een v,·oeger raadsbe
slui t, bij het evengenoe,nde inget, okken, 
daar dat raadsbesluit voortaan rechtskracht 
mist . 5 N ovemb er. 

- Uitsp1·aak van àen Ccntralen Raad van B e
roep. ( An,btenaren wet 1929 A,·t. 58 l e lid.) 
- Art. 10c de,· Wachtg eldvero ,·àening -z,cn 
Amslerdam is i. c. terecht toegq ast, ook al 
hadden B . en W. bij het vcdee ,.en va.n het 
ontslag reeds in zoove,·re kennis van het 
, ·onnis der A.,-r.-Rechtb., op grond waarvan 
zij het wachtgeld van den betr. hebben wr
vall cn verklaard, dat ziJ toen wisten, l!at 
bttr. daarbij wegens overtreding van art . 
239, 2° Sr. was vcroord-eeld. - (De bepaling 
van art. 10c is te v inden in ète derde feit. 
overweging van de uitspraak) . 19 November. 

- Uitspraak van den Centralcn R(L(J,d, van B e
roep. (Ambtenarenwet 1929 A,·t. 58 Je l id.) 
- 1 s dit ont.~lag wegens ongeschiktheid een 
verkapt ontslag als straf , zoodat hier sprake 
nioet zijn van "détourne,nent de pouvoir" ? 
- N een . Nu voldoende gebleken is van &n
g eschikthcid ( lu t g ecn rn ede t er b eo ordeel 1,1,g 
van den ,·echter staat), stond het den Com
missaris der Koningin vrij - ook al had hij 
eerde,· de bedo eling gehad den betrol, ken 
veldwachter Ie ontslaan bij wijze van stra f -
hem thans te ontslaan wegens ongeschikt
heid. 19 November. 

- Besluit oot wijziging van de Koninklijke 
besluiten van 27 December 1932, S . 646, ter 
uitvoering van de artikelen 18, 19 en 23 van 
de Ambtenarenwet 1929, en a rtikel 5 van 
de Militair e Ambtenarenwet 1931 , van 27 
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December 1932, S. 647, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in de artikelen 21, 22 , 23, 31 en 32 
van de Ambtena renwet 1929, en van 31 
D ecember 1932, S. 713, tot vaststelling van 
een a lgemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, der Ambte
narenwet 1929. 

S. 254. 26 N ovember. Blz. 603 . 
- Uitspraak van den Oentralen R aad van 

B eroep. ( A1nbtenarenwet 1929 Art. 24 .. ) -
H et bes treden beslitit is van rechtswege nie
ti g, daarom hee ft de bet1·okkene geen belang 
bij zijn beroep, hij moet dus niet-ontvanke
lijk worden vc1·klaard.- Vernietiging van 
de beroepen uitspraak, waarbij het aange
vall en besluit nietig verklaa1·d was, zoader 
dat overigens dit iets ten voo1·deel e van den 
kiager was. 26 Nove111btr. 

- Uitpsraak van den Oentralen Raad van B e
roep. ( A11ibtenarenwet 1929 Art. 58 1e lid.) 
- De "Leidraad" t. a. v . afvloeiïng van 
ove,·tollig personeel in dienst van de Ge-
11ieente A 1nste1·dam, neergelegd in twee cir
culaires van den W ethouder voor de Arbeids
zaken aan B . en W. , is geen bron van rech
ten voor dat personeel. De afvloeiiing van 
klager in strijd met dien Leidraad is dus 
niet geschied in strijd met een al gemeen 
verbindend voorschrift . S 1Jece1nber. 

- Uitspraak van den Oentmlen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 1e 
lid · Nijverheidsonde,·wijswet Art. 16.) -
Ge~n détournement de pouvoir" , al neemt 
de M i;;,ister van 0. K. en W. bij de bepaling 
van het wachtgeld' van personeel bij de over
heids-nijverheid<Jscholen, . krac htens __ de hem 
bij art. 16 der Nijverheidsonderw1,Jswet toe
gekende bevoegdheid, een standpunt in, dat 
tot ongelijkheid tusschen g_~zegd _personeel 
en dat van de bijzondere nvverheidsscholen 
(door het bepaalde in art. 2/l bis dier wet) 
moet leiden. 3 December. 

- Uitspraak van den Oentralen Raad van 
B eroep. ( A mbtenarenwet 1929 Art. 1.) 
Ook hij die is benoemd tot a1nbtenaa1·, kan 
al-~ ambtenaar ontvangen worden in zijn be_: 
roep, ingesteld tegen het. besluit, waarbt_J 
zijn benoeming is vernietigd, ofschoon dit 
besluit terugwerkende kracht hee ft . - T e
rugwijzing naar het _Ambtenaren-Gerecht, 
dat hem niet-ontvankeliJk verklaard had. 

S December. 
- Uitspraak van lhm Oentralen R aad van 

B eroep. ( Alge11i. Rij ksambtenaren-R egl ement 
Art. 6 .) - De bepaling van art. 6 lid _2 

. sub a geldt niet voor den ambtenaar m 
tijdelijken dienst, die vóór de inwerkingtre
ding van dit reglement als zoodanig is aan
gesteld, daar het artikel sp-re,ekt ove1· .,de 
werkzaamheden, waarmede de ambtenaar zal 
worden belast". 3 Decemb er. 

'-- Besluit tot regeling van de inwerkingtre
ding van de wet van 11 September 1936, S. 
205 tot wijziging van de Ambtenarenwet 
1929. S. 287. 14 Decembe r. Bl z. 604. 

- Uitspraak van den Oentralen R aad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 58 1e 
lid.) - De straf van niet-eervol o_ntslag 
vraagt geen daad van tenuitvoerl egging en 
is dus ingegaan op den dag, wel ken het 
besluit waarbij zij is opgelegil, daa1·voor 
noemt,' ook al was op dien dag nog nie( tot 

in het hoogste ressort over de ,·echtsgeldig
heid van dat besluit besl ist. 24 December. 

- Uitspraak van den Oentralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Artt. 14 en 
58 1e lid.) - In een vo1·dering, wel ke de 
verweerder bij contra-memorie doet t. a. v. 
een uitspraak, waartegen hij niet in beroep 
is gegaan, is de verweerder niet-ontvankelijk. 
- R echt op bezoldiging zonder contra
praestatie totdat een zekere terniijn van be
raad is verloopen na ontvangst van de -u,it
spraak in hoogste ressort, waarbij vernietigd 
is een besluit, waarbij betr. is ontslagen uit 
zekere functie m.i. v . een in11iiddels versche
nen datum, in afwachting waa1·van hij voor
loopig uit den dienst was verwijderd ,net 
behoud van bezoldiging. - Geen recht op 
bezoldiging zonde,· contrarpraestatie na be
doelden terrnijn, al is betr. ook niet ontsla
gen. 24 Decem ber. 

- Uitspraak van den Oentralen Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 58 1e 
lid.) - H et besluit tot intrekking van het 
verlof, aan een gemeente-ambtenaar verleend 
om buiten de gemeente, in welker dienst 
hij is, te wonen, is nietig, nu het niet, gelijk 
is voorgeschreven, is genomen "m,et inacht
neming van redelijke overgangsbepalingen" . 

24 Dece,nber . 
- Uitspraak van den Oentralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. 64 .) -
B eroep, gedaan bij een klaagschrift, dat als 
hoogst onbehoorlijk van inhoud te qualifi
ceeren is, is niet om die reden nfrt-ontvanke
lijk. - E en bepaalde vordering in het 
klaagschri f t is door het toepasselijke ambte
naren-regl ement niet vereischt ; ook wegens 
het gebrek aan , zoodanige vordering is het 
beroep dan ook niet niet-ontvankelijk. 

ll4 Decemb er. 
- Uitspraak van den Oentralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 A rtt. 60 en 
58 1e lid.) - De betrokken ambtenaar kan 
er zich niet op beroepen van een besluit 
geen kennis te hebben_ gek:regen, nu iw.,t 
besluit wel is ter kennis gebracht van ziJn 
orqanisatte, die het had uitgelokt. - E en 
besluit van een administratief orgaan, hou
dende dat da( orgaan geen wijziging wenscht 
te brengen in een inmiddels onaantastbaar 
geworden besluit, is niet in strijd met eenig 
algemeen verbindend voorschri ft ; emenm~n 
is hier sprake van détourne,nent de pouvoir. 

24 December. 
- Uitspraak van den Oentral en Raad van 

B eroep. ( Ambtenaren.wet 1929 Artt. 59 en 
10 j 0

• art. 66. ) - Standplaats van een 
buitengewoon hoogleeraar aan de T echnische 
H oogeschool te Delft is Delft. - Art. 10 is 
analogisch toe te passen, indien gewurende 
den l oop van het geding blijkt dat de voor
zitter van een am,bteno,rengerecht ten on
rech~e art . 66 , tweede l id, hee ft toegepast . 

24 Deoember. 
Arbeidswet. 
- B esluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de ar
t ikelen 22, tweede en derde lid, 23, 25, 31, 
eerste en zevende lid, 68 , elfde lid, en 91 
der Arbeidswet 1919. (Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1936.) 

S. 862. 8 September . Blz. 567 . 
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- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop h et W erktijdenbesluit voor fabrieken 
of werkplaatsen 1936 in werking treedt. 

S . 887. 5 October. Blz. 689. 
- A.,,,-est van den H oo gen Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 68.) - Nu req. de beschikking had 
over de bij dagv . bedoelde localiteit en hij 
het was, die de z.g. eigen werkers in de 
gel egenheid stelde aldaar uit het hem ver
schafte materiaal de sigaren te rnaken, welke 
in den regel dan door hem werden verkocht, 
hee ft de R echtb . op gronà van de in haar 
vonnis voorkom ende feiten en omstandig
heden kunnen aannemen., dat in de onder
neming, waarvan req. hoofd of bes tuurder was, 
in een fabrie k of werkplaats de wrbeid, be
staande in het 1naken van sigaren uit door 
req. verschaft e tabak, werd verrichl. Dat 
req . . naar den vorm de verhouding tusschen 
hem en. die a,·beiders heeft vastgelegd in een 
overeenkomst van huur en verhuur en die 
arbeiders niet zijne ondergeschikten zijn in 
den zin van art. 1637a B. W. doet aan die 
beslissing niet af. 19 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Arbeidsw et 
1919 artt. 68 en 94.) - In het geval van 
toepassing van art . 94 A 1·beidswet 1919, i/,Q et 
hij, die ingevolge dat artikel als hoofd of 
bestuurder is aan gewezen, de in art. 68 dier 
wet voorgeschreven on.dertee kening der ar
beidslijst niet als vennoot onder firma, doch 
persoonlijk, krachtens de bijzondere verhou
ding waa,-in hij door de aanwijzing is ge
plaatst . H ier past dan ook niet de on.der
tee kening, welke door den betrokkene als 
vennoot onder· firma ni. b. t. de zaken. der 
vennootschap pleegt te worden ges teld, doch 
sl echts die welke door hem in de hem per
soonlijk betreffen.de aangelegenheden pleegt 
te worden gebezigd. 9 Noviember. 

Archiefwet. 
- B eschikking van den Minister van B innen

lan.dsche Zaken en van Onderwijs, Kunsten 
en W etenschappen N°. 4559, Afd. B. B. en 
N°. 2130, Afd. K. en W . vaststellen.de een 
L ijst, houden.de opgaaf van voor vernietiging 
in aanmerking komen.de stukken in de ge
meente-archieven, dagteekening van na 1850. 

29 Februari/15 April. 
Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

beslu it van den 6den September 1919, S. 
557, waarbij is vastgesteld de algemeene 
maatregel van bestuur, bedoeld in de arti
kelen 16 en 23 der Archiefwet 1918, S. 378, 
zooals dat is aangevuld bij het Koninklijk 
beslu it van den 15den April 1929 (S. 160). 

S. 370. 15 Augustus. .Blz. 412. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armen.wet art . 39 bis). 

- Van toepassing van het l e j 0
• het Se lid 

van art. 89 bis behoort sl echts dan sprake 
te zijn, indien van de opneming van den 
arme in de ziekeninrichting af de verpleging 
geschiedt op kosten van de gemeente of van 
een.e aldaar gevestigde burgerlijke instelling 
- dus niet wanneer, als in casu, de opne
ming aanvankelijk is geschied voor rekening 
van een derde. 18 Januari. 

- Koninklijk besluit. ( Armen.wet art. 15.) -
Aan eene landelijke vereeniging, welke een 
zoo uitnemend volksb elang als de bestrijding 
der tuberculose behartigt, behoort toestem-

1ning tot het houden van openbare inzame
lingen slechts dan te worden geweigerd, in
dien gewichtige redenen zich tegen het ver
leenen daarvan zouden verzetten. Een zoo
danig e reden is niet gel egen in de omstan
digheid, dat reeds vele collecten in de ge
meente worden gehouden, rioch in het feit, 
dat de werkzaarnheid der vereeniging voo,· 
de inwoners geen direct belang zou hebben, 
en evenmin in de vrees voor schade voor de 
plaatselijke instellingen in de gemeente. 

31 Januari. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 Juli 1912, S. 264, 
tot uitvoering van de a rtt. 13, 16, 23, 48, 
49, 50 en 56 der Armenwet. 

S. 340. 11 Februari. Blz. 107. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 40.) -

Dit art. kan geen toepassing vinden, nu wel 
aan den armlastige ondersteuning is verleend 
om naar een andere gemeente te verhuizen, 
maar dit is geschied op uitdrukkelijk ver
zoek van den armlastige, daar hij verwachtte 
in de andere gem eente meer kans op werk 
te zull en hebben, welke verwachting aanne
melijk werd gemaakt door overlegging van 
een brief van zijn aldaar wonende fa,nilie, 
die hem zou helpen om een middel van be
staan te vinden. Daaraan doet niet af, dat 
het armbestuur niet eerst hee ft onderzocht, 
of er voor den armlastige inderdaad werk 
in de andere gemeente te vinden was. 

· 22 Februari. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 20.) -

Ged . Staten hebben terecht go edk euring ont
houden aan een ,·aadsbesluit tot wijziging 
van het reglement op het burge1·lijk a.-mbe
stuur, beoo gen.d de schrawing van de be
paling, dat aan den burgemeester of de 
raadsl ed en de toegang tot de vergade.-ingen 
kan worden ontzegd, nu deze bepaling des
tijds is opgenomen omdat een raadslid in de 
ve1·gade1·ingen onbehoorlijke taal bezigde en 
in bladen mededeeling omtrent het verhan
delde deed, en de redenen, die tot de op
neming aanleiding waren, nog onverzwakt 
van kracht zijn en bij de huidige samenstel
ling van den raad zelfs meer beteekenis heb
ben gekregen. 3 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente K erkwerve van 30 
December 1935, strekkende tot benoeming 
van L. van der Wekken Mzn., tot lid van 
het burgerlijk armbestuur aldaar. 

S. 2307. 14 April. Blz. 232. 
- Koninklijk besluit. ( A1'1nenwet Aq·t. 40.) -

Art. 40 is niet toepasselijk in een geval, 
waar weliswaar het burgerlijk ar,nb estuur te 
G. aan den arme ondersteuning hee ft ver
leend in den- vorrn van voorschotten, ten
einde hem in staat te stell en in de gemeente 
B. een bedrijf van groentenkwee ker en 
-venter te beginnen, doch zulks is geschied 
op uitdrukkelijk verzoek van den arme zel f, 
in verband met diens voornemen om door 
middel van dat bedrijf zelfstandig in zijn 
lever.isonderhoud te voorzien en nadat hij te 
B. ree-ds een g,·oentenkweekerij had gehuurd. 

16 M ei. 
- Koninklijk besluit. (A1'1nenwet Art. 89.)

W el heeft het burgerlijk armbestuur te S. 
zich op verzoek van het best·uur van een te-
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huis voor invaliden te A. bereid verklaard, 
in de kosten van huisvesting. en verzorging 
van den arme een bijdrage te verleenen, doch 
nu de patiënt geheel bui ten dit armbestuur 
om in het tehuis is geplaatst en deze instel
ling niet voor de keuze is gesteld tusschen 
hetzij verzorging van den arme te A ., hetzij 
diens verzorging te S., is er geen sprake 
van eene uitbesteding door of vanwege de 
gemeente S. , tengevolge wawrvan deze ge-
1neente geacht zou moeten worden de woon
plaats van den patiënt te zijn gebleven. Nu 
niet is kom en vast te staan, dat hij bij zijn 
komst te A. geestelijk niet in staat zou zijn 
geweest tot het ves tigen van een hoo fd ver
blijf, moet die gerneente als zijn woonplaats 
in den zin van het B. W . wonlen aange
merkt. 20 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Arm enwet Art. 39bis.) 
·- H et woord " hoofdverblijf" in het eerste 
lid en de uitdrukking ,,,neer duurzaam ver
blijf" in het derde lid kunnen, gel et op het 
onverbrekelijk verband tusschen beide leden, 
geen verschillende beteekenis hebb en. Äfet 
beide uitdlrukkingen is bedoeld een feitelijke 
to estand van "1nee1· duurzamen'' aard, die 
niet slechts een toevallig k.amkt er droeg. B ij 
een zwerver kan van zoodanigen toestand 
niet worden gesp1·0 ken, ook niet wanneer 
moet worden aangenomen dat hij in een be
paalde ge,neente 1nee1· dan in eene ande1·e 
gemeente niocht hebb en vertoefd . 20 M ei. 

- Koninklijk besluit. ( A1·menwet Art. 40.) -
Nu het gemeentebestuur van D. aan den 
armlastige ondersteuning heeft verstrekt ter 
bekostiging van de ve1·huizing van hem en 
zijn gezin naar H . op uitdrukkelijk verzoek 
zijnerzijds, onder 1nededeel ing, dat hij ver
wachtte te H ., waar hij v1·oeger werkzaam 
was geweest en waar hij nog relaties en fa
milie had, weder een 1niddel van bestaan te 
kunnen vinden, kan art. 40 geen toepassing 
vinden. Daaraan doet niet af, dat het ge
meentebestuur van D. niet eerst hee ft onder
zocht , of er voor den a1·1nlastige inderdaad 
werkgelegenheid te H. was . 22 M ei. 

- K oninklijk besluit. ( A rmenwet Art. 39.) -
Patiënt, meerderjarig, verbl eef ten huize van 
zijn vader te D., toen hij voor diens reke
ning tijdelijk tot he1'8tel van gezondheid 
we1·d opgenomen in de aangewezen afdee
ling van een krankzinnigengesticht. Toen 
ruim 2 jaar lat er zijne overplaatsing naar 
de gesticht,afdeeling dier inrichting werd 
gerequiree1•d, was de band noet de gemeente 
D. nie t verbroken, zooilxu die gemeente als 
zijne woonplaats in den zin van art. 39 nioet 
worden beschouwd. 22 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. 20.) -
Nu de benoeming van den secretaris-boek
houde1· van een burger/ij ke instelling van 
weldadigheid door den gemeenteraad ge
schiedt, ligt het ook op den weg van dit 
college, de aan deze fu nctie verbonden be
zoldiging te 1·egrl en. Daa,aan doet niet, af, 
dat de bedoelde functionaris direct onder 
leiding en toezicht van regenten werkt, en 
evenmin dat sede·rt vele jaren de va-st.stel 
ling der belooning door 1·egenten i.s gesc Med, 
daar er geen reden is in deze af te wij ken 
van den regel, dat .het 01 gaan, hetwelk een 

a~btenuar benoemt, ook dien.• bezoldiging 
heeft te regel en . 5 Juni. 

- Koninklijk besluit . ( Ar-menwet Art. 40.) -
Al mag worden aangenomen dat, indien het 
bur_gerlij k armbestuur te G. zich tegenover 
de armlastige niet op het standpunt gesteld 
had, dat haar te B. en niet te G. de noodige 
hulp 1noest worden verleend, zij niet naar 
B. zou zijn gekomen, is daarmede niet ge
zegd, dat tot haar komst te B. invloed van 
de zijde van het burge,·lijk armbestuur te 
G. hee ft m edegewerkt, die tot toepassing 
van art. 40 2e lid zou moeten l eiden, wijl 
,,iet kennelijk is gebleken van het bestaan 
van een rechtst,·eeksch verband tusschen de 
door het a,-,nbestuu1· aangenomen afwijzende 
houding en de koms t d er armlastige te B, 
waarheen zij zich ee1·st begaf, nadat zij in-
1niddels G. had ve,·laten en eenigen _tijd te 
R . in een ziekeninrichting had vertoe fd . 

29 J uni. 
- K oninklijk besluit . ( Arn.enwet Art . 35.) -

T erecht heb ben Ged. Stat en gegro nd v:;r
klaard het bezwaar van den inspecteur tegen 
een raadsbesluit, waarbij in de instructie 
voor den gemeente-geneesheer de eisch van 
benoeming uit een voorrln-acht van B. en W. 
wordt vervangen door dien van een aanb e
veling, aangezien alle waarbo1·gen voor een 
goede keuze niet aanwezig zijn, indien bui
ten de voo,·diracht om door d, .n raad een 
candidaat zou kunnen worden benoemd. 

11 J uli. 
- K oninklijk besluit. (Armenwet A1·t. 40 .) -

Al is het initiatief tot d e v.erhuizing van G. 
naar E . van den, armlastige zelf uitgegaan, 
zoo had toch het gemeentebestuur van G. 
zijn vertrek naar E. niet behooren Ie be
vorde1·en door hem mee te deelen dai hij te 
E. wel bij de we1·kverschaffing zou worden 
geplaatst of ondersteuning volgens de rijks
steun,·egeling zou ontvangen, en hem toe te 
zeggen, dat hij voorloopig bij de werkver
schaffing te G. kon blijven, te1·wijl hij voorts 
een bijdlrage in de verhuiskosten ontving . 

20 Juli. 
- K oninklijk besluit . (Armenwet Art. 39 bis.) 

- De eisch, dat door de gemeente, waar de 
arme is verplee gd, in geen geval meer in 
rekening rnag wo,den gebracht dan de kos
ten, die in eigen gemeente van den patiiJnt 
zouden zijn ve,·oorzaakt, vindt geen steun 
in de wet. Evenmin is zulks het geval ,net 
de opvatting, dat de gemeente van het meer 
duurzaa1n verblijf de kosten sl echts zou be
hoeven te d1·ag en tot aan het tijdstip. waar
op het vervoer van den patië;1t zonàer ge
vaar voor diens leven of gezondheid naar 
deze gemeente had kunnen zijn bewerkstel 
l i gd. - De vraag of en door wie ve1·haal 
zal kunnen worden uitgeoefend op de reve
nuën van den patiënt uit een verzekering 
moet doo,· den bevoe gden ,·echter, genoemd 
in art. 64 , lle lid worden beslist. 

22 Augustus. 
- K oninklijk besluit . ( Annenw.et Art. 40.) -

Er be8taat aanleiding tot toepassing van 
art. 40 2e lid , waar B . en W. van M. de 
kosten van verhuizing van het armlastig ge
zin naar R. uit de gemeentekas hebben be
taald, en zulks is geschied niet op verzoek 
van den arnuastige zelf, doch op ve,·zoe k 
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van den eigenaar van het door het gezin 
bewoonde huis, die er belang bij had, dat 
dit huis door het gezin zou worden ontruim,d. 

21! Augustus. 
- Koninlclijk besluit. ( Armenwet art. 39bis.) 

- Onder de gevallen van plotseling opko-
mend levensgevaar, bedoeld in de slotzin van 
het derde lid van art. 39bis, moet ook wo1·
den begrepen bevalling, indien de opneming 
in de ziekeninrichting niet zonder gevam· 
voor de arme kan worden uitgesteld. 

· 3 September. 
- Koninklijk besluit. ( A,·menwet Art. 39bis.) 

- Op grond van de verlclaringen van den 
geraadpleegden geneeskundigen hoofdinspec
teu,· van de volksgezondheid moet worden 
aangenomen, dat de opneming van den pa
tiënt in de ziekeninrichting niet zonder ge
vaar voor het leven of de gezondheid van 
den patiënt had kunnen zijn uitges teld. -
De omstandigheid, dat de patiënt zonder 
ov,erwegend bezwaar naar een ande,·e zie ken
inrichting had kunnen worden ve,··voerd, 
waar de ve,·pleging voor minder kosten had 
kunnen geschieden, kan van geen invloed 
zijn, nu aan de voo,· de toepassing van a,·t. 
89bis gestelde vereischten is voldaan. Waar 
de wet voo,·ts sp,·eekt van de kosten van 
vervoer en ve,·pleging, moeten deze kosten 
in haar geheel en niet slechts voo,· een deel 
door de gemeente van 1neer duu,·zaam ver
blijf worden gedragen. 23 September. 

- Arrest van den Hoog en R<rod. (B. W. artt. 
852 375-384; A,.,,nenwet art. 63.)- De ver
plidhting van den schoonzoon om zijne schoon
ouders te onderhouden eindigt niet, wanneer 
de dochter, nadat haar kinderloos gebleven 
huwelijk met dien schoonzoon door echtschei
ding is ontbond,t;n, een nieuw huw el ijk hee ft 
aangegaan. - Anders Adv.-Gen. van Lier 
met betoog, dat thans de verplichtiug tot 
onderhoud op den nieuwen schc,unzoon is 
ko,nen te rusten. 28 S eptember. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet Art. 75.) -
Naar de strekking van art. 75 1e lid in ver
band met art. 39 kan bij een geschil over 
de woonplaats van een a,.,,nlastigen krank
zinnige de vraag, of de 1nachtiging door den 
president de,· rechtbank al dan niet overeen
komstig de wet is verleend, geen punt van 
beoordeeling uitmaken. 29 Sept,e,nber. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 280; A,-.,nenwet a,·tt. 1-3.) - . De 
Armenwet gee ft geen steun aan de stelling, 
dat een stichting slechts dan armenve,-zor
ging voortdurend ten doel heeft, indien dit 
doel uitiûrukkelijk in haar stichtingsbrief is 
opgenomen; de wet laat integendeel ,-uimte 
om bij de beoordeeling of een stichting ge
noen,d voortwurend doel hee ft, mede te l et
t en op haar f eitelijke werkzaa1nheid. - Art. 
10 der onderhavige V erordening stelt niet, 
door te spreken over instellingen van wel
dadigheid bedoeld in art. 2 der A.r,nenwet, 
den eisch, dat de instellingen moeten voor
komen op de lijst ~,ermeld in art. 3 dier wet. 

14 October. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet Art. s·9bis.) 

- Nu het gezin van den armlastige sed,ert 
jaren met een woonwagen een trekkenbe
staan hee ft geleid, zonder feitelijk met de 
gemeente, waar het in het bevolkingsregister 

stond ingeschreven, betrekkingen van meer 
duurzamen aard te onderhouden, kan die 
gemeente niet als gemeente van meer duur
zaan, verblij f in den zin van a;rt. 39bis Se 
lid wqrden aangemerkt. 16 October. 

- K oninlclijk besluit. ( Armenwet Art. 39bis) . 
- Nu moet worden aangenomen, dat de 
armlastige, althans van 1935 af, als v,·acht
schipper slechts sporadisch heeft v,ertoe fd in 
de gemeente, waar hij is gedomicilieerd, en 
het verblijf van hem en zijn gezin aldaar 
niet een meer duurzaa1n karakter hee ft ge
drag en, kan art. 39bis in dez en geene toe
passing vinden. · Daaraan doet niet af, dat 
de armlastige in het bevol kings,·egister stond 
ingeschreven en evenmin dat hij naa,· de 
gemeentelijke werkve,·schaf/ing is uitgezon
den. 23 Octobetr. 

- Koninlclijk besluit. ( A,-,nenwet Art. 39.) -
E en Chinees, die na zijne afmonstering in 
1931 te Rott,e,•da1n verbleven is en alooar in 
een logement placht te overnachten, terwijl 
hij ove,·dag met pinda's ventte, moet worden 
geacht zijn hoofdve,·blijf te R otte,·dam te 
hebb en gevestigd. Daaraan doet niet af, dat 
het in zijne bedo eling zal hebben gelegen, 
zoodra dit mogelijk was, te monsteren, wan,r
in hij verhinderd is, niede ten gevolge van 
zijn ziekelijken toestand. 24 Octo ber. 

- Koninklijk besluit. (A,.,,nenwet Art. 40. ) -
Al zijn de reiskosten van A. naar D. aan 
den arme niet verstrekt door de instelling 
voor maatschappelijk hulpbetoon te A., doch 
vanwege een particuliere inrichting aldaar, 
zoo is toch vanwege genoemde instelling de 
wilsvorming on, naar D . te vertrekken be
invloed door den arme, onder weigering van 
onde,·st"euning, naa,· de gemeente D . te ver
wijzen, met bereidverklaring hen, in de ge
legenheid te stellen zich naar die gemeente 
te begeven . 29 October. 

- K oninlclijk besluit. ( Armenwet art. 32.) -
Ondersteuning van een minderjarige, reeds 
in zekere niate tot een zelfstandige positie 
gekomen, geschiedt door de gemeente, waar 
de arnoe zich bevindt. 2 November. 

- A ,·nest van d,en H oo gen R aad. ( A rn,enwet 
a,·tt. 28, 63. ) - V e,·haal is sl echts mogelijk 
wanneer het voorschrift van a,·t . 28 de,· Ar
menwet is in acht ge,wmen. - Nu inmiddels 
een nieuwe onderhoudsplichtige aanwezig 
was, was, door het doen van het verzoek 
van art. 28 bij den aanvang der ondersteu
ning, het verhaal op dien nieuwen onder
h.ouds11lichtige niet gewettigd. 2 Novembe,· . 

- Ar,·est van den Hooge,i Raad. (1l rmenwet 
artt. 28, 68.) - De klacht, dat requestrante 
nimmer tot ondentand is aangezocht, stuit 
af op de flitelijke beslissing van den rechter, 
dat zulks ,cèl is geschied . H et bezwaar, dat, 
na eene onderbre King van ecnige 1naanden, 
r equestrante niet opnieuw is aangezocht, 
stelt een eisch, welke door art. 28 Armenwe_t 
niet wordt gerechtvaardigd. - De grief, dat 
uit het antidotaal ,·equest niet zoude blij ken, 
dat vo01· den "Gemeentelijken Dienst van 
ltfaatsch. Hul11betoon", is 011getreden "het 
bestuur" kan reeds hierom niet tot cassatie 
leiden, dnul,at uit niets blijkt, dat de beslis
sing der R echtb. op het antidotaal request 
steunt . - - De overweging der Rechtbank, 
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dat uit de verkregen inlichtingen is gebl e
ken, dat de ondersteuning niet te hoog is, 
wordt, als inhoudende eene fe i telijke beslis
sing, in cassatie tevergeefs bestreden . 

30 Nov ember. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet Art. 40.) -

Tot toepassing van dit art. bestaat gun 
grond, nu weliswaar een arts, tevens wet- · 
houder, het vertrek van patiënte naar elders 
heeft bewerkstelligd met de bedo eling dat 
zij in een ziekenhuis zou worden opgenomen, 
doch hij zich daa,·bij slechts door het belang 
van den patiënte, en niet door dat van de 
gemeente hee ft laten l eiden, terwijl boven
dien, behalve genoemden wethoude,·, het 
college van B. en lV. van het ·vertrek vnn 
patiënte uit de gemeente onkundig is ge
weest. 2 Decem ber. 

- Küninklijk besluit. (A1-inenwet Art. 40.) 
D e 01nstandigheid, dat B. en W. van V. als 
orgaan van steunverl eening geweigerd heb
ben, een uitgetrokken we,·klooze, die te Z. 
in het bevol kings,·egister stond ingeschreven, 
in de steunregeling voor uitgetrokkenen op 
te nemen, kan niet worden aangeme,·kt als 
invloed in den zin van a1rt. 40, te minder 
nu het hier niet betrof een verzoe k van een 
arme om, ondersteuning, als bedoeld in art. 
30, doch een aanvrage on, steun ingevolge 
de steunregeling. De niededeel ing van B. en 
W. van V., dat, wanneer hun een verzoek 
om onderstand ingevolge art. 30 wa,·e ge
daan, zij daarop afwijzend zouden hebben 
beschikt, kam buiten beschouwing blijven, 
nu niet is gebleken, dat een zoodanig ver
zoek door belanghebbende is gedaan. 

7 Decem ber. 
- Koninklijk besluit. (A1·m enwe·t Art. 89.) -

De echtgenoo t van patiënte had ten tijde 
van het aanV1·agen de1· rechterlij ke niachti
ging woonplaats te A. waar hij we,·kzaam 
gewo,·den was en huisvesting had gevonden 
ten huize van zijn vader. Daarin wo,·dt geen 
verandering gebracht door het feit dat hij, 
voor zijn gezin te A. niet een passende wo
ning kunnende vinden, dit gezin in zijn 
vo,·ige woonplants he,eft moeten achterlaten. 
Evenmin doet daaraan af de omstandigheid, 
dat hij binnen 3 maanden naar zijn vorige 
woonplaats is teruggekeerd, aangezien hij bij 
zijn vestiging te A . blijkbaar niet de weten
schap had, dat hij uit zijn nieuwe betrekking, 
waarvan niet gebleken is, dat zij slechts een 
tijdelijk k(Jff'akter had, wegens slapte in het 
bedrijf binnen zeer korten tijd weer zou 
worden ontslagen. De gemeente A. is dats 
aans prakel ijk voor de kosten v a n verpl egin g 
van de echtgenoote van dezen man. 

22 Dec,em ber. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art . 39.) -

W el nnn, de woonplaats ingevolge a,·t. 79 
B. W. een einde, toen patiënte's dienstbe
trekking als huishoudster eindigde en zij d e 
woning van hna1· werkgever verl iet, doch 
daar zij daa1·op haar intrek nam ten huize 
van haar zwager in d ezelfde gemeente, hee ft 
zij haar hoofdverblijf in die gen,ecnte behou
den. H ierin wordt geen verandering ge
bracht door d e omstandigheid, dat haar ver
der verb.lijf aldaar van tijdelij ken aard was . 

22 Decemb e,·. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet Art. 40.) -

T er.echt is wrt. 40 toegepast, nu de over
brenging van den armlastige van Z. naar 
U. door tusschenkomst van een inspecteur 
van politie van Z. is geschied. H ie,·aan doet 
niet af, dat de inspecteur tevoren overleg 
hee ft geplee gd met den officier van ju;ititie. 
- De omstandigheid, dat de armlastige, 
aanvankelijk te U. opgenomen in een T ehuis 
voor daklooz en, lat er vanwege de gemeente 
U. nnar een ziekenhuis is overgebracht zon
der voorkennis en m edeweten van het be
stuur van Z. , staat aan de toepassing van 
art. 40 niet in den weg, vermits daar de 
arnie zich in de gemeente U. bevond, de be
slissing omtrent de wijze van zijne onder
steuning ingevolge a,·t. 30 uitsluitend bij het 
ondersteunend orgaan van U. berustte. 

31 December. 
- Koninklijk besluit . ( Armenwet Art . 40.) -

Voor toepassing van art. 40 2e l id bestaat 
aanl eiding, nu de armlastï'ge onder .eede 
heeft verklaard dat de burgemeester der ver
laten ge1neente hem hee ft medegedeeld, dat 
hij dadelijk bij zijn aankomst in. de nieuwe 
gen,eente steunuitkeering als wer klooze zou 
ontvangen en deze ve,·klaring van den bur
gem eester en de dJa.a,1·op gevolgde betaling 
van verhuiskosten de di1·ecte oo1'Zaak van 
zijn vertrek zijn geweest, terwijl de burge-
1neesbe1· onde,· eede gehoord, hee ft verklaard 
dat het mogelijk is, dat hij den a,·mlastige 
destijds gewezen hee ft op de mogelijkheid, 
dat het bu,·gerlijk armb es tuur of het kerk
genoo tschap of d e ke1·k, waartoe hij behoort, 
hem onderstand verleen,en zou. 

31 December. 
Auteurswet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (B. W. artt . 

668, 1370; Auteu1'Swet 1912 artt. 2 en 47; 
A. B . artt. 1-14.) - H et systeem der her
ziene B erner Conventie is niet, dat de auteur 
in het land van herkomst een auteursrecht 
verkrijgt, dat ook in de andere Ve,·bonds
landen erkenning en bescherming vindt, doch 
die herziene Conventie geeft, onafhank elijk 
van het al dan niet bestaan van bescherming 
in het land van herkomst, aan den auteur 
in ieder Verbondsland een recht, in omvang 
en in werking gelijk aan dat hetwelk de 
eigen wetgeving van dat Verbondsland Mj 
rechtstreeksche toepasselijkheid van die wet
geving aan nationalen verleent . Wat er der
halve zij van d e feit en betreff ende de na
tionalit eit van den maker der muziek en de 
plaats van ee,·ste uitgifte van die muziek, de 
Rechtb. heeft in elk geval terecht Neder
landsch recht toegepast . - De wetgever heeft 
in art. 2 Auteurswet 1912 ove1·geno1nen het 
stelsel van art . 668 B. W. voor de l evering 
van niet aan toonde,· luidende schuldvorde
ringen en andere onlichamelijke zaken. 
Krachtens dat artikel is overgang van den 
eigendom der vorde,·ing nechtens slechts mo
gelijk, indien de vordering bij het totstand
komen van de akte van overdracht reeds be
staat . - H etzel fde geldt van het auteurs
recht, zoodat overdracht van toekomstig au
teursncht op nog te vervaardigen werken in 
het N ederlandsche rechtssysteem niet moge
lijk is. - Vonnis Rechtb. vernietigd en zaak 
wederom - zi e H. Il . 14 Febr. 1935 N. J . 
1935, 531 - naa,· de Rechtb. verwezen. 

13 F ebruari. 
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- Ar11est van den Hoogen Raad. (Auteurswet 
1912 art . 47.) - T erecht hee ft de Rechtbank 
aangenomen, dat het onderhavige versprei
den, hetwelk is geschied niet rechtstreeks 
door den in de V . S. gevestigden uitgever, 
maar van uit een in Canada gel egen cen
traal punt door eene andere fir1na, die van 
het verspreiden van we,·ken als hie,· bedoeld 
hawr bedirij f maakt, zonde,· meer nog niet 
meebrengt, dat het tijdschrift ook in Canada 
wordt uitgegeven in den zin van art. 4 der 
B erner Conventie, hetzij dan doo,· den te 
Springfield (V. S.) gevestigden uitgever, 
die de· voor de verspreiding in Canada bc
noodigde exemplaren daartoe aan de in dat 
land gevestigde firma do et toekomen, hetzij 
door deze firma zelve. 26 Juni. 

Begrootingen en Rekeningen. 
Buitenlandsche Zaken. 

- Wet tot vasi;stelling van het derde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S . 3140. 29 Februari. Blz. 243. 

- Wet tot wijziging van het derde hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

S. 3141. 28 December. Blz. 724. 
Justitie. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1935. 

S. 3200. 11 Februari . Blz. 243. 
- Wet tot vast;stelling van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936 S. 3201. 13 M aart. Blz. · 243. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaa r 1935. (Uitbre iding korps Po
litietroepen Binnenl and.) 

S. 3202. 19 Juni . Blz. 352. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. (Vorderingen afgesloten 
di enstjaren.) 

S. 3203. 21 November. Blz. 724. 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 
S. 3204. 31 December. Blz. 724. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
1·estanten op enkele artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVe Hoofd
stuk der Rijksbegroot ing voor het di enstjaar 
1936. S. 3280. 7 October. Blz. 598. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
het restant op artikel 3 van het IV de Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935 wordt toegevoegd aan hetzelfde artikel 
van het IV de Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1936. 

S . 3281. 9 November. Blz. 598. 
B innenlandsche Zaken. 

- Wet tot vasi;stell ing van het vijfde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3300. 29 F ebruari. Blz. 213. 

- Wet, houdende vaststelling van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1936. S. 3301. 29 Februari. Blz. 243. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
16 der Bedrijvenwet (S. 1928, n°. 249), een 

bedrag uitgetrokken op de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor 1935 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begroeting van 
genoemd bedrijf voor het dienstjaar 1936. 

S. 3380. 18 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

· de Ontvangsten en Uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaa r 1935. 

S. 3340. 19 Maart. Blz. 244 _ 
- Besluit, houdende aanwijzing van overschot

ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1935 , welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstj aar 1936. 

S. 3381. 10 October. Blz. 598. 
- Wet tot vast;stelling van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3302 . 21 November. Blz. 724. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van de Ontvangsten en Uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3303. 21 November. Blz. 724. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3304. 21 November. Blz. 724. 
- Wet tot vasl;stelling van de begroot ing van 

het Staai;sbedrij f der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstj aar 1937. 

S. 3305. 10 December. Blz. 724. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaa r 1935. 

S . 3306. 21 December. Blz. 725 . 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het" Staat;sbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstj aar 1936. 

S . 3307. 28 December. Blz. 725. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabil iteitswet (S. 1927, n°. 259) 
restanten op enkele artikelen van h et Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan over
eenkomstige a rtikelen van het Vde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3382. 31 December. Blz. 725. 
Onderwijs, J( unsten en W etens-chappcn. 

- W et tot vaststelling van het zesde hoofd
stuk (Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S . 3308. 28 December. Blz. 725. 
- Wet tot verhooging van het zesde hoofd

stuk (Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienst jaar 1936. 

S. 3341. 28 December. Blz. 725 . 
- Wet tot wijziging van het zesde hoofdstuk 

(Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1935. 

S. 3342. 28 December. Blz. 725. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 259, res
tanten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
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dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vide Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S . 3390. 31 December. Blz. 725 . 

Financië .i. 
-- Wet tot vaststelling van het zevende hoofd

stuk B der Rij ksbegrooting voo1· het dienst
jaar 1936 S. 3400. 29 F ebruar i. Blz. 244. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Werkloos
heidssubsidiefonds voor het dienstjaar 1936. 

S. 3401. 23 April. Blz. 244. 

- Wet tot wijz iging en verhooging van de 
begrooting van het Staatsmuntbedrijf voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3402. 19 J un i. Blz. 352. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

Rijksrekening en van het slot der rekenin
gen van de afzonderlijke fondsen en bedrij
ven betreffende het dienstjaar 1933. 

S. 3403. 17 Juli. Blz. 400. 
- Wet tot wijzig ing der wet van 28 December 

1934, S. 692, tot aanwijzing van de midde
len tot dekking van de uitgaven, begrepen 
in de R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S. 3404. 17 J uli. Blz. 400 . 

- Wet tot wijziging en verhoo~ing van het 
zevende hoofdstuk B der RiJksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

S. 3405. 1 Augustus. B lz. 463. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. (Crediet voor werk
verruiming.) 

S. 3406. 1 Augustus. Blz. 463. 
Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

inkomsten en u itgaven van het gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1937/19 38 . 

S. 3407. 21 November. Blz. 725. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het d ienstjaar 
1937. S . 3408. 21 November. Blz. 725. 

- Wet tot wijziging van het zevende hoofd
stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935. 

S . 3409. 21 November. Blz. 725. 
- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoe1·ing van de Tiendwet 1907, S. 222, 
voor het dienstjaar 1937. 

S. 3410. 21 November. Blz. 725. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van het Werkloos
h eidssubsidiefonds voor het dienstjaar 1935. 

S . 3411 . 21 November. B lz. 725. 
- Wet tot vaststelling van het eerste hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1937. S. 3412. 21 December . Blz. 725. 

- Wet tot vaststelling van het tweede hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1937. S. 3413. 21 December. Blz. 725. 

- Wet tot vaststelling van het zevende hoofd-
stuk A der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1937. 

· S. 3414. 21 December. Blz. 725. 
- Wet tot vaststelling van het veertiende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1937. 

S. 3415. 21 December. Blz. 725. 
- Wet tot aanwijzing van de middelen tot 

dekking van de uitgaven, begrepen in de 

Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 1937. 
S. 3416. 28 December. Blz. 726. 

- Wet tot wijziging van het tweede hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

S. 3417. 28 December. Blz. 726 . 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van het Staatsmuntbedrij f voor 
het dienstjaar 1935. 

S. 3418. 28 December . B lz. 726. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der R ij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

S. 3419. 28 December. Blz. 726. 
- B esluit, waarbij met toepassing van artikel 
· 24 der Comptabiliteitswet 1927, S . 259, het 

restant op artikel 119 van het VIIde Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935 , wordt toegevoegd aan het over· 
eenkomstig artikel van het VIIde H oofcî
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1936. 

S. 3480 . 26 September. Blz. 598. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Compta biliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op artikel 133 van het VIIde Hoofd
stuk B der R ij ksbegrooting. voor het dienst
jaar 1935 wordt toegevoegd aan het over
eenkomstig artikel van het VIIde Hoofdstuk 
B der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3481. 29 December. Blz. 726. 
Defensie . 

- Wet tot vaststelling van het achtste hoofd 
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3500. 27 Maart. Blz. 244. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooi ing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1936. 

S . 3501. 27 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

het Staatsbedrij f der Artillerie-I nrichtingen 
voor het d ienstjaar 1936. 

S. 3502. 27 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 

ontvangsten en uitgaven van het Defensie
fonds voor het dienstjaar 1936. 

S. 3503. 27 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1935. 

S. 3504. 19 J uni. Blz. 352. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstj aar 1935. 

S. 3505. 18 Juli. Blz. 400. 
- Besluit, waarbij met toepass ing van ar

tikel 16 der Bedrijvenwet 1928, S. 249, res
tanten op enkele artikelen van de begroo
t ing van het Staatsbedrij f der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1935 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrij f 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1936. · 

S. 3580. 15 Augustus. Blz. 463. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het VIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935 worden toegevoegd aan ge
lijksoortige artikelen van het VIIIe Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3581. 28 September. Blz. 464. 
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- Wet tot verhooging van het achtste hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3506. 21 November. Blz. 726. 

- Wet tot wijziging van het achtste hoofdstuk 
der Rijksbegroot ing voor het dienstjaar 1936. 
(Uitzending van personeel van Nederland 
naar ederland ch-Indië.) 

S. 3507. 21 November. Blz. 726. 
- Wet tot wijziging van het achtste hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 
S. 3508. 28 December. Blz. 726. 

Waterstaat . 
- Wet tot vaststelling van het negende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3540. 19 Maart. Blz. 244. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Verkeersfonds 
voor het dienstjaa r 1936. 

S. 3541. 21 Maart. Blz. 244. 
- Wet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1936. 

S . 3542. 21 Maart. Blz. 244. 
- W et, houdende vaststelling van de begroo

ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3543. 21 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1936. 

S. 3544. 21 Maart. Blz. 244. 
- Wet tot wijzi g ing en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rijk begrooting voor 
het dienstjaar 1936. (Bijdrage aan de N. V. 
tot Keuring van Electrotechnische Materia
len. te Arnhem.) 

S. 3545. 21 November. Blz. 726. 
- Wet tot wijzig ing van de begrooting van de 

Staatsmijnen in Limburg voor het di enstjaar 
1935. S. 3546. 21 November. Blz. 726. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1935. 

S. 3547. 21 November. Blz. 726. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van h et Verkeers
fonds voor het dienstjaar 1935. 

S . 3548. 21 November . Blz. 726. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het dienstjaar 1935. 

S. 3549. 21 November. Blz. 726. 
- Wet, houdende vaststell ing van de begroo

ting van de Staatsmijnen in Limburg voor 
het dienstjaar 1937. 

S. 3550. 21 December. Blz. 726. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van het Verkeers
fonds voor het dienstjaar 1936. - Reorgani
satie van de tramwegen in Noord-Brabant. 

S. 3551. 28 December. Blz. 726. 
- Wet tot wijzig ing van het negende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. - Reorganisatie van de tramwegen 
in Noord-Brabant. 

S. 3552. 28 December. Blz. 726. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een over

schot op de begrooting van uitgaven van hei 
Staatsv isschershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1935, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven kre
diet voor het di enstjaar 1936 . 

S. 3590. 27 April. Blz. 245. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting en van de 
begrootio, van uitgaven van het Verkeers
fonds beide voor t et dienstjaar 1935 worden 
toegevoegd aan de overenkomstige artikelen 
van het IXde Hoofdstuk der Rijksbegroo
ting en van de begrooting van ui tgaven van 
het Verkeersfonds beide voor het dienstjaar 
1936. S . 3591. 29 December. Blz. 726. 
H_a11dcl , Nij ve,·heid en Scheepvaart. 

- Wet tot vaststelling van het tiende hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3600. 1 2 Maart. Blz. 245. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voo1 
het dienstjaar 1936. (Industrie-financiering.) 

S. 3601. 1 Augustus. Blz. 464. 
- Wet tot wij zig ing en verhooging van het 

tiende Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1\!35. 

S. 3602. 21 November. Blz. 726. 
- Wet tot wijzi g ing van het tiende hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor he t dienstjaar 1935. 
S. 3603. 31 December. Bl z. 726. 

- Besluit, waarbij met toepassing van arti kel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van Hoofdstuk X der 
Rijksbegrooting voor het dienstj ,iar 1935 
wordt toegevoegd aan het overeenkm"~tige 
artikel van Hoofdstuk X der Rijk begrooting 
voor het di enstjaar 1936. 

S. 3680. 27 November. Blz. 727. 
Landb ouw en Vissche,-ij. 

- Wet tot vaststelling van het elfde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3700. 21 faart. Blz. 245. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Crisisfonds voor het di en tjaar 1936. 

S. 3701. 18 Juli. Blz. 400 . 
- Wet, tot wijziging en verhooging van oud

hoofdstuk X der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

S. 3702. 10 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende wijziging en verhooging van 

het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3703. 22 December. Blz. 727. 
- Wet tot wijzig ing van oud-hoofdstuk X der 

Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 
S. 3704. 28 December. Blz. 727. 

- Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabili teitswet 19 27, S. 259, de 
restanten op enkele artikelen van oud-hoofd
stuk X der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1935 worden toegevoegd aan de over
eenkomstige artikelen van hoofdstuk XI der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1936. 

S . 3780. 10 October. Blz. 598. 
Social e Zaken . 

- Wet tot vaststelling van het twaalfde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1936. S. 3800. 29 F ebruari. Blz. 245. 

- Wet, tot wijz ig ing en verhooging van het 
tiende hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1935. 

S. 3801. 1 Augustus. Blz. 464. 
- Wet, tot wijziging en verhooging va!\ het 

twaalfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3802. 1 Augustus. Blz. 464. 
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- Wet tot wijziging van het tiende hoofdstuk 
A der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1935. S. 3803. 28 December. B lz. 727. 

- Besluit, waarbij met toepa sing van arti'kel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van Hoofdstuk XA 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1935 
wordt toegevoegd aan het overeenkomstige 
artikel van Hoofdstuk XII der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1936. 

S . 3880. 25 September. Blz. 464. 
Holoniën. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling II der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3900 . 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling III A der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3901. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IV der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3902. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl andsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VI der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3903. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sl uiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII der begroóting van 
Nederlandsch-Ind ië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3904. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII A der begrooting van 
Nederlandsch-Ind ië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3905. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IX der begrooting van 
Nederl andsch-lndië voor het dienstjaar 1935. 

S. 3906. 11 Februari. Blz. 245. 
- Wet, houdende vaststelling van het der

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1936. 

S. 3907. 11 Maart. Blz. 245. 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1934. 
S. 3908. 26 Maart. Blz. 245. 

-- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvangsten 
van Nederlandsch-lndië over het dienstjaar 

, 1932. S. 3909. 26 Maart. Blz. 245. 
- Wet, houdende vaststell ing van het slot der 

rekening van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1933. S. 3910. 26 Maart. Blz. 245. 

- \Vet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling I der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3911. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling II der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3912. 15 M ei. Blz. 246. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

2.6 van Hoofdstuk II van Afdeeling II der 
begrooting van Nederland ch-Indië voor het 
dienstjaar 1936. 

S. 3913. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling III der begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3914. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling IIIA der begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3915. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling IIIB der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3916. 15 Mei . Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling IIIC der begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3917. 15 .Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling IV der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3918. 15 Mei. B lz. 246. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

4.3 en 4.4 van Hoofdstuk II van Afdeel ing 
IV der begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1936. 

S. 3919 . 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling V der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3920. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende vaststell ing van den post 

6.4 van H oofdstuk I van Afdeeling V der 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 193~. S. 3921. 16 Mei. Blz. 246. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
line: VA der begrooting van Nederlandscf> 
Indië voor h"t. <lif'nst.jaar 1936. 

S. 3921. 15 Mei. Blz. 246. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VI der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3923. 15 Mei. Blz. 246. 
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- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VIA der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3924. 15 Mei. Blz. 246 
- Wet, houdende guedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VI B der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3925. 15 Mei. Blz. 246. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
land ch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3926. 15 Mei. Blz. 246. 
- ~ 7et, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII A der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3927. 15 Mei. Blz. 24 7. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII B der begrooting van Nederlandsch
Ind ië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3928. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdee
ling VII C der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3929. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdee
ling VII D der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3930. 15 Mei . Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII E der begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstj aar 1936. 

S. 3931. 15 Mei. B lz. 247 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
land ch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII F der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3932. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van. den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII G der begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1936. 

S. 3933. 15 Mei. Blz. 247 . 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
l andsch-Indië tot vaststell ing van Afdee
ling VII H der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstj aar 1936. 

S . 3934. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VIII der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3936. 15 Mei. Blz. 247. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdee
ling VII J der begrooting van Nederl andsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3936 . 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VII K der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3937 . 15 Mei. Blz.247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling VIII der begrooting van Nederl andsch
Indi ë voor het dienstjaar 1936. 

S. 3938. 15 Mei. Bl z. 247. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van Afdee
ling VIIIA der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3939. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdee
ling IX der begrooting van Nederland ch
Indi ë voor het di enstjaar 1936. 

S. 3940. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeel ing III der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3941. 15 Mei . Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling IV der begrooting van Ne
derl andsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3942. 15 Mei. Blz. 247. 
- Wet, houdende goedkeuring van het "besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijzig ing en aanvull ing 
van Afdeeling VI der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3943. 15 Mej. Blz. 248. 
- Wet, houdende vaststelling van dè Suri

naamsche begrooting voor het dienstj aar 
1936. S. 3944. 15 Mei. ' Blz. 248. 

- Wet, houdende wijziging en verhooging van 
het dertiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1936. (Vaartuigendienst 
in Suriname. ) S. 3945. 15 Mei. Blz. 248. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot regel ing van de bestem
m ing der voordeelige en de dekking der na
deelige sloten van de reken ingen van ui tga
ven en ontvangsten van Nederl andsch-Indië 
over het tijdvak 1922 tot en met 1931. 

S. 3946. 17 Jul i. Blz. 400. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I der begrooting van Neder
landsch-I ndië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3947. 11 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul-
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ling van Afdeeling II der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3948. 11 September. B lz. 464. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

s! uiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S . 3949. 11 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IV der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 
S. 3950. 11 September. Blz. 464. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VA der begrooting van Ne
derlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 1936. 

S. 3951. 11 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende goedkeur ing van vijf be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl a ndsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1936. S. 3952. 11 September. Blz. 464. 

- "\Vet, houdende goedkeuring van twee be
s! u iten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 
S. 3953. 11 September. Blz. 464. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII A der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3954. 11 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII H der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3955. 11 September. Blz. 464. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul-
1 ing van Afdeeling IX van de begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1936. • S. 3956. 11 September. Blz. 464. 

- Wet, houdende wijziging en verhooging van 
het d01·tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstj aar 1936. 

S . 3957. 21 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende wijziging e n verhooging van 

het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1935. 

S. 3958. 28 December. Blz. 727. 
- Wet, hóudende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I der begrooting van Ne
derlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 1936. 

S. 3959 . 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aan vuil ing 
van Afdeeling II der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3960. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeur ing van twee be-

sluiteD van den Gouverneur-Generaal van 
Nednlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III der begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936_ 

S. 3961. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling III A der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3962. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeur ing van twee be

slui ten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IV der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3963. 31 December. Bl z. 727. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VA der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3964. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul

ling van Afdeeling VI der begrooting van 
ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3965 . 31 December. Blz. 727. 
Wet, houdende goedkeuring van drie be

slu iten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling VII der begrooting van 
Nederlandsch-Inclië voor het dienstj aar 1936. 

S . 3966. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII I der begrooting van Ne
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3967. 31 December. Blz. 727. 
- Wet, houdende goedkeuri ng van drie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeeling VIII der begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 
S. 3968. 31 December. Blz. 727. 

- Wet, houdende goedkeur ing van vier be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling IX der begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1936. 

S. 3969. 31 December. Blz. 727. 
Beroepswet. 
- Besluit tot nadere herziening en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 26 Februari 
1903, S. 80, tot uitvoering van eenige be
palingen der Beroepswet. 

S. 240. 30 Januari. Blz. 88. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van een aantal artikelen van de 
wet van 22 Juli 1935, S . 421, houdende wij 
ziging van de Beroepswet. 

S. 280. 22 F ebruari . Blz. 95. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst 

van het Koninklijk besluit van 26 Februari 
1903, S. 80, tot vasts teil ing van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij de artikelen 39, 57, 96, 118, 121 en 123 
der Beroepswet, zooals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 30 Januari 
1936, Stbl. n°. 240. 

S. 243. 11 Maart. Blz. 91. 
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- Besluit tot nadere aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van 11 Juni 1917, S. 460, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in de artikelen 
2, 12 en 78 van de Beroepswet en in artikel 
349 van de Invaliditeitswet. 

S. 244. 30 Maart. Blz. 93. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 26 J anuari 1903, S. 38, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artike
l en 41 en 7 6 der Beroepswet. 

S. 248. 13 Mei. Blz. 406. 
- Besluit tot nststell ing van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
13 der Beroepswet. 

S. 249. 18 Juni. Blz. 406. 
Belemmerln genwet Verord eningen. 
- Koninklijk beslui t. (Belemmeringenwet Ver

ordeningen Art. 4 j 0
• art. 2.) - H et recht 

van beroep, in het 2e lid bedoeld, moet wor
den geacht te zijn to egekend aan hem, die 
de in art. 3 bedoelde ontheffing of vergun
ning heeft verzocht en aan het bestuw·, dat 
de ontheffing of vergunning hee ft gewei
ge1•d. - Bij de beoO'f"deeling van een ver
zoek ingevolge de onderhavige wet behoort 
alléén te worden gelet op de belangen, om 
welke het vereischte van ve1·gunning is .ge
steld. V 001·zoover door de uitvoering van het 
werk, waa1·voor de vergunning is verl eend, 
burgerlijke 11echten van derden zouden wo1·
den geschonden, moet de rechthebbende te 
dien aanzien zich wenden tot den 1·echter·. 

7 October. 
Besmettelijke ziekten. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ij k 

besluit van 1 October 1929, S. 448, gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 30 October 
1933, S . 556, ter uitvoering van de Besmet
telijke Ziektenwet (S. 1928, n°. 265) en tot 
bepaling van den datum, waarop afdeeling 
8, paragraaf 54, van de wet van 29 Novem
ber 1935, S. 685 , in werking zal treden. 

S. 855. 30 Juni. Blz. 340. 
Betalin gsverkeer. 
- Besluit tot wijziging van artikel 14 van 

het Besluit Internationaal Betalingsverkeer 
Nederland 1935. 

S. 644. 26 Augustus . Blz. 558. 
Bevolkin gsregisters. 
- Besluit tot vaststelling van voorschriften 

omtrent het aanleggen, inrichten en bij
houden van bevolkingsregisters en het doen 
der daartoe vereischte opgaven. 

S . 342. 31 Maart. Blz. 356. 
Bewakingsgebieden. 
- Beslui t tot aanwijzing van bewakingsgebie

den, a ls bedoeld in artikel 1 der Wet van 
10 J anuari 1920, S. 11, en het Kon inklijk 
besluit van 11 Februari 1920, S. 65, gelijk 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 23 Januari 1931 (Stbl. n°. 18) . 

S. f82. 9 April. Blz. 97. 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 31 J anuari 1908, S. 59, 
tot vaststelling van den a lgemeenen maat
regel van bestuur bedoeld in de artikelen 
125b, derde lid , en 125c, vijfde lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

S. 250. 1 Juli. B lz. 407. 

- Wet tot herziening der voorschriften no
pens de toelatin€ om kosteloos te procedee
ren. S. 204. 1 Augustus. Blz. 402-

Burgerljjk W etlJoek. 
-Wet tot wettelijke regeling van de overeen

komst van koop en verkoop op afbetal ing. 
S. 202. 23 April. Blz. 84_ 

Capltulanten. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen. 

maatregel van bestuur ter uitvoering van. 
het Capitul antenreglement 19 35. 

S. 542. 3 April. Blz. 129-
Chèques. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het. 

Staatsblad van de toepassel ij kverklaring op, 
Suriname van de op 19 Maart 1931 te 
Genève gesloten verdragen met b ij behooren
de protocollen: 1 °. tot invoering van eene, 
eenvorm ige wet op chèques; 2°. tot regeling· 
van zekere wetsconflicten ten aanzien van 
chèques; 3°. betreffende het zegelrecht ten. 
aanzien van chèques (Stbl. 1934, n°. 210). 

Collecten. 
S. 99 A . 28 Augustus. Blz. 486. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Zaandijk d.d. 10 Maart 1936, waarbij aan het. 
Vredes-Com ité " Zaanstreek" , waarvan het 
secretariaat is gevestigd te Wormer, toestem
ming is verleend tot het houden van een 
geldinzamel ing op 3 M ei 1936 en de op
brengst te mogen aanwenden tot het steunen 
vau de achtergebleven gezinnen der dienst
weigeraars. S. 2308. 24 April. Blz. 232. 

Comptabiliteitswet. 
- Besluit tot bekendmaking van den tekst. 

van de Comptabiliteitswet 1927, S. '.;59, 
zooals zij bij latere wetten is gewijzigd en. 
aangevuld. S. 480. 12 Juni. Blz. 278. 

Conslg·uatlekas. 
- Wet tot overbrenging van de consignatie

kas voor het bewaren van effecten aan toon
der naar de Nederlandsche Bank. 

S. 201. 27 Maart. Blz. 82. 
- Besluit, houdende uitvoering van artikel 3-

der Wet van 27 Maa r t 1936, S. 201, tot 
overbrenging van de cons ignatiekas voor hei. 
bewaren van effecten aan toonder naar de 
Nederlandsche Bank. 

S. 252. 21 September. Blz. 494. 
- Besluit, houdende vaststelling van den dag· 

van inwerkingtreding van de wet van 27" 
Maart 1936, S. 201, tot overbrenging varu 
de consignatiekas voor het bewaren van ef
fecten aan toonder naar de N ederl andsche
Bank. S . 286. 25 September. Blz. 495. 

Crlslshypotheekaflosslng·swet. 
- Wet, houdende bijzondere maatregelen ter

voorkoming van opvordering onder bepaalde
omstandigheden van hoofdsommen, tot waar-. 
borg waarvan hypotheek op onroerend goed 
is bedongen, en ter voorkoming van vexa-• 
toire beslagen. {Crisis-hypotheek-aflossings
wet 1936.) S. 200. 7 Februari . Blz. 78. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de
Crisis-hypotheekaflossingswet 19 36. 

S. 208. 21 December. Blz. 602. 
- Besluit, houdende bepaling van den dag

van inwerkingtreding van de Wet van 21 
December 1936, S. 208, tot wijzig ing en aan
vulling van de Crisis-hypotheekafloss ingswet: 
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1936. (Welke dag bepaald is op 1 J anuari 
1937.) S. 290. 23 December. Blz. 607. 

Crlslslnvoerwet. 
- Wet tot regeling van den invoer van water-

glas. S. 600. 26 Maart. Blz. 152. 
- 'iVet tot regeling van den invoer van klom

pen en klompenmakerswerk. 
S. 601. 26 Maart. Blz. 153. 

- Wet tot regeling van den invoer van rubber 
slangstukken. S . 602. 26 Maart. Blz. 153. 

- Wet tot regeling van den invoer van por
sele in, fijn en sanitair aardewerk en van 
muur- en wandtegels. 

S. 603. 26 Maart. Blz. 154. 
- Wet tot regel ing van den invoer van gres

buizen en hulpstukken. 
S. 604. 26 Maart. Blz. 155. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
dweilen. S. 606. 14 Mei. Blz. 299. 

- Wet tot regel ing van den invoer van 
triplexhout. S. 607. 14 Mei. Blz. 300. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
paarden. S. 608. 14 Mei. Blz. 301. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
geëmailleerde gegoten badkuipen en closet
reservoirs. S. 609. 14 Mei. Blz. 301. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
kachels, haardkachels, haarden en fornuizen. 

S . 610. 14 Mei. B lz. 302 . . 
- Wet tot regeling van den invoer van 

geïsoleerde electr iciteitsgeleidingen. 
S. 611. 14 Mei. Blz. 302. 

- Wet tot regeling van den · invoer van 
cement van alle soorten. 

S. 612. 14 Mei. Blz. 303. 
- Wet tot regel ing van den invoer van 

boter. S. 61 3. 14 Mei. Blz. 303. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

huishoudelijk glaswerk. 
S. 614. 14 Mei. Blz. 304. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
petten en baretten. 

S. 615. 14 Mei. Blz. 304. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

schroefbouten. S. 616. 14 Mei. Blz. 305. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

verpakkingsgl as. 
S. 617. 14 Mei. Blz. 305. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
wollen en halfwollen dekens. 

S. 618 . 14 Mei. Blz. 306. 
-- Wet tot regeling van den invoer van 

cocosstukgoederen. 
S . 619. 14 Mei. Blz. 306. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
manufacturen, stoffen e n weefsels van ech te 
zijde en van echte zijde met kunstzijde. 

S . 620. i4 Mei. Blz. 307. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

bovenkleeding S. 621. 14 Mei. Blz. 307. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

naaigaren. S. 622. 14 Mei. Blz. 308. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

papier en papierwaren. 
S. 623. 14 Mei. Blz. 308. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
leder. S. 624 . 14 Mei . Blz. 309. 

- Wet tot regeling van den invoer van ge
weven ijzergaas en andere metaalweefsels. 

S. 626 . 17 Juli . Blz. 418. 
- Wet tot regeling van den invoer van meu-

belen. S. 628. 17 Juli . Blz. 420. 

- Wet tot regeling van den invoer van vee
voeder kooktoestell en. 

S. 629. 17 Juli . Blz. 421. 
- Wet tot regeling van den invoer van nieuwe 

juteza kken, voorwerpen van jute en · jute
doek. S. 630. 17 J uli . Blz. 421. 

- Wet tot 1·egeling van den invoer van lino-
leum. S. 631. 17 J uli. Blz. 422. 

- Wet tot regel ing van den invoer van tri-
plexhout. S. 632. 17 Juli. Blz. 422. 

- Wet, tot regeling van den invoer van 
vleesch, levende schapen en slachtpaarden. 

S. 625. 17 Juli. Blz. 550. 
- Wet, tot regeling van den invoer van blad-

zink. S. 627. 17 Juli . Blz. 551. 
- Wet, tot regeling van den invoer van rog

gemeel en roggebloem. 
S. 633. 17 J uli. Blz. 552. 

- Wet, tot regeling van den invoer van r ij st. 
S. 635. 1 Augustus. Blz. 553. 

- Wet tot regeling van den invoer van touw. 
S. 636. 1 Augustus. Blz. 422. 

- Wet tot regeling van den invoer van caus
tische potasch en kaliloog. 

S. 639 . 1 Augustus. Blz. 423. 
- Wet tot regeling van den invoer van lint, 

band en veters. 
S. 639 A. 1 Augustus. Blz. 423. 

- Wet tot regeling van den invoer van steen-
kolen. S. 639 C. 1 Augustus. Blz. 424. 

- Wet, tot regeling van den invoer van cal
cium-hypochloriet, natrium:hypoch loriet en 
gecomprimeerd cliloorgas. 

S. 637. 1 Augustus. Blz. 554. 
- Wet, tot regel ing van den invoer van paar-

den. S. 638. 1 Augustus. Blz. 555. 
- Wet tot regeling van den invoer van draad

nagels, draadkrammen, spijkers, getrokken 
ijzerdraad en van prikkel- en puntdraad. 

S . 639 B. 1 Augustus. Blz. 556. 
- Arrest van den H ooyen Raad. (Griaisin

voerwet 1931 art . 10 ; S v . art. 348; Sr. art. 
55.) - H et middel, waarin wordt betoogd, 
dat op g1·ond van art. 10 Grisisinvoerwet 
1981 ve1·oordeeling met toepassing der Alg. 
W et achterwege had 1noeten blijven, en dat 
de ke1·n van art. 10 voornoemd niet is het 
ten last e gelegde · feit doch het gepleegde 
feit, kan req. niet baten. T e1·echt toch heeft 
het · Bof beslist, dat het bij zijn onderzoek 
en beslissing yebonden is aan de grenzen 
de1· dagv., en dat nu het telastegelegde en 
bewezene niet opleverde een f eit , vallende 
in een strafb epaling der Crisisinvoerwet 
1931, art. 10 dier wet hier geen toepas.~ing 
kan vinden. - [Adv.-Gen. van L ier over h et 
standpunt van het Hof i.v. ,n, de opvatting 
van den H. R. over den samenloop.] 

23 November. 
- Wet tot regeling van den invoer van rij

wiel en, frames , electrische rijwiellampen en 
rijwielonderdeelen. 

S. 737. 20 December. Blz. 162. 
- Wet tot regeling van den invoer van ma

nufacturen, stoffen en weefsels van onge
bleekte, gebleekte en geverfde, bedrukte en 
bontgeweven katoen. 

S. 639 F . 21 December. Blz. 758. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

manufacturen, stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en halflinnen. 

S. 639 G. 21 December. Blz. 759. 
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Wet rot regeling va n den invoer van 
niet houtvormende siergewassen, a lsmede van 
azalea's en hortensia's. 

S . 639 H . 21 December . Blz. 760. 

- Wet rot regel ing van den invoer van 
tapijten. S. 639 I. 21 December. Blz. 760. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
manufacturen, sroffen en weefsels va n echte 
zijde en van echte zij de met kunstzijde. 

S. 639 J. 21 December. Blz. 761. 
- Wet rot 1·egeli ng van den invoer van 

meubelen. 
S. 639 K. 21 December . Bl z. 761. 

- Wet rot regel ing van den invoer van 
manufacturen, stoffen en weefsels van wol 
en halfwol. 

S. 639 L . 21 December. Blz. 762. 
- Wet rot regel ing van den invoer van 

pluche, fluweel en trij p, alsmede voorwer
pen daarva n. 

S. 639 M. 21 December. B lz. 762. 

- Wet rot regel ing van den invoer van 
manufacturen, sroffen en weefsels van kunst
zijde en van kunstzijde met andere sroffen 
dan echte zij de. 

S. 639 N. 21 December. Bl z. 763. 
- Wet rot regel ing van den invoer van 

onderkleeding. 
S. 639 0 . 21 December. Blz. 763. 

- Wet rot regel ing van den invoer van 
tafel- en servetgoed. 

S. 639 P . 21 December. Blz. 764. 
- Wet rot regel ing van den invoer van 

kousen en sokken. 
S. 639 Q. 21 December. Blz. 764 . 

- Wet rot regeling van den invoer van 
geëmailleerde geslagen ijzeren badkuipen. 

S. 639 R. 21 December. Blz. 764. 
- Wet rot regeling van den invoer van 

causti sche potasch en kaliloog. 
S. 639 S. 22 December. Blz. 765. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
koffie. S. 639 T. 28 December. Blz. 765. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
dweilen. 

S: 639 U. 28 December . Bl z. 766. 
- Wet rot regel ing van den invoer van 

zakdoeken. 
S. 639 V. 28 December. B lz. 766. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
schoeisel en van leestklaar schoenwerk. 

S. 639 W. 28 December. Blz. 767. 
- Wet rot regeling van den invoer van 

overhemden. 
S. 639 X . 28 December. Blz. 767. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
lucifers en lucifershoutjes. 

S. 639 I J . 28 December. Blz. 768 . 
- W e t tot regeling va n den invoer v a n 

metaaldraadgloeilampen. 
S. 639 Z. 28 December. Blz. 768. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
kunstzijden garens. 

S. 639 AA. 28 December. Blz. 769. 
- Wet rot regeling van den invoer van 

tricotgoederen. 
S . 639 BB. 28 December. Blz. 769. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
sloten. 

S . 639 CC. 28 December. B lz. 770. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
ongetwijnde garens van vlas . 

S . 639 EE. 31 December. Blz. 771. 
- Wet rot regeling van den invoer van 

superfosfaat. 
S. 639 FF. 31 December. Blz. 772. 

- Wet rot regeling van den invoer van 
gelaschte buizen. 

S. 639 GG. 31 December. Blz. 772. 
- Wet rot regeling van den invoer van 

petten en baretten. 
S. 639 HH. 31 December. B lz. 772. 

Crlslszulvelwet. 
- Arrest van d en H oogen Ra.ad . (Crisis-Z ui

velb esluit 1935 I art . 7 ; S v. artt. 358 en 
359.) - De woorden van art . 7, lid 1 Crisis
Z uivel beslui t 1935 I en evenmin het stelsel 
van dat besluit wijzen uit, dat het verbod 
van genoemd a.,·ti kel sl echts ziet op de boter, 
door den boterproàlucent zelf gekarnd . -
Overeenkom.stiq de t .l.l. is wel degelijk be
wezen.verklaard, dat de boter voor verkoop 
en afl evering gereed was. - T eve1·gee fs kom.t 
req. op tegen de besl issing der R echtb., dat 
de boter niet diende voo,· eigen gebruik. -
W a.a,r het hier gold de v erwe1·ping van een 
verweer was het niet noodig, dat de getui
genver klaringen op grond waarvan de J? echt
ban k hee f t kunnen verwerpen , onder de be
wijsm.iddel en van het vonnis voorkomen. -
Na de feitelijke beslissing, dat de boter niet 
diende voo,· eigen gebruik, kan de vraag, 
of de R echtb. terecht besliste, dat ook boter, 
voor eigen gebruik bestemd, onder het ver
bod van a1·t . 7, lid 1 valt, bui ten beschou
wing blij ven.. - Uit de bewijsm iddel en heef t 
de R echtb. de identiteit van het door den 
scheikundi ge A. onderzochte monster m et 
door get. S . genomen monster kunnen afl ei
den . - T en onrechte is art. 23 Sr. niet aan
gehaald. 29 Juni. 

Cumulatie. 
- Wet rot wijzig ing en aanvulling van de 

P ensioenwet 1922, S . 240, van de wet van 
28 Mei 1925, S. 216, van de Gemeentewet, 
van de Provinciale Wet, van de wet van 30 
Juni 1923, S . 307, en van de wet va n 17 
Juli 1923 (Stbl. n°. 364). 

S. 300. 9 J anuari. Blz. 97. 
Dadingen. 
- Besluit rot goedkeuring van met Vrouwe 

C. w·. Baronesse van Balveren te Arnhem 
e. a. en met A. J. Krielen te Beesd gesloten 
dadingen tot het ten einde brengen van ge
schill en. S . 1590. 15 Mei. Blz. 345. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeur ing van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van gron
den in de Gemeente Alkmaar aan de naam
looze vennootschap " Vereenigde BranJ sto f
fenhandel N . V." , te Alkmaar . 

S. 1400. 11 F ebruari. Blz. 225. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van gron
den onder Meppel, aan J. Lier, aldaar e. a. 

S. 1402. 26 Maart. Blz. 227. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan de gemeente 
H aarl em van Staatsgrond te H aarlem en de 
voorm alige gemeenten Schoten en Spaarndam. 

S. 1403. 17 J uli . B lz. 395. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder-
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handsch e overdracht door ruiling van gron
den te ' s-Gravenhage met de gemeente 
' s-Gravenhage. 

S. 1405. 17 J uli. Blz. 396. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche eigendomsoverdracht door ruiling 
van gronden in het Arnhemsche Broek, te 
Arnhem, aan de gemeente Arnhem. 

S. 1404. 17 Juli. Blz. 454. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Schie
dam, van het oude postkantoor c.a., a ldaar, 
kadastraal bekend gemeente Schiedam, sec
tie C, n°. 1106. 

S. 1407. 1 Augustus. Blz. 455. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruiling, van ter
reinen, gelegen te Utrecht, aan de gemeente 
Utrecht. 

S . 1408. 11 September. Bl z. 592. 
- Wet, houdende goedkeuring van de overeen

komst van ruil ing van domeingrond in de 
boschwachterij Sleenerzand met de familie 
Hoe kman. 
_ S. 1700. 22 December. Blz. 715 . 

- Wet, houdende goedkeuring van de onder
handsche overdracht door ruiling van de 
perceelen kadastraal bekend gemeente La
ren; sectie B , n°. 2666, groot 6,31 aren en 
n°. 5319, groot 14,97 aren met de gemeente 
Laren. S. 1409. 31 December. Blz. 710. 

- Wet, houdende goedkeuring van den on
derhandschen verkoop aan de Vereeni g ing 
" De Ambachtsschool voor Bergen-op-Zoom 
en Omstreken" te Bergen-op-Zoom van 
grond, a ldaar. 

S . 1410. 31 December. Blz. 712. 
Doode Hand. 
- Wet tot wijziging van de beperking van den 

schuldenaftrek voor de belasting van de 
doode hand. S. 401. 1 Augustus. Blz. 413 . 

Drankwet. 
- Besl uit tot vernietiging van een beslu it van 

Gedeputeerde Staten van Zuidholl and be
treffende overschr ijving van een vergunning 
krachtens de Drankwet 1931 (Stbl. 476) . 

S. 2841. 2 Maart. Blz. 242. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( Drankwet 

art. 23 .) - T erecht is tot grondslag voor 
de berekening van het vergunningsrecht ge
nomen de huurwaarde van het perneel waar
voor bij den aanvang van het belastingjaar 
de vergunning strekte en niet die van een 
perceel waarheen eerst in Mn loop van dat 
jaar het bedrijf werd verplaats t. - Al zou 
de li ef j i-ngsverordening in art. 4 vast e nor-
1nen geven tèr berekening van de huurwaar
de en dusdoende niet voldaan zijn aan den 
eisch van art. 23, 2e lid der Drankwet dat 
de hwurwaarde jaarlijks ,noet worden ge
schat, dan zou nog slechts dat arti kel der 
verordening 1net de wet in st,·ijd en alzoo 
onve,·bindend zijn, doch geenszins de ver
ordening in haar geheel. - Nu belangheb
bende voor den Raad van B eroep niet is 
opgekomen tegen de schatting van het (oude) 
perceel had de Raad van B eroep zich niet 
te begeven in een onderzoek naar de wijze 
waa,·op de huurwaarde was bepaald. 

/25 Maart. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Oss, betreffende een tapver
bod. S . 2803. 3 Juni . Blz. 352. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
art. BS, Be l id oud; oud V erord. vergun
ningsrecht Leeuwarden art. i!l.) - Art. i!JS 
der Drankwet 1931, gelijk di t luidde vóór 
de wijziging ervan doo,· de W et van 14 
Maart 1935, S. 1i!l9, voorschrijvende, dat de 
huurwaarde mede "in verband met den om
vang van het bedrijf" bepaald wordt, wordt 
door de rechtspraak aldus opgevat, dat in 
dit verband alleen rekening behoorde te 
worden gehouden met den omzet van sterken 
drank in het bed,-ijf, waa,·voor de vergun
ning strekt. - De voonnelde wet van 14 
Maart 1935, dit laatste uitdrukkelijk in art. 
i!JS neerl eggende, heeft dan ook blijkens de 
geschiedenis geenerlei wijziging in den be
staanden rechtstoestand gebracht, maar in
tegendeel dien rechtstoestand bestendigd. -
B ij de bepaling der _ huurwaarde moet reke
ning worden gehouden ,net grootte, inrich
ting en ligging der localiteit . 10 J uni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
art. :!l4; Gern.wet art. i!l99; W et Raden van 
B eroep art . 16.) - H et middel van cassatie 
gaat kennelijk uit van de opvatting, dat de 
R . v. B. bevoegd ware geweest den aanslag 
in het vergunningsrecht, zooals deze door 
den Gemeente,-aad was g,ehandhaafd, te ver
hoogen. - De regeling echter neergel egd in 
art . 299 Gem.wet en in de W et van 19 De
cem ber 1914, S . 564, verzet zich tegen deze 
opvatting, waa1·aan niet afdoet de bijzondere 
bepaling van a1·t. i!l4 der Drankwet, krach
tens wel ke een aanslag, indien daartegen 
bezwaar wordt gernaakt, kan wo,·den ver
hoogd door den Gem eenteraad. 7 October. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Drankwet 
artt. 1, 3 en 59.) - Daa,·gelaten de vraag 
of de R echtb. terecht heeft aangenomen, 
dat sl echts voo,· een localiteit, bestemd tot 
den verkoop van zwak-alcohol ischen diran k, 
verlof is vereischt [Adv.- Gen. van Lier be
antwoordt die vraag bevestigend], hee ft zij 
toch in elk geval t.a.v. het ten laste gel eg
de f eit kunnen besl issen, dat daarin op gee
nerlei wijze tot uitdrukking ko,nt, zooals 
voor de toepassing van art. 59, sub 10° der 
Drankwet noodig is, dat het hier betrof ,een 
l okaliteit, waarvoor niet alleen een ve-rlof 
niet was verleend, d och dit ook werd ver
eischt . 9 N ovembe,·. 

Electrlcltelts ,·oorzle nlng. 
- Wet, houdende regelen omtrent het betrek

ken van electr icit.eit u it het buit.en land. 
S . 524. 10 December. Blz. 624. 

Fluancleele verhoudin g. 
- Wet tot verlenging van den geldigheids

duur en wijziging van de wet van 4 Maart 
1935, S. 76, en wijziging van de slotbepaling 
van de wet van 4 Maart 1935 (Stbl. n°. 74). 

S. 402. 11 September. Blz. 522. 
- Besluit tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld is in 
artikel 20 der wet van den 15den Juli 1929, 
S. 388, sedert gewijzigd, houdende herzie
ring van de fi nancieele verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten en wijziging 
van eenige bepalingen der Provinciale wet 
en der Gemeentewet. 

S. 450. 29 December. Blz. 802. 
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Geldleenlngen. 
- Wet tot het aangaan van een of meer geld

leeningen ten laste van het Rijk. 
S . 1401. 26 Maart. Blz. 226. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gem.wet 

a,·t. 299; Wet Raden van B eroep art. 16.) 
- Nu ingevolge besluit van B. en W. aan 
belanghebbende vi-ijstelling is verleend van 
de heffing wegens het heb ben van den kel 
deringang ten behoeve van zijn perceel onder 
mee,· over 1933 en hem van de eventueel 
betaalde belasting over dat jaa,· restitutie is 
toegestaan, had hiermede d e gemeente on,, 
herroepel ijk afgezien van den opgele gden 
aanslag ove,· 1933, weshalve, nadat dit han
gende het geding voor den R. v. B. was 
komen vast te staan, belanghebbende geen 
belang ,neer had om nog een beslissing van 
den Raad te erlangen omtrent de recht,na
tigheid van dien aanslag . - De R. v. B., 
hierover anders oordeel ende, heeft voorbij
gezien, dat aan zijn uitspraak onitrent den 
aanslag over 1933 geen gezag van gewijsde 
toekomt met b.etrekking tot mogelijk op te 
l eggen aanslagen over latere jaren. 

3 J anua,·i. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge1neente

wet art. 280.) - Gel et op het verband tu-S
schen het. 1e en het 2e l id van art . 8 der 
Verordening, kent het artikel slechts aan
spraak op teruggave van belasting toe over 
geheele termijnen van twaal f maanden. 

26 F ebruari . 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Gemeente

wet art . 277; M otorrijtuigenbelastingwet art. 
41.) - H et in den nacht nee,·zetten van een 
automob·iel op den openbaren weg onder 
S chiebroek en langer dan drie uur laten 
staan m et de bedoeling, dat dit laten staan 
bij wijze van rustplaats voor den nacht ge
schiedt, is "innemen van openbaren gemeen
tegrond", belastbaar gesteld door de V eror
dening. - De Ve,·ordening, .belastbaar stel
lende het innemen van openbaren gemeente
grond, voorzooveel dit bestaat in handelin
gen als hier hebben plaats gevonden, is 
geenszins in strijd met de ten d eze nog to e
passelijke W egenbelastingwet . 29 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 2"/1 ; B. W . art . 585.) - De R. v. B . 
heeft te,·echt beslist, dat belanghebbende in 
het onderhavige belastingjaar den hond be
zeten heeft, nu hij het aan hem terugbezorgde 
dier tot zich heeft genomen en hee ft ver
kocht , wawraan niet afdoet, d!at hij den hond 
niet wilde behouden en evenmin, dat hij 
hem sl echts korten tijd onder zich hee ft ge
had. B elanghebb ende is dus in het belas
tingjaar in den zin der V erordening op àe 
heff ing van Hondenbelasting houder van 
den hond geweest. 13 M ei . 

- A rres t van den Hoogen Raad. (Gem.w,ct 
art . 299; W et R aden van B eroep art. 18.) 
- Op deze plaatselijke belasting, als zijnde 
er eene geheven krachtens een bijzondere 
wet (v g. art. 277 nieuw Gemeentewet, aan
hef), zijn de in de artt. 299 en 300 wer 
Gemeentewet vervatte voorschi·i ft en, betref
fende het beroep van beslissingen van den 
Gemeenteraad op bezwaren, die worden in-

geb,·acht tegen aanslagen in belastingen van 
welke vanwege de Ge,neente kohieren wor
den opgemaakt, van toepassing. - Derhalve 
moet het beroep in cassatie wor_den ingesteld 
dooi· den B urgemeester, zoodat B . en W. 
daa,·toe niet bevoegd zijn. 13 M ei . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente 
wet ai·t . 291. ) - E en ver·ordening betreff en
de de invordering van plaatselijke belastin
gen kan, mits zij noch rechtstreeks noch 
middellijk in strijd komt met de wet, voor
zieningen bevatten tot toepassing van dwang 
ter bevordering van de betaling van de 
verschuldigde belasting. - Hieraan doet 
niet af a,·t . 291 Gem.wet, welke bepaling 
slechts strekt om een bevoe gdheid te vesti
gen, die de verordening niet aan het ge
meentelijk orgaan zou vermogen te verl eenen, 
omdat zij daa,·mede het aan de wet voorbe
houden gebied van het vermogensr,echtelijk 
ve,·haal zou bet,·eden, doch niet tevens den 
Raad beletten wil om · in zijn verordening 
ter bevordering van d e betaling der ver
schuldigde belasting eenige voorziening te 
treff en tot uitoefenin{/ van dwang langs 
anderen weg. 22 Mei. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 275.) - De plaatselijke belastingen 
als bedoeld in art . 275, 1e en/o f Se lid 
Gem eentewet mogen alleen dan worden ge
heven indien een gemeente het daar bedoelde 
gebruik of genot dan wel hebb en van voor
werpen veroorlooft of to estaat . - Aan dit 
vereischte is hier echter niet voldaan. l n
tegende.el is feitelijk beslist dat krachtens de 
concessie, waarbij de levering van electri
schen stroom aan IJsselmonde met uitslui
ting van anderen aan Dordrecht was opge
.dragen en dit zich daarto e had verplicht, 
Dordrecht tegenover IJsselmonde gerechtigd 
en verplicht was tot het hebben der werken 
waarvoor het door IJsselmonde is aangesla
gen. De ve.-ordening mist dus toepassing 
t . o. v. die werken. 22 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280.) - De R. v. B. stelde feitelijk 
en op gronden welke die besl issing kunnen 
w·agen vast, dat - hoezeer er 2 bedrijven 
mogen zijn, het eigenlijk gezegde mijnbedrijf 
en het cokesovenbedrijf - de onde,·havige 
gebouwen en de ongebouwde ruimten wel ke 
zich t'usschen die gebouwen be.vinden het 
karakter dragen van een ondeelbaar, samen
hangend geheel van gebouwen en erven. (De 
R . v. B. achtte daaroni het geheele complex 
te grenzen aan, althans in de onmiddellijke 
nabijheid te liggen van den openbaren weg). 
- Bij deze vaststelling v,e,·eischen aard en 
strekking der wegonderlwudsbelasting niet, 
dat het complex van gebouwen en erven 
worde gespli tst in afzonderlijke geboU1oen, 
elk, voorzooveel dit mogelijk is, met aan
wijzing van een daarbij behoorend e,•f. -
Nu belanghebbende niet hee ft bewezen, dat 
de oorzaak, waardoo,• haa,· eigendomnien 
weinig of geen profijt van het gemeentelijk 
rioolnet trekken, is : de aard van httn l ig
ging, zijnde toch die oorzaak de aanwezig
heid, ligging en gesteldheid van belangheb
bende's eigen rioleering, is hier het ver
minderde ta,·ief niet van toepassing, terwijl 
de R. v. B. nie t verplicht was bij wege van 
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analogie dat verminderde tarief op het geval 
van een private rioleering toe te passen. 

22 Mei. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 

art. 23, 2e lid oud; oud Verord. vergun
ningsrecht L eeuwa,·den art. 2.) - Art. 23 
der Drankwet 1931, gelij k dit luidde vóór 
de wijziging er·van door de Wet van .14 
Maart 1935, S. 129, voorschrijvende, dat de 
huurwaarde ,nede "in verband ,net den om
vang van het bedrijf" bepaald wordt, wordt 
door de rechtspraak aldus opgevat, dat in 
dit verband alleen rekening behoorde te 
worden gehouden met den 0111,zet van sterken 
drank in het bedrijf, waarvoor de vergun
ning strekt. - D e voormelde wet van 14 
Maart 1935, dit laatste uitdrukkelijk in art . 
23 neerleggende, heeft dan ook blijkens de 
geschiedenis geenerl ei wijziging in den be
staanden rechtstoestand gebracht, maar in
tegendeel dien rechtstoestand bestendigd. -
Bij de bepaling der huurwaarde moet reke
ning worden gehouden met grootte, inrich
ting en ligging der l ocalit eit. 10 Juni. 

- Arrest van den · Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 282.) - Belanghebbende, die bij ,JJen 
aanvang van het belastingjaar te Rotterdam 
bestendig een onroerend goed, n .l. een toon
kamer, te harer beschikking had en voor 
haar bedrijf aanwendde, moet geacht worden 
hierdoor alstoen te Rotte,,dam haar bedrijf 
te hebb en uitgeoefend in den zin van art. 
282 Gem.wet en van de V,e,·ordening, waar
van art. 2 verwijst naar het 1 e lid van art. 
282. - T . a. v . de vraag of zij terzake van 
de bij art. 282 bedoelde belasting belasting
plichtig is, ,noet die bedrijfsuitoefening, ook 
indien van een zelfstandig, d. w. z. een afge
sch eiden deel van het bedrijf geen sprake 
is, op zich zelf worden beschouwd, zoodat 
voor bedoelde vraag beslissend is het gM!iid
deld aantal arbeiders, dat i . v. m. het on
roerend goed werkzaam is binnen de ge
meente. - M itsdien he-eft de R. v. B., vast
stell eni!J dat, wat belanghebbende's toonka
mer betre ft, dit gemiiklelde beneden het in 
art . 282 genoemde cijfer is gebleven, t erecht 
beslist, dat belanghebbende niet in de be
lasting had mogen worden aangeslagen. 

17 Juni . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Di-ankwet 

art . 24; Ge-m .wet art. 299; Wet R aden van 
Beroep art . 16.) - H et middel van cassatie 
gaat kennelijk uit van de opvatting, dat de 
R. v . B . bevoegd ware geweest den aanslag 
in het vergunningsrecht, zooals deze door 
den Gemeenteraad was g1ehandhaafd, te ver
hoogen. - D e regeling echter neergelegd in 
art . 299 Gem.wet en in de W et van 19 D e
cember 1914, S. 564, verzet zich tegen deze 
opvatting, waaraan niet aféloet de bijzondere 
bepaling van arrt . 24 der Drankwet, krach
tens welke een aanslag, indien daarteg en 
bezwaarr wordt gemaakt, kan wo.rden v~r
hoogd door den Gemeenteraad. 7 October. 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Gemeente
wet art. 280 ; A r,nenw.et artt. 1- 3.) - . D e 
Armenwet geeft geen steun aan de stelling, 
dat een stichting slechts dan annenverzor
ging voort!d!urend ten doel heeft, indien dit 
doel uitd!rukkelijk in haar stichtingsbrief is 
.opgenomen; de wet laat integendeel ruimte 

om bij de beoorroeeling of een stichting ge
noemd voortdurend doel he.e ft, mede te l et
ten op haar f eitelijke werkzaamheid. - Art. 
10 der onderhavige Verordening stelt niet, 
door te spreken over instellingen van wel
dadigheid bedoeld in art . 2 der A ,rn,enwet, 
den eisch, dat d e instellingen moeten voor
komen op de lijst v,ermeld in art . 3 dier wet. 

14 Octobe,·. 
- Arrest van den H oo gen Raad. ( W eg·enwet 

art. 55; Gemeentewet art. 280.) - De dui
delijke en algemeen luidende bepaling van 
het tweede lid van a,·t . 55 der Weg enwet 
laat geen ruimte voor de opvatting, dat vóór 
het opmaken der leggers de openbaarheid 
van een geheel binnen de bebo-uivde kom 
gel egen weg, welke dcuurom niet voor plaat
sing op den l egger in aanmerking komt , 
mag worden beoordeeld naar de bepalingen 
van de W egcnw,et . - D e R . v . B. , in aan
m erking nemende, dat belanghebbende's 
eigendom ligt in een tot woonwijk bestemd 
gedeelt e d er gemeente Apel doorn, kon, zon
de,· verkeerde toepassing van art . 280 Gem.
wet of art. 1 der H effingsverordening, be
slissen, dat de afstand van 60 m, welke be
langhebbende's eigenélom scheidt van den 
openbaren weg, te groot is om aan te nemen, 
dat dit eigendo,n ligt in de onmiddellijke 
nabijheid van dien weg. 14 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad . . (Gemeente
wet art. 280.) - Een op een afstand van 
15 m (in 2 andere zaken: 20 m en 28 m, 
Red.) van een openbaren weg gel egen eigen
dom ligt in de onmiddellijke nabijheid van 
dien weg, ook al betreft het een tot woon
wijk .bestemd gedeelte der gem·eente . 

14 October. 
- An·est van den Hoog en Raad. (Gemeente 

wet artt. 277, 300.) - In het stelsel der 
v,erordening behooren, indien iemand bij den 
aanvang zijner belastingplichtig·heid wordt 
aangemerkt als houder van m eer dan één 
hond, die honden, als één belastingobjec t, 
gezamenlijk ten kohiere te worden gebracht. 
- T erecht dus is belanghebbende tegen den 
tweeden aanslag opgekomen. 14 October. 

- A,-rest van den Hoogen Raad. (Gemeente
w-e t cert. 277.) - Onder de werking der oude 
heffingsveror:dening is aan belanghebbende 
voor het gebruik van de haven gedurende 
het geheele jaar 1934 ee11< heffing opgel egd 
tot een vastgesteld bewrag ,net betaling bij 
wijze van abonnement. - 1 Juli 1934 we,·d 
de oude verordening door een nieuwe ver
vangen. - Bij het ontbreken van iedere uit
drukkelijke bepaling in de nieuwe regeling 
om,trent de verhouding, waarin de beide 
verordeningen op dit punt tot elkander staan, 
moet als des wetgevers wil in de nieuwe 
veroff'dening worden (])(J,ngeno1nen, dat, in 
ov,ereenstemming met ,·echtvaardige en doel
matige beginselen van overgangsrecht, de 
rechtstoestand, gelijk deze tot 1 Juli 1934 
bestond, tot het einde van dat jaar voo,· be
langhebbende is bestendigd. 4 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 282.) - Uit het door den R . v. B. 
vastgestelde, dnJt de 14 door hem bedoelde 
personen in een geregeld en voortdurend 
contact m,et de leiding van belanghebbende's 
beifrrij f stonden, en daarmede door zoodani-
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gen band van saamhoorigheid waren verbon
den, dat zij geregeld in het beàJrijf van be
langhebbende we1·kzaa1n waren, in verba11d 
met het feit, dat zij in 1932 m•eer dan f 1000 
provisie bij belanghebbende hebben genoten, 
heeft de Raad kunnen en dus mogen aflei
den, dat deze personen in de werkzaamheid 
bij belanghebbende hun voo1·naamsten werk
kring vonden en dat zulks de uitoefening 
van een eigen zel fstandig bedrijf uitsloot. -
In deze beide artt. wo1•dt onder het bij 
a. m. v. b. vast te stellen maximum verstaan 
het bed1·ag van het loon, dat door den ar
beider bij den belastingplichtige wo1·itt v.er
diend; het bed,·ag van het elders verdiende 
loon is dus niet van belang. 18 Novemb er. 

-- An·est van den H oogen Raad. (G em.wet 
artt. 280, 293.) - H et tweede lid van art . 
l1 der V eroi·dening tot heffing eener straat
belasting, waarin de nieuwe verkrijger van 
aan de straatbelasting onde1·worpen onroe-
1·ende goederen voo,· de belasting van het 
loopende en het vorige jaar aansprakelijk 
wordt gesteld naast hem, die volgens art. 4 
belastingplichtig is, is niet verbindend. -
W eliswaar ,·oept art . 5 der wet van 22 M ei 
1845, S . 22 voor de grondbelasting een de1·
gelijke aanspmkelijkheid in het l even, ,naar 
deze wetsb epaling van materieel recht is 
niet een algemeene bepaling omtrent de ver
volgingen en de v01·deringen, zooals in art: 
293 Gem.wet t . a . v. plaatselijke belastingen 
zijn van toepassing verklaard. - W el volgt 
uit de geschiedenis van art. 280 Gem.wet, 
dat de wet op d e grondb elasting een richt
snoer kan geven voo,· het wel verstaan van 
rlat artikel, maa1· zulks brengt niet mede, 
dat aan den gemeentewetgever een bevoegd
heid zou toekomen, die ne,·gen., in de wet 
een grondslag vindt. 2 Decem ber. 

- Arres t van den Hoogen Raad. (Gemeent e
wet wrt. 271.) - E en zwembad zooals "De 
Wilgenplas" is, voo1·zoover het den bezoe
kers gel egenheid biedt te zwemmen of te 
leeren zwemmen, niet een vermakelijkheid 
in den zin der H ,effings vero,·dening . Bijko
mende omstandigheden zouden daarin ver
andering lounnen brengen, bij-v. indien ter 
plaatse een wedstrijd in het zwemmen of 
zwe11ul.e1nonstratie zou wo1·den gehouden. -
V 001·ts verliest ,een zwem bad zijn karakt er 
niet en wordt niet tot een vermakelijkheid, 
doordat de bezoekers tevens zich lounnen be
wegen op de velden en plankiers, zonneba
den kunnen ne1nen en, om, na het zwemm,en 
het alsdan verko elde l ichaam wede,· op nor
male temperatuur te brengen, zich kunnen 
bedienen van tu1·ntoestellen . - Ook het feit, 
dat ook aan bezoeke,·s, die er niet komen 
om te (leeren) zwemm en, toegang wordt 
verleend, noopte den R . v. B. niet de in
richting als een vermakelij kheid te beschou
wen. 9 D ecember. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (G em eente

wet art. 168; A.P. V. van Epe art. 48 a). 
- Art. 48a der A.P. V. van Epe sp,·eekt . 
niet van verkoopen van de daarbedoelde 
voorwerpen of waren maar van het te koop 
aanbieden, terwijl verder niet enkel dit te 
koop aanbieden of venten strafbaar is zonder 
vereischte vergunning op den openbaren weg 

maar ook aan den openbaren weg. T en on
rechte nam de R echtb. derhalve aan, dat mede 
had behooren te zijn telastegel egd, dat de 
personen, toen ve1·d. aan deze consu11iptieijs 
verkocht, zich op den openbaren weg bevon
den. - Niet enkel is aan ve1·d. telastegelegd 
alles wat noodig is om hem ingevolge de 
bepaling der A.P. V. stmfbaar te do en zijn, 
doch dit alles is ook bewezenverklaard. Ten 
onrechte werd gereq. van rechtsvervolging 
ontslagen. [Adv.-Gen. Wijnveldt: de 
R echtb. had moeten onderzoeken, waar de 
personen aan wie ve1·kocht werd, zich be
vonden m. n. of dat publiek zich bevond op 
den openbaren weg. ] 6 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentew.et Art. 248 
j 0

• art. 228a.) - T erecht zijn Ged. Staten 
van oordeel dat de dekking van een uitgave, 
door de gemeente gedaan aan het Rijk ter 
verbe tering van een rijksweg niet over 30, 
doch over 20 jaren behoort te worden ver
deeld, daar de gemeente voo,· haar geld geen 
eigen go ed verkrijgt, maar à fo nds perdu 
een gift aan het Rijk geeft, al moge ui t de 
wegsverbetering vo01· de ingezetenen en midr 
dellijk voor de gemeente eenig m eerder ge
bruiksgenot voortvlo eien . Z ulks klemt te 
m e.er, daa,· de financieele positie der ge
meente niet zoodanig is, dat zij d e uit de 
verko1·ting van den termijn van aflossing 
voortspruitende hoogere uitgave niet zou 

kunnen dragen . · 6 Januari. 
- Uitspraak van den Cent,·alen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 1e lid. 
Gemeentewet art. 224.) - Het eenige in deze 
toepasselijke algemeen verbindende voo1·
schrift is art. 224, lid 3 der Gemeentewet 
voorschrijvende, dat de ambtenaren van po
litie (b eneden den rang van com11,issaris) 
worden ontslagen door den burgemees ter, 
nadat deze den hoofdcommissaris van politie 
hee ft gehoord. - I ngevolge dit artikel hee ft 
de burgemeester de volledige v1·ijheid al dan 
niet tot ontslag van een agent van politie 
over te gaan, mits gehoord den hoofdcom
missaris van politie . l . c. is dit geschied. -
Ook van misbruik van bevoegdheid is niet 
gebleken en er bestaat geen grond aan te 
nemen, dat de bu1·gemeester kennelijk een 
ander doel zou hebb en nagestreefd, dan de 
behartiging van het belang van een go eden 
gang van zaken bij den gemeentelijken po
litiedienst. 9 J an•uari. 

- Besluit t.ot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Woensdrecht van 28 
December 1935 , strekkende t.ot benoeming, 
met ingang van 28 December 1935, van den 
heer H . A . M. Jacobs tot secretaris van 
die_ gemeente. 

S. 2300. 9 J anuari. Blz. 231. 
- Arrest van d en H oogen Raad. (Gemeente

wet art. 168; Winkelsluitingsw et a1·t. 3.) -
Z elfs al zou het verbod van art. 14 der 
A. P. V . van Hillegom bet,·ekking hebben 
op elk toestel, onverschillig welk - terecht 
besliste de Kantonr., blijkens de qualificatie, 
dat het verbod betrekking hee ft op een toe
stel tot verkoop - dan hee ft het artikel, als 
gevende eene regel ing voor hetgeen op of 
aan voor het publiek to egankelijke plaatsen 
al of niet 1nag geschieden, nog betrekking 
op de openbare orde en valt dus geheel bin-
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nen het te'l'rein van art. 168 Gemeentewet. -
De bepaling van art. 8 der Winkel sluitings
wet sluit geenszins elke bemoeiïng van den 
gemeentelijken wetgever met automaten uit 
en doet dan ook in het minst niet te kort 
aan de bevoe gdheid van de gemeenten om 
voorschriften te geven omt,·ent de aanwezig
heid van automaten op plaatsen, waarover 
de gemeentelijke zorg zich uitstrekt . 

13 J anuari . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Winkel van 27 De
cember 1935, strekkende tot benoeming van 
P. J . Korver tot secretaris dier gemeente. 

S . 2301. 14 J anuari. Blz. 231. 
- Arrest van den H oogen R aad. (A . P. V. 

van Oostvoorne a,·t. 60 ; Gemeentewet art. 
168.) - In de t.l.l. en bewezenverkla,·ing 
kan het woord "mest" blijkens hetgeen volgt, 
alleen bedoeld zijn als eene zelfstandigheid, 
wel ke geheel of in hoo fdzaak bestaat uit 
dierlij ke uitwerpsel en. De R echtb. hee ft art. 
60 A . P. V. van Oostvoorne niet geschonden 
of verkeerd toegepast door deze zelfstandig
heid te rekenen tot de stankverwekkende 
stoffen. - I n genoemd art . 60 heeft het ver
bod om bedoelde sto ff en ter plaatse als na
der aangeduid te bergen een geheel zel fstan
dige beteekenis, onafhankelijk van den plicht 
tot [op eerste aanschrijving van B . en W .] 
verwijderen der sto ff en in het tweede l id 
genoemd. - Aan de voor·waarde, dat de 
strafbaar gestelde gedraging alleen door de 
A. P . V. van Oostvoorne wordt getroffen, 
indien deze in de gemeente Oostvoorne voor
valt, is voldaan zelfs al zoude de betrokken 
- binnen den afstand van 25 m eter van 
req's mestvaalt gelegen - woning zelve niet 
in die gem eente zijn gelegen. 20 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( A. P . V . 
van A msterdarn art. 259; Gemeentewet art. 
168.) - Art. 259 der A. P. V . van Amster~ 
IUil1ll o. m. verbiedende: zich binnenshuis 
(hieronde1· begrepen in de huisdeur) bevin
dende, op eenigerlei wijze de aandacht der 
voorbijgangers tot zich t1·ekken, nadat ,nen 
van een ambtenaar de,· pol itie in het belang 

· der openbare zedelijkheid den last heeft ont
vangen dit na te laten, is verbindend. - Al 
zou dit artikel toepassing kunnen vinden op 
door den ambtenaar van pQlitie in het be
lang der openb. zedelijkheid verboden ge
dragingen binnenshuis, welke alleen door het 
gehoor de aandacht van voorbijgangers zou
den kunnen trekken, dan zou nog - door de 
open baarheid dier g edr.agingen - de rege• 
ling nog vallen binnen de grenze7J, van art. 
168 Gemeentewet . - ,,Op eenigerl ei wijze 
de aandacht de1· voorbijgangers tot zich trek
ken" is een voldoende duidelij ke omschrij
ving. Waarom een nade,·e omschrijving der 
gedraging of eenig bepaaldelijk omschreven 
vereischte betreff ende de intentie van den
gene, die de aandacht trekt , voo·r de ver
bindendheid der bepaling noodig zou zijn, 
is niet in te zien. I n het vereischte, dat de 
gedraging door een arnbtenaar van politie 
in het belang der openb. zedelijkheid moet 
zijn verboden, is middellijk de aard de,· ge
draging beperkt . - I nderdaad is, althans 
voor het geven van den last het oordeel van 
den politieambtenaar beslissend, dat de ge-

draging met de openbare orde in strijd is . 
Die· vaststelling is echter niet voor den rech
ter bindend. - D e wet wordt niet geschon
den en evenmin wordt de geldigheid der 
verordening aangetast, door het niet ver
·rnelden van de tijdsrui?nte, welke moet ver
loopen tusschen den last en het opnieuw 
plaats vinden der gedraging. 20 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228a.) 
- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het ve,·
l eenen van credieten van maximaal f 25 aan 
een aantal personen, teneinde deze in staat 
te stellen in de hun in eigendom toebehoo
rende perceelen een el ectrische huisinstalla
tie te doen aanbrengen, nu op grond van de 
f inancieele positie der credietnen,e,·s aan 
deze uitleening van gelden groot risico voor 
de gemeente is verbonden, achte,·stand in de 
betaling van stroom en rente en aflossing is 
te verwachten, en andere soortgelijke ver
zoeken bezwaarlijk zouden kunnen worden 
afgewezen waai·door het risico voor de ge
meente steeds zou stijgen. 30 Januari. 

- Besluit tot schorsing van het beslui t van 
den Raad der gemeente Rotterdam van 31 
October 1935, houdende vast;stetling van een 
verordening op het venten . 

S. 2600. 3 F ebruari. Blz. 240. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Woensdrecht dd. 28 
December 1935, strekkende tot benoeming 
van H . A. M. Jacobs tot secretaris dier ge
meente. S. 2340. 11 Februari. Blz. 232. 

- Besluit tot goedkeuring, met vernietig ing 
van het desbetreffend besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland van 24 Oc
tober/5 November 1934, G. S. n°. 47, 3e 
afdeeling, van het besluit van den raad der 
gemeente Gouda van 19 J anuari 1934, tot 
invoering van eene korting op de aan oud
wethouders der gemeente Gouda toegekende 
c.q. toe te kennen pensioenen. 

S. 2380. 11 F ebruari. Blz. 235. 
- Besluit tot goedkeuring, met vernietig ing 

van het desbetreffend besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland van 17/26 Oc
tober 1934, G. S . n°. 45, 3e afdee ling, van 
het besluit van den raad der gemeente 
Schoonhoven van 24 October 1933, tot toe
passing van eene tijdelij ke korting op de 
pensioenen van de oud-wethouders. 

S. 2381. 11 Februari. Blz. 237. 
- Koninklijk b,esluit. (Gemeentewet art. 186.) 

- Een verschil van meening tusschen twee 
gemeenten over de uitvoering- van · een punt 
eener gemeenschappel ijke regeling kan tot 
oplossing worden gebi-acht door daai·omtrent 
de beslissing de,· K roon in te ,·oepen, doch 
is geen grond tot opzegging der regeling. 
A l zouden, na de besl issing der K roon, de 
uit de regeling voortvloeiende geldelijke ver
plichtingen voor een der gemeenten te be
zwarend kunnen blijken en aanleiding tot 
opzegging kunnen opleveren, zoo is toch te
recht thans die opzegging door Ged. Staten 
niet voor go edkeuring vatbaar geoordeeld. 

11 F ebruari. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der-gemeente H ulsberg van 24 J a
nuari 1936, strekkende tot opheffing van het 
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maskeradeverbod gedurende de carnavals
dagen. S. 2302. 22 Februari. Blz. 231. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Winkel d.d. 27 De
cember 1935, strekkende tot benoeming van 
P. J. Korver tot secretaris dier gemeente. 

S. 2341. 22 Februari. Blz. 233. 
- B esluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Ameland van 10 De
cember 1935, n° . 670, strekkende tot het ver
leenen van niet eervol ontslag aan T. Ven
stra, architect dier gemeente. 

S. 2342. 22 Februari. Blz. 233. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. (Gemeente

wet art. 168; Ka1npeerverordening van 
Oostvoorne art. 3; Sv. art. 350.) - Daar de 
Rechtb. van oordeel was, dat de ge heele 
Kampeervero,·dening van Oostvoorne verbin
dende kracht rniste en dus ook de artt. 3 en 
14 daarvan niet konden wo,·den toegepast, 
heeft zij wel degelijk ook in verband met 
die artikelen beraadslaagd over de vraag of 
het bewezen 1'erklaa"'1e een strafbaar feit 
opleverde. [Anders Ad,v.-Gen. Wijnveldt]. -
De door a,·t . 3 der Klllmpeerverordening van 
Oostvoo,·ne verboden handelingen [zonder 
toeste,nming van B. en W. een kampeerter
rein aanleggen, hebben of exploiteeren, ten
ten plaatsen, laten plaatsen of toestaan dat 
op zoodanig terrein tenten worden geplaatst 
of wordt gekampeerd] kunnen de open.bare 
a,·de, zedelijkheid en gezondheid raken, ook 
al vinden zij plaats op niet voor een iede,· 
openstaand terrein. De wet eischt niet, dat 
de considerans der verordening hare bewee g
reden vermeldt. - De bepalingen ·van art. 
1 [waaruit zou volgen, dat het ook een 
eigenaar van een particulier te,-rein niet vrij 
zou staan d,aarop zelf te ka,npeeren], van 
art. 5 onder i [ waaruit het ve1·bod van nacht
verblijf van een moeder met een zeer jong 
kind van het mannelijk geslacht zou voort
vloeien] en van art. 11, sub d [ verbod om 
redevoeringen of toespraken te houden] 
staan niet in onverbrekelijk verband ,net 
art. 3 voornoemd, terwijl, voorzoover dit 
met art. 4 [ waarbij de Raad zich het recht 
geeft het kan,peeren of het toelaten dat er 
gekampeerd wordt, vrijelijk toe te staan of 
te v.e1·bieden] wel het geval mocht zijn , deze 
bepaling niets inhoudt, hetgeen niet eenig 
wettelijk voorschrift in strijd is of de grens, 
welke den gemeentelijken wetgever door de 
wet is gesteld, overschrijdt. [De Adv .-Gen. 
verldaart in het algemeen bezwaren te heb
ben tegen deze kan,peerverordening]. 

2 Maart. 
- Koninldijk besluit. (Gemeentewet a,·tikel 

228 c.) - Nu de onderhavige perc.eelen vol
gens het goedgekeurd uitbreidingsplan voor 
bebouwing zijn bestern·d, kan aan voorne1ne11A1 
en plannen bij de ingenieurs van den water
staat omtrent een andere bestemming dezer 
perceelen niet zoodanige beteekenis worden 
toegekend, dat feitelijk op rl!e perceelen een 
bouwverbod zou komen te liggen met alle 
nadeelen, daaraan voor de eigenare3, ge
meente verbonden. Ged. Staten hebben der
halve ten onrechte aan .een besluit tot ver
koop op grond van zoodanige voornemens en 
plannen goedkeuring onthouden. 

S Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art . 168; Winkelsluitingswet artt. 3 en 
8.) - Art. 5, lid 2 van de Verordening op 
het venten enz. in de gemeente E nschede, 
bepalende, dat een [door B . en W. verleen
de] ventvergunning wo,·dt geacht te zijn in, 
getrokken, indien de daaraan verbonden 
voorwaarden niet worden in acht genomen 
of nageleefd, heeft kennelijk de strekking 
01n de handeling waardoor de aan de ver
gunning verbonden voorwaarde wordt over
treden - i . c. het venten op Zaterdagavond 
na tien uur - te beschouwen als te zijn 
geschied zonder dat een ventvergunning was 
verleend. - H et venten - als in deze ver
ordenin g omschi·even - betreft op zichzelf 
beschouwd een onderwerp, waaromtrent de 
Raad, krachtens art. 168 Gemeentewet, ver
ordeningen niag maken, daar dit de open
bare orde kan betreff en, hetgeen dus ook 
het geval is met voorwaarden, welke de 
dagen en uren van uitoefening van het 
ventbedrijf regel en. - Uit een v.ergelij king 
van de bepalingen van de artt. 8 en 9 der 
Winkelsluitingswet n1<et de aan de onder
havige ventvergunning gestelde voorwaar
den, blijkt, dat hier geen sp,·ake kan zijn 
van bepalingen van winkelsluiting. - Art. 
3 lid 3 der Winkelsluitingswet , het ve1·bod 
van art. 8 opheffende, schept daarmede niet 
een onaantastbaa,· recht om op de uren, in 
art. 8 genoemd, met consumptie-ijs te v,nten. 

9 Maart . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Sambeek van 22 Fe
bruari 1936, strekkende tot benoeming van 
G. H. Kusters tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2303. 9 Maart. Blz. 231. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Bussum van 11 Fe
bruari 1936, tot vaststelling van een veror
dening, houdende tijdelij k verbod van ex
ploiteeren van nieuwe winkelzaken. 

S. 2601. 10 Maart. Blz. 240. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den. raad der gemeente Veen van 28 Fe
bruari 1936, strekkende tot benoeming van 
J. G. W. Schouten tot secretaris-ontvanger 
dier gemeente. 

S . 2304. 13 Maart. Blz. 232. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228c.). 

- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot verkoop 
van inschrijvingen op het Grootboek der Na
tionale Schuld en uit de opbrengst daarvan 
op loopende geldleeningen buitengewoon af 
te lossen, nu het kapitaal, dat voor de af
lossing zou worden aangewend, doo,· jaar
lijksche reserveering op den gewonen dienst 
e-erst zou zijn terugverkregen na een tijds
<ltuur, welke veel lang er is dan de looptijd 
der af te lossen leeningen, hetgeen zou neer
kom en op eene niet onaanzienlijke verschui
ving van lasten naar de toekomst. 

20 Maart . 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 27 November 1935, n°. 805, 
strekkende: 1 °. tot wijziging, met ingang 
van 1 Januari 1936, van de verordening tot 
regeling van de wedden van het personeel 
der openbare lagere scholen, welke niet zijn 
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geregeld bij den a lgemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 30 der L ager
onderwijswet 1920, en tot regeling van de 
wedden van het personeel der openbare taal
cursussen; 2°. tot verhooging, in verband 
daarmede, van volgnummer 895h der ont
werp-gemeentebegrooting voor 1936. 

S. 2305 . 25 Maart. Blz. 232. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Rot
terdam van 31 October 1935, strekkende tot 
vaststelling van een verordening op het 
venten. S. 2602. 25 Maart. Blz. 240. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente K erkwerve van 30 
December 1935, strekkende tot benoeming 
van L. van der Wekken Mzn. , tot lid van 
het burgerlijk armbestuur aldaar. 

S. 2307. 14 April. Blz. 232. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. artt. 

350, 441; A . P. V . van A rnsterd:,w,n m·t. 60 ; 
Wet Alg. Bep. arrt . 11 .) - Strooken grond 
- zij rnogen dan beg,·oeid zij n rn et gras en 
voorzien zijn van h eesters en st1·uiken -
welke niet voor het publiek toegankelijk zijn 
en k ennelijk voor geen enkel gedeelte be
s/;ernd zijn om -door het publiek te worden 
betreden, rnissen elk kenrnerk van een "openr 
baa,· plantso en", ook al zijn zij aangelegd 
,,op een openbaren we g" , hetgeen dus f eite
lijk beteekent "op een overigen.s openbaren 
weg". - Aan ,·eq . wordt verweten, dat hij 
zijn hond h ee ft laten los-loopen op een der 
zich op den openbaren we g bevindende gras
perken of gazons . In d eze opvatting is de 
aanduiding in d e bewezenve,·klaring van 
"openbawr plantsoen" te beschouwen als een 
qualificatie van die grasperken en gazons, 
welke buiten de f eitelijke bewezenverkla
ring valt. - Aldus opgevat valt h et be
wezene - nu die perken en gazons geen 
"openbaar plantsoen" uitrnaken niet 
onder art. 60 van de A . P. V. van Arnster
darn, zoodat h et best,·ed en vonnis niet in 
stand kan blijven. 20 April. Blz. 488. 

- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 
den raad der gemeente Sambeek dd. 22 
Februari 1936, strekkende tot benoeming 
van G. H. Kusters tot ontvanger dier ge
meente. S. 2343 . 22 April. Blz. 234. 

Koninklijk besluit. ( Gerneentewet Art. 
228c .) - T erecht hebben Ged. Staten go ed
keu,·ing onthouden aan een ,·aa,dsbesluit tot 
ve,·koop van grond, ·uit overweging dat dezo 
g,·ond gebruikt wordt voor speelterrein, ter
wijl aan zoodanig te,·rein behoefte bestaat, 
bij verkoop van dezen grond in de ge,neente 
geen behoorlijk speelterrein meer aanwezig 
zal zijn en de gemeente niet dan met g,·oo te 
kosten in de behoefte aan zoodaniq terrein 
zal kunnen voorzien; terwijl bovendien de 
(!'1'0.nd de bestemming van bouwterrein zal 
v.e,rkrijg en, waaraan geen beho efte bestaat, 
en de gemeente, door woningbouw op pri
vaat eigendom te bevorderen zichzelf con
currentie aandoet, daar d e kans op no g meer 
l eegstaande gemeentewoningen wordt ver
groot. 5 M ei. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 31 December 1935, S . 852, tot 
schorsing van het besluit van den raad der 
gemeente Groesbeek van 19 December 1935, 

strekkende tot intrekking van het gedeelte 
van het raadsbesluit van 29 Juli 1935, waar
bij is besloten tot niet-toelating van zes op 
27 Juni 1935 gekozen raadsleden en deze 
zes leden nog als zoodanig toe te laten. 

S. 2309. 12 Mei. Blz. 232. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

den raad van Ameland, betreffende de 
woonplaats van den architect dier gemeente. 

S. 2802. 20 Mei. Blz. 241. 
- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 

het besluit van den raad der gemeente Rot
terdam van 31 October 1935, tot vaststelling 
van een verordening op het venten. 

S. 2640. 22 Mei. Blz. 240. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

het College van burgermeester en wethou
ders der gemeente Almelo van 30 April 
1936, strekkende tot toekenning van wacht
geld, volgens het bepaalde in artikel 2, sub 
a, der Algemeene Wachtgeldregeling voor 
de ambtenaren en werklieden in dienst der 
gemeente Almelo. S. 2310. 28 Mei. Blz. 232. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Oss, betreffende een tapver
bod. S. 2803. 3 Juni . Blz. 352. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Maartensdijk van 3 
December 1935 tot vaststelling van een ver
ordening tot teperking van het aantal win
kels, bedrijven of werkplaatsen in die ge
meente. S. 2603. 8 Juni. Blz. 352. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Oudewater van 14 
April 1936 tot vaststell ing van een veror
dening tot beperking van het aantal winkels, 
bedrijven of werkplaatsen in die gemeente. 

S. 2604. 8 Juni . Blz. 352. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Finsterwolde van 11 Mei 1936, n°. 19, strek
kende tot verhooging van het accoordloon 
voor het graven van zwetslooten van 9 en 7 
cents per strekkende meter tot 10 en 8 cents 
per strekkende meter. 

S. 2311. 10 Juni. Blz. 347. 
- Koninklijk besluit. (Gem,eentewet A,·t. 129 

j 0
• art. 135.) - Wanneer beide ge1neente

bestu1·en eene wijziging van eene gemeen
schappelijke ,·egeling wenschen, waartegen 
overigens geen bezwaar bestaat, behooren 
Ged. Stat en zich daa1·tegen niet te verze tten 
op d en enkelen g1·ond, dat de bestaande 
regeling voo,· eene der partijen voo,·deeliger 
en voor de andere ruuleeliger is dan de 
nieuwe. T e g en terugwe1·kende }eracht van 
de wijziging bestaat geen bezwaa,·, vermits 
het niet om·e.delij k is, dat de gemeente
besturen eene regeling, aan welke zij voor 
de to ekom st de voo,·keur geven, ook voor 
het verleden willen do en gelden. 15 J uni. 

- B esluit tot schors ing van .het tesluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Laag-Nieuwkoop van 29 Mei 1936, strek
kende tot benoeming van G. Brunt tot ont
vanger dier gemeente. 

S. 2312. 20 Juni. Blz. 347. 
- Besluit ·-tot schorsing van het beslui t van 

den raad der gemeente Sambeek, van 28 
Mei 1936, strekkende tot benoeming van 
G. H. Kusters tot ontvanger dier gemeente. 

S . 2313. 22 Juni. Blz. 34 7. 
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- B eslui t tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Jabeek van 1 Mei 
1936, strekkende tot benoeming van J . H. 
L. Mols tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2314. 23 Juni. Blz. 348. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 112.) 

- De strekking van het tweede lid is deze, 
dat in het daar bedoeld geval met betrek
king tot de bezoldiging van den· waarnemend 
secretaris dezelfde regeling geldt als ten aan
zien van den secreta,·is is vast gesteld, en 
derhal ve de waarnemer in verband ,net zijn 
dienstja,·en aanspraak heeft op gelijke pe
riodieke verhoogingen als hij zou hebben 
genoten, wanneer hij inderdaad de bet,·ekking 
van secretaris zou hebb en bekleed. 24 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 230 
j 0

• m·t. 281.) - Als de tijdstippen van het 
"aanbieden" en het "inzenden", waarvan in 
de artt . 230 en 281 sprake is, zijn naar de 
taal kundige be tee kenis dier woorden aan te 
merken de dagen, waarop de in die artikel en 
boooelde besluiten zijn ontvangen. 26 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (A.P. V. 
Haa,·lem (JfT't. 78; Sv. art. 480 ; W et Alg. 
Bep. art. 11 .) - E en vergadering, ook in
dien deze gepaa,·d gaat met muzie k, zal 
veelal niet zijn een vermakelijkheid in den 
gangbaren zin van het woord en dus ook 
niet in den zin van art. 78 A.P. V. van 
Haarlem, hetwelk het verkoopen, en; . op 
den openbaren weg van plaatsbewijzen voor 
openba,·e vermakelijkheden verbiedt. - Ook 
indien de term "ve,·makelij kheden" in art. 
78 dezelfde beteekenis hee ft als in a1·t. 152 
van genoemde verordening, _waarin daaron
der mede muziek is beg1·epen, brengt zulks 
no g niP.t mede, dat ieder gebeuren toeganke
lijk voor het publiek en waarbij ook muziek 
wordt gemaakt in den zin van art . 78 een 
publieke vermakelijkheid zou zijn en in het 
bijzonder niet i . c. waarin, zooals de Kan
to111r. feitelijk vaststelde, de gehouden toe
spraak het belangrijkste deel vormde. - De 
kantonrechter gaf een zuivere vrijspraak. 

29 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 168; A . P . V. der gemeente Mau
rik art. 46.) - Art. 46 der A.P. V. der ge-
11,eente Maurik, verbiedend voorwerpen of 
waren, van welken aard ook, te koop aan 
te bieden of te venten zonder vooraf voor
zien te zijn . van een vergunning van B. en 
W., is, daan· het in zijn algemeenheid het te 
koop aanbfoden van voorwerpen of waren 
verbiedt, ook d4n wanneer deze handeling 
elk karakter van openbaa,·heid mist en de 
openbare orde daarbij in geen enkel opzicht 
is betrokken, niet gebleven binnen de gren
zen door de wet aan d e regelingsbevoe gd
heid van den. gerneentelijken wetge ver ge
steld. H et heeft geen verbindende kracht. 

29 Juni . 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Art. 136 ; 

Lager Onderw;j swet 1920 Art. 19. ) - Onder 
"kosten van het openbaar onderwijs" in de 
onde,·havige ge,neenschappelij ke regeling 
moeten worden verstaan de werkelijke uit
gaven, welke ten behoeve van dat onderwijs 
over eenig jaa1· zijn gedaan en in de re ke
ning zijn vei-antwoord. Sl echts indien par
tijen zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend had-

den beoogd, zou het ge1·echtvaardigd zijn, 
die kosten met terzijdestelling van de we1·
kelijke uitgaven te stellen op een bedrag, 
be.-ekend op de wijze, welke de wet in soort
gelijke gevallen voor het bijzonder onderwijs 
hee ft vo01·gesch1·even. 10 J uli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Leeuwarden dd. 19 
Mei 1936, n°. 117 R/104, betreffende ver
leening van vergunning tot straataanleg op 
het perceel kadastraal bekend gemeente 
Leeuwarden, sectie D, N°. 332, voor zooveel 
betreft het bepaalde onder II, sub 12 en 13. 

S . 2315. 13 Juli. Blz. 398. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het beslu it van den raad der gemeente Veen 
van 28 Februari 1936, strekkende tot benoe
ming van J. G. W. Schouten tot secretar is
ontvanger dier gemeente. 

S. 2316. 20 Juli . Blz. 398. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den raad der gemeente Bus
sum van 11 Februari 1936, strekkende tot 
vaststelling van een verordening, houdende 
tijdelijk verbod van exploi tee ren van nieuwe 
winkelzaken. S. 2605. 20 Juli. Blz. 399. 

- Beslui t tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Hillegersberg van 
29 Mei 1936, tot vaststelling van een ver
ordening, houdende tijdelijk verbod tot het 
exploiteeren van nieuwe winkelzaken. 

S . 2606. 20 Juli . Blz. 399. 
- K oninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 228i; 

Lager Onderwijswet 1920 Art. 79.) - T en 
onrechte hebben Ged . Stat en goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het aan
gaan van een rechtsgeding tegen een bijzonder 
schoolbestuu tot terugvordering van rente 
van een ingevolge art . 78 L. O.-wet 1920 ge
storte waarbo1·gsom, waa1·bij tevens zou zijn 
beslist omtrent het aan de gemeente verval
len zijn van die waarbo1·gsom, op grond dat 
het ,·echtsgeding geen redelijke kans van 
slagen biedt, daar de bij de aanvrage inge
volge art . 73 sub c overgelerrde opgave niet 
m eer voorhanden is, terwijl omtrent de,·zelver 
inhoud geenerl ei zekerheid bestaat, nu de 
mogelijkheid dat de gemeente zal slagen in 
het vereischte bewijs aannemelijk is gemaakt. 

20 J uli. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Sambeek, dd . 28 Mei 
1936, strekkende tot benoeming van G. H. 
Kusters tot ontvanger dïer gemeente. 

S. 2344. 1 Augustus. Blz. 458. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente J abeek d.d. 1 Mei 
1936, strekkende tot benoeming van J. H . 
L. Mols tot ontvanger dier gemeente. 

S. 2345. 1 Augustus . Blz. 458. 
- B esluit tot ve rnietiging van het bes]uit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Laag-Nieuwkoop dd. 29 Mei 1936, strekken
de tot benoem ing van G. Brunt tot ontvan
ger dier gemeente. 

S. 2346. 1 Augustus. Blz. 458. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Almelo van 30 April 1936, strekkende tot 
toekenning van wachtgeld, volgens het bec 
paalde in artikel 2, sub a, der Algemeene 
Wachtgeldregeling voor de ambtenaren en 
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werklieden in dienst der gemeente Almelo. 
S. 2347. 22 Augu tus. Blz. 459. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente H einkenszand van 
29 J uni 1936 tot wijziging van de Alge
meene Politieverordening dier gemeente. 

S . 2607. 22 Augustus. Blz. 462. 
- Besluit, tot schorsing van het besluit, van 

den Raad der gemeente Asperen van 9 Juli 
1936, tot vaststelli ng van een verordening 
op het venten binnen die gemeente. 

S. 2608. 28 Augustus. Blz. 462. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Hulsberg van 24 
Januari 1936, strekkende tot opheffing van 
het maskerade-verbod gedurende de carna
valsdagen. 

S. 2348. 10 September. Blz. 460. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Fin terwolde van 29 
Juni 1936, N°. 10 tot aanvulling van het 
gemeentel ij k ambtenarenreglement met een 
nieuw artikel 12a. 

S. 2349. 21 September. Blz. 460. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Harderwijk van 
30 Januari 1936 tot aanvulling van de Al
gemeene Politieverordening dier gemeente. 

S. 2560. 21 September. Blz. 461. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den R aad der gemeente 
Maartensclijk_ van 3 December 1935, strek
kende tot vaststelling van een verordening 
tot beperking van het aanta l winkels, bedrij 
ven of werkplaatsen in die gemeente. 

S. 2609. 22 September. Blz. 597. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van den Raad der gemeente 
Oudewater van 14 April 1936, strekkende 
tot vaststelling van een verordening tot be
perking van het aantal winkels, bedrijven 
of werkplaatsen in die gemeente. 

S. 2610. 22 September. Blz. 597. 
- Bes! uit, strekkende tot vernietiging van 

het bes! uit van burgemeester en wethouders 
van Rotterdam van 25 Augu tus 1936, A.Z. 
n°. 52 7b, waarbij zij aan de besturen van 
het Pl aatselijk Arbeids-Secretariaat, de R e
volutionnair-Socialistische Arbeiderspartij en 
den Algemeenen Werkloozenbond een ge
deelte van het gemeentelijk Nenijto-terrein 
op 29 Augustus 1936 in gebn,ik hebben ge
geven voor het houden van een bijeenkomst. 

S. 2350. 25 September. Blz. 461. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

h et besluit van d en raad der gemeente Am
sterdam van 27 November 1935, n° . 805, 
strekkende: 1 °. tot wijz iging, met ingang 
van 1 J anuari 1936, van de verordening tot 
r egeling van de wedden van het personeel 
der openbare lagere scholen, welke niet zijn 
geregeld bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 30 der Lager
onderwijswet 1920, en tot regeling van de 
wedden van het personeel der openbare taal
cursussen; 2°. tot verhooging, in verband 
daarmede, van volgnummer 895h der ont
werp-gemeentebegrooting voor 1936. 

S. 2317. 30 September. Blz. 594. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Valken waard van 1 September 1936, strek-

kende tot va tstelling van den tijdsduur van 
het wachtgeld van de burgemeesters en vaste 
amboonaren, die tengevolge van de wet van 
30 ·December 1933, S. 800, zijn ontslagen, 
voor zooveel betreft de bepaling onder II 
b, c en d van dat be luit. 

S. 2319. 30 September. Blz. 595. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Veen d.d . 28 F e
bruari 1936, strekkende tot benoeming van 
J. G. W. Schouten tot secretaris-ontvanger. 

S. 2351. 5 October. Blz. 595. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente J abeek van 11 Sep
tember 1936, trekkende tot benoeming an
dermaal van J . H. L. Mols, niet zijnde ge
meentesecretaris, tot ontvanger dier gemeen
te. S. 2319 A. 8 October. Blz. 595. 

- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 
burgemee ter en wethouders der gemeente 
Zaandijk d.d. 10 Maart 1936, waarbij gun
stig is beschikt op het verzoek van het 
Vredes-Comit.é "Zaanstreek", waarvan het 
secretariaat is gevestigd te Wormer, tot het 
houden van een geldinzameling op 3 Mei 
1936, en de opbrengst te mogen aanwenden 
tot het steunen van de achtergebleven gezin
nen der dien tweigeraars. 

S. 2352. 8 October. Blz. 595. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 27 
ovember 1935, n°. 805, strekkende tot wij

ziging, inet ingang van 1 J anuari 1936, van 
de verordening tot regeling van de wedden 
van het personeel der openbare lagere scho
len, welke niet zijn geregeld bij den alge
meenen maatregel van be tuur, bedoeld in 
artikel 30 der Lager-onderwijswet 1920, en 
tot regeling van de wedden van het perso
neel der openbare taalcursu sen . 

S. 2353. 8 October. Blz. 596. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet A1·t. 248.) 

- Daar de gemeentebe(Trooting voor 1936 
door Ged. Staten nog niet is goedgekeurd, 
is er voor een beslissing van dat college 
omtrent een wijziging van die begrooting 
nog geen plaats. T en owrechte zijn Ged. 
Staten derhalve reeds thans tot niet-goed,. 
keuring van een desbetreffend raadsbesluit 
overgegaan. 8 October. 

·- Koninklijk besluit. (Gemeentewet Artt. 
228a en f28c.) - Ged. Staten hebben ten 
onriechte goedkeurin g onthouden aan raads
besluiten tot verkoop van het gemeentehuis, 
aankoop van grond voor den bouw van een 
nieuw genieentehuis en h et aanga.an v an een 
geldleening in verband daar,nede, op grond 
dat zij zich niet kunnen vereenigen met de 
keuze van een (buitenlandschen) architect, 
met de plaats, waan- de raad het gemeente
huis wil doen verrijzen, en met het bouw
plan. Er bestaat geen voldoende reden om 
door middel van onthouding van goedkeu
ring de vrijheid van den raad ten dezen te 
bekorten. 10 October. 

- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 248.) 
- E en schrijven van Ged. Staten, houdende 
mededeeling, dat zij zich met eene wijziging 
van een begrootingspost niet kunnen ver
eenigen, houdt niet in eene onthouding van 
goedkeuring aan het raadsbesluit tot wijzi
ging van den post. Deze mededeeling kan 
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niet worden beschouwd als eene weigering 
van goedkeuring, wawrtegen beroep op de 
K,·oon zou openstaan. 20 Octob er. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (Rv. artt. 
398-;-_429; Gcm .wet a1·t. 113 oud, 259 nieuu·.) 
- [ it het samenstel der bepalingen van de 
artt. 113-115 en 218-223 Gemeente·wtt, 
zooals die luiàden vóór de wet van 31 Janu
a,·i 1931 , S. 41, moet w01·den afgeleid dat 
de beslissing van het administratief gezag 
betreffende den inhoud van de rekening can 
den ontvange,· bindend is en de bu,·gerlijke 
rechte,· deze moet eerbieàigcn. Het door dat 
gezag vastgestelde saldo geeft dus de uit
komst van des ont,·angers beheer aan. Dit 
b1·engt mede, dat de ontvanger voor áat 
saldo aansprakel ijk is, tenzij blijkt, hetgeen 
in deze niet het geval is, dat dit saldo door 
hem aan de gemeente is ve,·antwoord of zijne 
aansprakelijkheid dooi· bijzondere omstandig
heden wordt opgeheven. In bedoelde admi
nistratieve procedure moeten de v-ragen op
gewo,·pen in de middelen 1, lil, 5 en 6 hare 
beantwoording vinden.. - B ij het zeven.de 
middel, waarbij _ wordt opgc_ko,nen teg en de 
ver1nir11lerinr1 door de gemeente van ha,·e 
vordering, heeft eischer (oorspr . gedaagde) 
geen belang. Bovendien kan niet wo,·den 
ingezien, waar.om de gemeente nie t, als el ke 
procedJeerende partij, hare vo1·dering zou 
11,ogen verminderen. 7 November. 

- Besluit tot vaststell ing van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in a rti
kel 101, tiende lid , der Gemeentewet. 

S. 351. 14 November. Blz. 679. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Jabeek dd. 11 Sep
tember 1936, strekkende tot benoeming van 
J . H. L. Mols tot ontvanger d ier gemeente. 

S. 2354. 16 November. Blz. 717. 
- Besluit tot vernietiging van een beslui t van 

den raad van Oss, tot gedeeltelijke opheffing 
van een tapverbod. 

S. 2848. 25 November. Blz. 723. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Drunen van 25 Sep
tember 1936, strekkende tot instelling van 
een commissie van toezicht op de wegen. 

S. 2319 C. 27 November. Blz. 717. 
-- A,·,·est van den lioogen Raad. (Gemeente

wet art. 168 ; A.P.V. i•an Z wollerkerspel 
art. 34.) - De grief van het 0. M . richt 
zich tegen de beslissing van den Kantonr., 
dat het bij art. 34 A.P. V. van Zwoll e1·ke1·
spel aan de houders der daarbij bedoelde 
inrichtingen gedJaan verbod - nu het ook 
toepasselijk is op vergunningslocaliteiten, die 
niet voor het publiek toeganktlijk zijn -
verder gaat dan art. 168 Gemeentewet toe
staat. - H et in het tweede lid van genoemd 
art . 34 tot de houders geric ht verbod is 
aldus te vers taan, dat slechts verboden 
wordt de toelating gedurende den sluitings
tijd van andere dan de onder a- d aange
duide personen . In de dagv. had daarom 
moeten zijn uitged,·ukt, dat de toegela.tcn 
pe,·soon valt onder de personen, tot wie, het 
verbod tot toelating is beperkt . De dagv. 
beantwoordt aan dien eisch niet, zoodat, nu 
de Jianton1·. - zij het op anderen grond -
tot een ontslag van alle rechtsv-ervolging is 
geko11,en, die beslissing in stand behoort te 

worden gehouden. - [A n.ders implicite Adv.
Gen. W ijnveldt: deze, van oordeel zijn.de dat 
de uitspmak van de [( antonr. onjuist is, 
omdat a,·t. 34 alleen het oog hee ft op in
richtingen voo,· het publiek toegankelijk, 
concl-udeert tot ve?'Oordeeling van req.]. 

30 Nove1nber . 
- Beslui t tot schorsing van het besluit • van 

den raad der gemeente Papendrecht van 
5/16 November 1936, strekkende om goed te 
vinden, dat aan den heer D. Dekker, lid 
van den raad en tevens bestuurslid van de 
Christelijke Kleuterschoolvereenig ing " Eben 
H aëzer", inzage _ wordt verstrekt van de 
correspondentie, door burgemeester en wet
houders en de genoemde vereeniging met 
Gedeputeerde Staten gevoerd omtrent het 
ter beschikking stellen van een lokaal aan 
de N eutrale Kleuterschoolvereeniging. 

S. 2319 D. 3 December. Blz. 717. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Papendrecht van 5/16 November 1936, strek
kende om goed te v inden, dat aan den heer 
D. Dekker,. lid van den raad en tevens be
stuurslid van de Christelij ke Kleuterschool 
vereen iging "Eben Haëzer", inzage wordt 
verstrekt van de correspondentie, door bur
gem eester en wethouders en de genoemde 
vereeniging met Gedeputeerde Staten ge
voerd omtrent het ter beschikking- stell en 
van een lokaal aan de Neutrale Kleuter
schoolvereen ig ing . 

S. 2319 E. 14 December. Blz. 717. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a,·t. 24 4.) 

- T erecht heb ben Ged. Staten aan de ge-
meen.tebegrooting goedkeuring onthouden, 
nu deze een ongedekt teko1·t v,e,·toont ten
gevolge van de afwijzing van het verzoek 
van den Raad om een extra-bijd,·age en. een 
belastingbijdrage uit het WerkloosheiiLssub
sidie foniLs. D eze afwijking zelve kan bij de 
beslissing op het krachtens art. 244 inge
steld beroep geen voorwerp van onde,·zoek 
uitmaken. 22 D eee,nber. 

- Beslui t tot verlenging van de schors ing van 
het besluit van den Raad der gemeente As
peren van 9 Juli 1936, tot vaststelling van 
een verordening op het venten binnen die 
gemeente. 

S. 2611. 24 December. Blz. 720. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente B ussum van 11 Fe
bruari 1936 tot vaststelling van een veror
dening, houdende tijdelijk verbod van ex
ploiteeren van nieuwe winkelzaken. 

S. 2641. 24 December. Blz. 720. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Maartensdijk van 3 
December 1935 tot vaststelling van een ver
ordening tot beperking van het aantal win
kels, bedrijven of werkplaatsen in die ge
meente. S. 2642. 24 D ecember. Blz. 720. 

- Besluit tot vernietiging van het beslui t van 
den Raad der gem eente Hillegersberg van 
29 Mei 1936 tot vaststelling van een ver
ordening, houdende tijdelijk verbod tot het 
exploiteeren van nieuwe winkelzaken in die 
gemeente. 

S. 2643. 24 D ecember. Blz. 721. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den Raad der gemeente Oudewater van 14 
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Apri l 1936 tot vaststell ing van een verorde
ning tot beperking van het aantal winkels, 
bedrijven of werkpl aatsen in die gemeente. 

S. 2644. 24 December. Blz. 722. 
- Arres t van den H oogen Raad. (R v. a1·t. 

199 ; Gem.wet art. 118 oud, 259 nieuw.) -
De beslissing van het aduninistratie f gezag 
betreffende den inhoud van des ontvangers 
rekening is voor den burge1·lij ken 1·echter 
bindend. Nu Ged. Staten het in de kas aan
wezige bedrag onder de ontvangsten hebben 
opgenomen, moet door den rechter worden 
aangenomen, <Zat bedoeld bedrag een aan 
de gerneente toekornende ontvangst is, zijn 
op onregelrnatigheden als bedoeld in art. 
222 (oud) of 259 (nieuw) de,· Gem,eentew,et, 
gelijk het Hof feitelijk vasts telt, geen be
roep gedaan. - H,et subsidiaire betoog, waar
bij ten onrechte als feitelijk vaststaande 
wo1·dt =ngenornen, dat eischer tot uitkee
ring van f 2600 aan de Ambachtschool is ge
houden en deze geld,en he,n dus toekomen, 
faalt reeds hierorn , omdat het zich keert 
tegen de beslissing van het H of, dat het 
aangeboden getui genbewijs te vaag en dus 
niet afdoende is, welke beslissing in cassatie 
niet kan worden aangetast , verrnits zij be
treft de doelrnatigheid der te bewijzen. aan
geboden feiten., waa,·van de waardeering 
aan den rechter, die ov.er de f eiten rnoet 
oordeelen, is ov&rgelaten. 24 DecemlJer. 

- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
V al kenswaard van 1 September 1936, strek
kende tot vaststelling van den tijdsduur van 
het wachtgeld van de burgemeesters en vaste 
ambtenaren, d ie ten gevolge van de wet van 
30 December 1933, S. 800, zijn ontslagen, 
voor zooveel betreft de bepaling onder II b, 
c en d van dat besluit. 

S. 2355. 28 December. Blz. 718 . 
- Koninklijk besluit. (Gerneentewet Art. 2ll8a 

j 0
• a,·t. 282.) - H oewel de motiveering van 

een besluit van Ged. Staten "<Zat de voor
waarden, waaronde,· de geldl eening zou wor
den aangegaan, te ongunstig zijn", uiterst 
so ber is, kan toch niet worden gezegd, <Zat 
het besluit niet, zooals art. 282 eischt, ,,met 
redenen is ornkleed". - Ged. Staten hebb en 
terecht goedkeu,-,ing aan het raadsb esl"'t ont
houden, daar de voo,·waarden der leening 
rninder gunstig zijn <Zan onder de tegenwoor
dige o,nstandigheden (d. i. 4 rnaanden later, 
R ed.) mogelijk is. 28 December. 

- Besluit tot gedeeltelijke · verniet iging van 
h et besluit van d e n Raad der gemeente 
Heinkenszand van 29 Juni 1936, tot wijzi
ging van de Algemeene Politieverorden ing 
dier gemeente. 

S. 2645. 29 December. Blz. 722. 
- Besluit, betreffende verplicht abonnement 

der gemeenten op afdeelingen van het 
Staatsblad. 

S. 291. 30 December. Bl z. 797. 
- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet Art. 28.) 

- Voor toepassing doo,· Ged. Staten van 
art. 28 4e lid bestaat slechts aanleiding, als 
een stellige daad is gepleegd, waarbij het 
raadslid het gewicht van zijn lidmaatschap · 
in de schaal heeft geworpen, om een leve
ring te doen toevall en aan een leverancier 
of aan een onde,·nerning bij wiens of wel ker 

zaken hij is geïnteresseerd. Zulks hee ft zich 
i . c. niet voorgedaan, d:aar het ,·aadslid eerst 
na d e toewijzing van een werk door de ge
meente aan een. aannemer ingeschreven hee ft 
voor d,e l evering van materialen., noodig voor 
<Zat werk, en d,e aanne,mer he11i, als laagst en 
inschrijver, de levering hee ft gegund. 

30 Dece1nber. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet Art. 247.) 

- T erecht hebben Ged. Staten ,een post voor 
schrijfloonen. (art. 24 0 d) op de gemeente
begrootïng gebracht, nu d e Raad, na<Zat hij 
in vroegere ja,·en steeds zel f een dergelijke 
post op de ber,rooting had gebracht, dit 
sinds eenige jaren hee ft nagelaten, hoewel 
de gemeente-administratie sedertdien in om
vang is toegenomen, en in een groot aantal 
gem een.ten 'IJan dezelfde beteekenis hetzij een 
ambtenaar is aangesteld, hetzij een bedrag 
voor schrijfloonen op de be(J1"0oting is uitge
trokken. 30 December. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Zevenbergen van 4 
December 1936, strekkende tot benoeming 
van een meteropnemer-gel doph aler in vasten 
dienst. S. 2319 F . 31 December. Blz. 717. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Drunen d .d. 25 Sep
tember 1936, strekkende tot instell ing van 
een commissie van toezicht op de wegen. 

S. 2356. 31 December. Blz. 719. 
- Koninklijk besluit. ( Ge11i'eentewet Art. 242 .) 

- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een ge1neentebeg1·ooting op 
g-rond <Zat het ond,er de huidige tijdso.nstan
digheden niet ve1·antwoo1·d is van ge1neente
wege gelden beschikbaa,· te stell en voo1· ont
wikkelingscursussen, die niet strikt nood,. 
zakelijk kunnen worden geacht, zulks te 
mee,· daar er naar gestree fd moet worden 
de gewone uitgaven en de gewone inkom
sten, met terzijdelating van het batig reke
ningssaldo van een vorig dienstjaar, zooveel 
11iogelijk aan elkaar aan te passen. 

31 December. 
Gemeeuteg·renzen. 
- Wet tot vereeniging van de gemeenten 

Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin. 
S. 301. 23 April. Blz. 100. 

- Wet tot vereeniging van de gemeenten 
Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en 
Ossenisse. S. 305 . 19 Juni. Blz. 259. 

- Wet tot vereeniging van de gemeenten 
IJsselmuiden, Grafhorst, W ilsum, Kamper
veen en Zalk en Veecaten. 

S. 308. 21 D ecember. Blz. 607. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen 

de gemeenten Kapelle en Schore. 
S. 309. 21 December. Blz. 611. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Goor en Markelo. 

S. 310. 21 December. Blz. 614. 
Gemeentewet. 
-' Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwet 1922, S . 240, van de wet van 
28 Mei 1925 , S. 216, van de Gemeentewet, 
van de Provinciale Wet, van de wet van 30 
J uni 1923, S. 307 , en van de wet van 17 
Juli 1923 (Stbl. n°. 364). 

S. 300. 9 J anuari. Blz. 97 . 
Geneeskun st. 
- Ar11est van den H oogen Raad. (Sr. art. 
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436; W et verkrijging afzonderl. bevoegdh. 
uitoef . tandheelkunst art. 7.) - Bij dagv. 
wordt duidelijk aan req. een handeling, om
schreven in a,·t. 436, eente lid Sr. ve,·weten 
en nie t een hand eling als in het tweede lid 
bedoeld. De onistandigheid, dat de tOJnd
pmthese als onderdeel van de tandheel kunst 
kan gerekend worden te behooren tot d e 
tandheelkunst en in ruimeren zin tot de 
genees l.,'Uns t, doe t daarnOJn niet af, nu in de 
t. l.l. wuidelijk wordt uitgedrukt, dat req. in 
de uitoefening van zijn beroep eene hande
ling he.eft verricht, waarto,e all een een tand
arts en een arts bevoe gd waren ( art. 436, 
l id 1) . [Adv. -Gen. Wijnveldt: onder het 
overschrijden van de g,·enzen der bevoegd
heid valt nie t het vn,-ichten van handelin
gen, waartoe men krachtens zijn beroep een 
toelating niet heeft verkregen.] - Onder 
tandprothese of voll edige tandprothese kan 
nimmer iets vallen, dat m et kunsttanden of 
een kunstgebid niets hee ft uit te staan. I. c. 
h e.e ft req. niet ande-rs gedaan dan een pijn
lij ke kies in behandeling nemen zonder een.ig 
verband met tandp,·othese. - Uit de tot
standkoming der desbetreffende wetsbepalin
gen blijkt niet dat de begrippen "tandp,·o
these" en "volledige tandprothese" eene ver
schillende beteekenis hebben. Onder "vol
ledige tandprothes.e" valt in ieder geval 
niets, dat geheel buiten het begrip " ta.nd
p,·othese" valt, immers buiten een voorye
nomen prothese staat. - De toestand, dat de 
tandtechnicus wel een kies mag trekken ter 
vo01·bereiding van het plaatsen van kunst
tanden of van een kunstgebit, doch overi
gens tot dezelf.d,e verrichting . onbevoegd is, 
is uit een oogpunt van volksgezondheid min
d er vBrklaa,·baar, doch hier hee ft blijkens 
d e geschiedenis zwaar gewo gen - uitteraard 
binnen de grenzen der volksgezondheid -
de broodwinning van een groep personen. 
welke zich jaren m et de uitoef ening der 
tandprothese had bezig gehouden. 

2 Maart. 
Gezond heldswet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Februari 1920, S. 83, laatste
l ij k gewijzigd bij Koninklijk besluit van 13 
Maart 1933, S. 93, tot uitvoering van ar
tikel 19 der Gezondheidswet. 

S. 847. 25 Maart. Blz. 321. 
Glrowet. 
- Wet tot vaststelling van wettelijke regelen 

betreffende de taak der openbare lichamen 
met betrekking tot het betalingsverkeer zon
der gereed geld, met inbegrip van de daar
mede verband houdende werkzaamheden. 

S. 307. 1 Augustus. Blz. 407. 
- Besluit, bepalende den datum van inwer

kingtreding van de artikelen 6, 9 en 11 van 
de Girowet (Stbl. n°. 307 van 1936) . 

S. 387. 14 November. Blz. 522. 
Jlandelsnaamwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Handels

naaniwet S. 1921 n°. 842 art . 5.) - Vast
staaJ,: 1°. dat de beide handelsnamen slechts 
in geringe mate van elkaar afwijken, 2°. dat 
in 1918, toen gereq. den naam " H ollandia" 
begon te voeren, haar artikel ,·oomijs niet 
behoorde tot de melkproducten, de artikelen 
van requestrant, 3° . dat sedert het product 

van gereq. van samenstelling is veranderá 
en onder de m elkproducten wordt ge,·ang
schikt, verwarring tusschen de beide zaken 
te duchten is. - De besl issing, dat req-'s ver
zoek, dat gereq. tot wijziging van haren 
handelsnaam warde veroordeeld, niet-ontv. 
is , op g,·ond dat, nu gereq. in 1918 gerech
tigd was haar naam te voeren, haar dit 
recht later niet meer tengevolge van het 
onder 3° vermelde kan worden ontnomen, 
wordt terecht door req. bestreden. I mmers, 
art. 5 H .n.wet verbiedt het voeren, niet 
sl,echts het aannemen van den naam en dit 
verbod wordt dan ook overtreden, indien de 
vroege,· niet onrechtn,atig gedragen naam 
wordt gevoerd, nadat hij, onder voormelde 
omstandigheden, welke in geen enkel opzicht 
aan den oudsten drager van den naam zijn 
te wijten, tot gevaar voor verwarring aan
leiding heeft gegeven. - (Zie het tusschBn 
dezelfde pa,·tijen gevoerd m e,·kenrechtsge
ding , H . R. 19 Sept. 1935 N . J. 1936 n° . 
128 ,net noot E . M. M .). 30 Januari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (H andels
naamwet artt. 2 en 4.) - Uit het geheele 
stelsel der Handelsnaamw.et, en m et name 
uit a,·t . 2, volgt, dat , bij de toepassing van 
de uitzonderingsbepaling van al. 3 van art. 
4 van een naam en een zaak "afkomstig 
van" een vennootschap onder firma all een 
sp,·ake kan zijn, indien het bij dengene, die 
op de uitzondering zich beroept, geldt de
zelfde zaak, welke eertijd;; door de vennoot
schap onder firma we,·d gevoerd. - H et door 
de R-echtb. onder al. 8 van art. 4 begrepen 
geachte "zich to el eggen van ,een naam", die 
niet wordt overgedragen, om·dat hij doo,· de 
oude zaak blijft gevoerd, is ook kwalijk in 
overeensteniming met de taalkundige betee
kenis van "afkomstig van." en voorts onver
eenigbaar m et het slot van à.e alinea, dat 
spreekt van den naam, dien de vennootschap 
onder firma heeft gevoerd. - Nu de R echtb. 
uitdrukkelijk hee ft vastgesteld, dat de oude 
zaak, zij het in kleine,·en omvang, is blijven 
bestaan en den. naam is blijven voeren, is 
het bewezenverklaarde, als niet vallende 
onde,· al. 3 van art. 4 op grond van strijd 
m.et het bepaalde in al . 1 van dat artikel 
strafbaar. - [Anders Adv.-G.en. van Lie,·]. 
- R echtdoende qualificeert de H. R. het 
bewezenve,·klaarde - gerekend ,net de wet 
van 2 Juli 1934 S. 347 - afzonderlijk voor
zoove,· begaan vóór en na 1 Januari 1935. 

26 Octo be,·. 
Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 14.) -

Een voorwaarde, die niet tegem,oet komt aan 
bezwa,·en, aan de uitbreiding verbonden, 
maar aan zoodanige, die reed;; vóór de uit
breidingsplannen bestonden, is ten onrechte 
aan de vergunning tot uitbreiding verbonden . 

9 Januari. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet art . 7.) -

Nu de zitting, in di t art. bedoeld, heeft 
plaats gevonden op den elfden dag na de 
openbare kennisgeving, is het door B . en W. 
genomen beslui t tot het verleenen der ver
gunning onwettig. 3 Maart. 

- Arres t van den Hoogen Raad. (Hinderwet 
art. 2.) - Uit de dagv. , in haar geheel ge
lezen, volgt duidelijk, dat m et: ,,de daarto e 
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ve,·eischte vergunning" wordt bedoeld de 
doo,· het gerneentebestuur krachtens de Hin
de,·wet te geven vergunning. - Uit de ver
klaringen van verd. en den get . heeft de 
Rechtb . terecht afgel eid, dat door req. is 
gehouden een inrichting beste,nd tot bewa-
1·ing van afval als bedoeld in art. 2 onder 
V II der H inderwet; het telkens slechts kort 
in het pakhuis verblijven van de afval, rnet 
het gevolg, dat de regelrnatig aanwezige 
hoeveelheid dagelijks van sarnenstelling wis
selde, deed aan die besternrning niet af. 

23 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 17.) -

H et opleg·gen van een nieuwe voorwaarde, 
die de bestaansmogelijkheid van het bedrijf · 
in gevaar zou brengen, rnoet ,net het oog op 
de aanspraken, wel ke de concessionaris op 
het uitoefenen van het bedrijf ter plaatse 
krachtens zijne vergunning kan doen gelden, 
achterwege blijven. Nu het nie t is rnogen 
gelukken, andere voorwaarden te vinden, 
wel ke de bestaande bezwaren in voldoende 
mate zouden kunnen opheften, moet nood
gedwongen in den bestaanden toestand wor
den berust. 27 Ap,·il. 

- Arrest van den Hoogen. Raad. (Hinderwet 
artt. 2 en 22.) - Hij, die als hoofd van een 
ondernerning vaten pet,·ol eum op een stuk 
grond bewaart en opgeslagen houdt of vaten 
benzine en petroleu,n op een stuk grond 
bergt, hetgeen wijst op eene duurzarne be
stemmin g van den grond tot deze doeleinden, 
" howdt" een inrichting tot bewaring van 
vluchtige producten, dus ,,-eene in art. 2 der 
H inderwet omschreven inrichting", in den 
zin van art . 22 dier wet " in werking". -
Ook bij het bewaren, opgeslagen houden en 
bergen van producten op een open terrein 
kan men, overeen.komstig de bedoeling van 
de Hinderwet, spreken van eene "inrich
ting" en dus ook van het "oprichten" en 
het "in werking brengen en houden" van 
eene inrichting. - [Aldus ook Adv.-Gen. 
W ijnveldt; deze nog ov-e,· het zonderlinr; 
verloop van deze zaak]. 15 Juni . 

- K oninklijk besluit. (Hinderwet Artt . 12bis, 
12.) - W el hebben B. en W. verzuirnd, het 
ontwerp hunner beschikking ter kennisnerning 
aan het distric tshoofd de,· arbeidsinspectie te 
zenden, dJoch nu achteraf is karnen vast te 
staan, dat de door B. en W . gestelde voor
waa,xl.en vol gens het oordeel van genoemd 
districtshoofd de nal eving van de eischen, 
gesteld krachtens de Veiligheidswet, niet on
mogelijk zouden hebben gemaakt, bestaat 
geen voldoende aanleiding, het besluit ,,an 
B. en W. wegens bedoeld verzuirn te vernie
tigen. - Aangezien tijdens de aanvrage om 
vergunning met voldoende zekerheid over de 
gevolgen der inrichting kon worden geoor
deeld, hebben B. en W. ten onrechte de ver
gunning voor een bepaalden proeftijd ver
l eend. 9 J uli . 

- Koninklijk besluit. (H inde,·wet Art. 5.) -
Nu blijkens het ingediend verzoek en de 
damrbij overgelegde stukken sl echts vergun
ning is gevraagd tot het oprichten van een 
benzine-installatie, rnoet de plattegrondtee
kening, waarop behalve de sa,n.enst,,elling der 
benzine-installatie ook die van een garage
bedrijf is aangeduid, voorzoover de sa.men-

stelling van het ga.ragebedJrijf betreft buiten 
rekening worden gelaten. B. en W. hebben 
derhalv, ten onrechte, behalv.e vergunning 
voor de benzine-installatie, ook ve,·gunning 
verleend voor het oprichten van een garage
bedrijf. 30 Septernber. 

- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 5.) -
D e vermelding in de overgel egde beschrij
ving, dat de inrichting zal dienen voor het 
bewaren en verwerken van oude rnetalen. 
"enz.", kan niet worden beschouwd als eene 
voldoende opgave, ingevolge art . 5 1°. van 
hetgeen in de inrichting zal wo,·den ver
richt, vervaardigd of ve,·zameld. De,·halve 
hadden B . en W . op het verzoek, zooals het 
was gedaan, niet ten principale mogen be
slissen. 15 October. 

- Koninklijk besluit . ( H inderwet Art. 2.) -
Al betreff en de ingeb,•achte bezwaren hinder 
van anderen. aard dan waartegen de eisch. 
van vergunning krachtens eenig onderdeel 
van wrt. 2 is gericht, moeten toch, nu de 
vergunning voor de inrichting, in haa,· ge
h el is vereischt, alle 0111.standigheden, welke 
de inrichting voor de omgeving bezwarend 
kunnen doen zijn, in aanrnerking worden 
genomen. 17 N ove,nbe,·. 

- Koninklijk besluit . (H inderwet Art. 2 Vil .)' 
- Er is geen sprake van een inrichting tot 
bewaring of ve,·werking van vuilnis, als be
doeld in art. 2 sub VII, waar het betreft het 
storten van huis- en ander vuil in een wa
terplas, n~e t het doel orn deze te dempen. 

· 24 Decernber. 
Huisindu strie. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in de. 
artikelen 1, 3, 8, 10 en 20 der H u isart-e ids
wet 1933. S . 853. 6 Mei. Blz. 336. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop de Huisarbeidswet 1933, S. 597, in 
werking treedt. S. 884. 6 Mei. Blz. 198 .. 

Indië. (Nederla111lsch) 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door· 

den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
lndië krachtens a rtikel 93, e rste lid, en 
artikel 183, tweede lid , van de Indische
Staatsregel ing vastgestelde ordonnantie . (Uit
voerrecht op rubber). 

S . 900. 11 M aart. Blz. 198. 
- Wet, houdende verleening van enkele re

torsiebevoegdheden ten behoeve van N eder
landsch-Indi ë. 

S . 901. 26 M aart. Blz. 198. 
- Beslu it tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de artikelen 1 , § 2. 
tot en met § 4, en 3 van de wet van 28 De
cember 1934, opgenomen in N ed. Stbl. n°. 
711 (Nadere wijziging van de Indische. 
Comptabil iteitswet). 

S . 980. 3 Juni . Blz. 344. 
- Besluit tot wijziging van het Dienstplicht

besluit voor N ederlandsch-Indië" . 
S. 942. 26 Juni. Blz. 343. 

- Wet, houdende herz iening van het Zee
haven- en Scheepvaartregime in N eder-
landsch-lndië. (Wijziging van de Indische, 
Staatsregeling.) 

S . 904. 17 Juli. Blz. 385. 
- Wet, houdende herziening van het Zee

haven. en Scheepvaartregime in Neder
landsch-lndië. (Regeling van de toelating 
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van zeeschepen in Nederlandsch-Indië.) 
S. 905. 17 Juli. Blz. 385. 

- Wet, houdende herz iening van het Zee
haven- en Scheepvaartregime in Neder
landsch-lndië. (Wijziging Scheepvaartwet.) 

S. 906. 17 Juli . Blz. 387. 
- W et, houdende nadere wijziging en aanvul 

ling van de Indische Muntwet 1912. 
S. 907. 17 Jul i. Blz. 387. 

- Wet, houdende nadere wijziging en aanvul
ling van de Indische Bedrijvenwet. 

S. 908 . 17 Juli. Blz. 387. 
- Besl uit tot wijziging van het R eglement 

voor het W eduwen- en weezenfonds der 
Europeesche officieren van het Nederlandsch
Indische leger, alsmede van het Reglement 
voor het Weduwen- en weezenfonds van 
Europeesche militairen beneden den rang 
van offic ier bij de Koloniale troepen. 

S. 945. 16 December. Blz. 694. 
- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 

van overeenkomsten als bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet met de te 's-Gra
venhage gevestigde N. V. M ijnbouwmaat
schappij Nederlandsch Nieuw Guinea, voor 
de opsporing en ontginning van alle delf
stoffen, genoemd in het eerste lid, sub a, 
van artikel 1 dier wet, in terreinen, gelegen 
in de residentie Molukken. 

S. 911. 21 December. Blz. 683. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1937. 

S. 914. 28 December. Blz. 692 . 
- Wet, houdende regeling van de heff ing van 

opcenten op de invoerrechten in Neder
land oh-Indië voor het jaar 1937 en be
krachtiging van een door den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië vastge
stelde ordonnantie tot verlaging van invoer
rechten. S. 916. 31 December. Blz. 692. 

- Wet, houdende tijdelijke korting der pen
sioenen, onderstanden en gagementen van 
gewezen Indische landsdienaren, locale amb
tenaren en bijzondere leerkrachten. 

S. 917. 31 December. Blz. 693. 
Industrie -fin anciering. 
- Wet, houdende oprichting vari een naam

looze vennootschap "N. V. Maatschappij 
voor Industrie-financ iering". 

S. 634. 18 Juli. Blz. 380. 
Intern. Betalingsverkeer. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 29 Jul i 1935 te Rome 
tusschen het Koninkrijk der ederlanden en 
het Koninkrijk Italië gesloten overeenkomst 
tot regeling van de betal ingen voortsprui
tende uit het handelsverkeer tusschen beide 
landen. S. 80. 9 J a nuari. Blz. 3. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 23 September 1935 te 
Sofia tusschen het Kon inkrij k der Nederlan
den en het Koninkrijk Bulgarije gesloten 
compensatie- en clearingovereenkomst . 

S. 81. 16 J a nuari . Blz. 5. 
Invalldlteits - en ouderclomsverzekerln g. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 22sten November 1919, S. 
764, houdende vaststelling van de modellen 
der rentezegels en van aanwijzing der plaat
sen, waarop de rentezegels ten verkoop voor
handen zullen zijn, zooals dat besluit laat-

stelijk gewijzigd is bij Koninklijk besluit 
van den 20sten Juli 1929 (Stbl. .n° . 398). 

S. 880. 17 J anuari. Blz. 196 .. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van den 28sten November 
1919, S. 791, tot vaststelling van een a lge
meenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld_ 
in de artikelen 37, derde lid, 40, eerste lid, 
a en b, 40, zesde lid, 41, v ierde lid, 43, 
tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, in ver
band met arti kel 409, 197, tweede lid, en 
221, derde lid, der Invaliditeitswet. 

S. 843. 22 Februari. Blz. 186_ 
- Besluit tot nadere aanvulling van het Ko

ninklijk besluit van 11 Juni 1917, S. 460, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in de artikelen_ 
2, 12 en 78 van de Beroepswet en in artikel 
349 van de Invalidi teitswet. 

S. 244. 30 Maart. Blz. 93. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. ( Inval.wet" 

art. 210; W et lnvord. 's Rijks dir . bel. art .. 
12.) - De premievordering der R ijksver
zekeringsbank is bevoorrecht boven die ter· 
zake van Rijksinkomstenbelasting en Per
soneele belasting. 26 Juni .. 

In- , uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de ge-

meente Enschedé als losplaats van goederen, . 
ingevoerd langs rivieren en kanalen. 

S . 481. 30 Juni . Blz. 290 .. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko-

ninklijk besluit van 15 October 1885, S. 187, 
houdende vaststelling van voorschriften om
trent het vervoer, den in-, uit- en doorvoer, 
verkoop en opsl ag van buskruit en andere , 
ontplofbare stoffen. 

S. 575. 22 Augustus. Blz. 41 L 
- W et, betreffende verbod van ui tvoer van. 

gouden munt en goud-muntmateriaal. 
S. 101. 30 September. Blz. 493 .. 

- Besluit, houdende aanwijzing van de ge- 
meente Hengelo (0.), als losplaats van goe
deren, ingevoerd langs rivieren en kanalen

S. 484. 25 November. Blz. 624-
Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het, 

Staatsblad van de tusschen den Franschen. 
Minister van Buitenlandsche Za ken en den . 
Nederlandsch en Gezant te Parijs gew isselde 
nota's dd. 17 en 19 October 1935, houdende 
eene overeenkomst tusschen N ederland en. 
Frankrijk in zake vrijstelling van invoerrech
ten op benzine en smeerolie in het interna
t ionaal luchtverkeer. 

S . 82. 16 Januari . Blz. 13. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het. 

Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Londen en den Britschen. 
Staatssecretaris voor Buitenl andsche Zaken,. 
gewisselde nota's del. 30 December 1935, 
houdende eene overeenkomst tusschen N eder
land en het Vereenigd Kon inkrijk van Groot-
Britannië en oord-Ierland in zake vrijstel
li ng van invoerrechten op brandstof en. 
smeermiddelen in het internationaal lucht- 
verkeer. S. 90. 9 Maart. Blz. 37 . 

- Wet tot financiering van den versnelden. 
bruggenbouw door verhooging der tijdelijke 
h effing van het bijzonder invoerrecht op , 
benzine. S. 400. 5 Juni . Blz. 278. 

- Besluit, houdende bepalingen tot wijziging · 
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van het Koninklijk besluit van 28 Augustus 
1935, S. 528, omtrent vrijstelling van wijn
accijns van uit druiven vervaardigde onge
g iste dranken. S. 447. 18 Juni. Blz. 278. 

- B eslui t, betreffende kantoren en heerbanen. 
S. 483. 22 September. Blz. 496. 

- W et, houdende goedkeuring van het Ko
ninklij k besluit van 22 Februari 1936, n°. 
5, tot heffing van een invoerrecht op zink
wit, lithopone en andere met zink bereide 
witte verfstoffen. 

S. 404. 20 ovember. Blz. 622. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent vrij

dom van den accijns voor zout, benoodigd 
ten dienste van het ontdooien, het ontdooid 
houden, het vrijhouden van sneeuw en het 
reini gen van raccordementen, fabr ie ksterrei
nen en wegen andere dan openbare wegen. 

S. 449. 2 December. Blz. 624. 
- Wet tot verlenging van den werkingsduur 

van de wet van 17 Mei 1934, S . 260, tot 
instelling, afschaffing, verhooging of verla
g ing van invoerrecht op korten termij n. 

S. 408 . 31 D ecember. Blz. 801. 
- W et, houdende goedkeur ing van het Ko

ninklijk besluit van 28 Augustus 1936, n°. 
21 , tot het t ijdelijk buiten werking stellen 
van het invoerrecht op ruw spiegelglas. 

S. 409. 31 D ecember. Blz. 750. 
.Jachtwet. 
- Besluit ter u itvoering van artikel 1, derde 

lid , der J achtwet 1923. 
S. 780. 31 J anuari . Blz. 174 . 

.Jachtwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Jachtwet 

1928, a:rt. 51.) - Ambtshalve : De opgelegde 
straf bestaat o. m. in verbeurdverldaring van 
de inbeslag genomen hazen. - Deze ver
beurdverklaring steunt en kan ook alleen 
steunen op art. 51 aanhef en onder d der 
.J achtwet 1928 , welke bepaling echter all een 
gelast de verbeurdverklaring van ten ver
.koop in voorraad zijnd, te koop aangeboden, 
verkocht, afgeleverd of ve,·voerd wild, on
-wettig gedood of gevangen. In het vonnis is 
.echter omt,·ent de vraag, of de inbeslaggeno
men hazen aan deze omschrijving beantwoor
den niets te vinden. - Het bewezenver
klaarde had niet naar art. 46, doch naar art. 
47 der J achtwet moeten zijn gequali ficee,·d. 

29 Juni . 
Xadaster, hypotheken en scheepsbewijzen. 
- B esluit, houdende vrijste Il ing van recht voor 

verrichtingen aan de bewaringen van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbe
wij zen. S . 448. 20 Juli. Blz. 378. 

Xeurenwet. 
- Ar11est van den Ho ogen Raad. (B . W . artt. 

625 en 679; K eur van het waterschap "de 
Noonl,sluis" mrt . 29.) - Ingevolge art. 625 
B. W. mag een watenchap wel, krachtens 
de aan dit lichaam bij de wet verleende be
voegdheid, verordeningen vaststell en, waar
door het gebruik van een tot privaat eigen
·dom behoorend terrein wordt beperkt, doch 
zulk eene beperking, waar het gronden be
treft als i . c., waarvan niet vaststaat , dat zij 
deel uitmaken van een openbaren weg en 
evenmin, dat zij bij gedoogen van den eige
naar feitelijk voor het publiek verkeer zijn 
opengesteld, mag niet zoo v"r gaan, dat 
ooardoor de in art . 679 B. W. aan ieàeren 

eigenaar toegekende bevoegdheid om zijn e,-J 
af te sluiten zou worden opgeheven - het
geen volgens art. 29 van de keu,· of politie
verordening van het waterschap "de Noord
sluis" inderdaad het geval zou zijn en feite
lijk de toestand zoude intreden" dat die 
gronden ook tegen den wil van den eigenaar 
voo,· het publiek toegankelijk zijn en moeten 
blijven. 20 April . Blz . 490. 

- Koninldijk besluit. ( K eurenwet Art. 3.) -
Een voor chrift in een keur, dat de eigena
ren en onderhoudsplichtigen van bruggen en 
kunstwerken verplicht te gedoogen, dat die 
werken worden gewijzigd, indien zij, zonder 
in slechten staat te ve,·keeren, den water
afvoer belemme,·en, heeft ten doel de ver
betering van de wate,·gangen als waterloo
zing en betreft dus , in strijd met a,·t. 3 der 
K eurenwet , een. punt, waaro,nt,·ent bij eene 
wet (art. 12a Waterstaatswet 1900) is voor
zien. - H et voorschrift, dat eene naar het 
oordeel van het dagelijksch bestuur schade
lijke bepoting binnen 2 ,n langs den oever 
der watergangen of op hunne waterkeerin
gen door de ,·echtheb benden moet worden 
opgeruimd, beoo gt deels ve1·bete1-ing van de 
watergangen en treedt in zoover in hetgeen 
is geregeld bij a,·t. 12 Waterstaatswet 1900. 
Voorzoover de bepaling ziet op in.standhou
ding der watergangen, gaat zij te ver in de 
verkorting der rechten van rechthebbenden 
op de bepoting. 12 M ei . 

- Koninldijk besluit. (Keurenwet Art. 1.) -
D e bepaling in een keur krac htens welke het 
aanleggen en hebb en van buizen tot afvoer 
van wate,• in d,en polder binnen het geheele 
poldergebied wordt verboden, overschrijdt de 
grenzen van het huishoudelijk belang van 
den polder. H etzelfde is het geval ,net een 
bepaling, verbiedend om riolen enz. tot af
voer van waterbedervende of verontreinigen
de stoffen, m en.agewa,ter of faecaliën te heb
ben of te l eggen of reed.$ bestaan.de te v,er
nieuwen; het is voldoende te verbieden 
dergelijke riol en in het polderwater te doen 
uitmonden. 12 Juni . 

Koninklijk Huls. 
- Wet, houdende goedkeuring van het huwe

lijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Juliana en regel ing van de toelating van 
getuigen bij de voltrekking van dit h uwe
lijk, alsmede van eenige gevolgen van deze 
echtverbintenis. 

S. 1. 24 November. Blz. 589. 
- W et, houdende naturalisatie van Zijne 

Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard Leo
pold Freder ik Everhard Julius Coert K arel 
Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld en 
regeling van eenige gevolgen dier natural i
satie. S. 2. 24 November. Blz. 589. 

Kon. Paleis Amsterdam. 
- Wet, houdende goedkeuring van de over

eenkomst, houdende afstand om niet door de 
gemeènte Amsterdam aan den Staat van 
het Koninklijk Paleis aan den Dam, te Am
sterdam en uitkeering door den Staat aan 
de gemeente Amsterdam van een bedrag 
groot 10 mi llioen gulden, voor den bouw 
van een nieuw Raadhuis. 

S. 1406. 18 Juli . Bl z. 397. 
Koophandel. 
- B esluit tot vaststelling van een algemeenen 
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maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 137, tweede lid, en 208, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel. 

S . 242. 2 Maart. Blz. 91. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 1, tweede 

lid, van de Wet op het Afbetalingsbedrijf. 
S . 645. 10 September. Blz. 630. 

- Wet, houdende wettelijke bepalingen om
trent handelsagenten en handelsreizigers. 

S. 207. 5 November. Blz. 515. 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, betreffende de Dr. Mr. Willem 

van den Berghstichting te Noordwijk. 
S. 1380. 14 Januari. Blz. 222. 

- Besluit, betreffende het sanatorium "He
bron", te Amersfoort. 

S. 1381. 30 Januari. Blz. 223. 
- Besluit tot nadere vaststelling van het mo

delregister bedoeld in artikel 4 der wet van 
27 April 1884, S. 96, tot regeling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen. 

S. 382. 2 Maart. Blz. 116. 
- Besluit, betreffende het St. Norbertusge

sticht te Elshout gemeente Drunen. 
S. 1382. 3 Maart. Blz. 223. 

- Besluit, betreffende de inrichtingen voor 
krapkzinnigen "Reinier van Arkel" en 
,,Voorburg". S. 1383. 3 Maart. Blz. 224. 

- Besluit, betreffende de inrichting "Veld
zicht", te Gorssel. 

S. 1385. 7 April. Blz. 224. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 17 September 1929, S. 438, hou
dende nadere voorschriften als bedoeld in 
artikel 16, derde lid der wet van 27 April 
1884, S. 96, zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd, tot regeling van het Staatstoe
zicht op krankzinnigen. 

S. 344. 16 April. Blz. 114. 
- Besluit tot nadere wijziging van de voor

waarden voor de opneming en verpleging 
van krankzinnigen in de Rijksgestichten te 
Woensel en Grave. 

S. 345 . 7 Mei. BBlz. 263. 
- Besluit, betreffende het sanatorium "Port 

a tal" te Assen. 
S. 1386. 30 Mei. Blz. 345. 

- Besluit, betreffende het gesticht voor vrou
welijke krankzinnigen genaamd "Psychia
trische inrichting Sint Anna", te Venray. 

S. 1387. 30 Mei. Blz. 345. 
- Besluit, betreffende de inrichting "Bloe

mendaal" te Loosduinen. 
S. 1388. 6 Juli. Blz. 345. 

- Besluit, betreffende het gesticht voor krank
zinnigen "Vogelenzang" te Bennebroek. 

S. 1389. 15 Juli . Blz. 395. 
· - Beslµit, betreffende het St. Vincentiushuis 

te Venray. 
S . 1389 A. 8 September. Blz. 463. 

- Besluit, betreffende de inrichting voor 
krankzinnigen "Voorburg" te Vught. 

S. 1389 B. 6 October. Blz. 591. 
- Besluit, betreffende het Sanatorium " Ko

ningsheide" te Schaarsbergen, gemeente 
Arnhem. S. 1389 C. 14 October. Blz. 591. 

- Besluit, betreffende de inrichting "St. 
Josephs-Burg" te Eindhoven. 

S. 1389 D. 27 November. Blz. 709. 
- Besluit, houdende nadere vaststelling van 

het maximum aantal patiënten voor eenige 

krankzinnigengestichten en "aangewezen" 
inrichtingen. 

S. 1389 E. 1 December. Blz. 709. 
Landbouw-Crlslswet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Organi

satiebesluit 1 933. 
S. 740. 3 J anuari. Blz. 163. 

- A1-rest van den Hoogen Raad. (Sr . art. 1; 
Landbouw-Crisiswet Mt. 9.) - R echtb.: Het 
Crisis-Akkerbouwbesluit en de Crisis-Akker
bouwbeschikking houden geen . bepalingen 
van wetgeving in, doch voorschriften ter uit
voering der Landbouw-01-isiswet. Een veran
deriny · in deze voorsch,-ift en mag dan niet 
worden opgevat als een ve,·andering in de 
opvatting des wetgevers omtrent de straf
baarheid van het overtreden van een vroeger 
voo?"Schrift, ten tijde dat dit van kracht was. 
- H. R.: De voorschriften in art. 9 der 
Landbouw-Crisiswet bedoeld hebben uit hun 
aard een tijdelijk karakter. Daa,·om kan in
trekking of wijziging daa,•van niet geacht 
wo,·den in den zin van art. 1 Sr. verande
riny in de ten deze bedoelde wetyeving te 
b,·engen. I ntegendeel brengt die wetgeving 
juist mede, dat achtereenvolgens naar ge
lang der ornstandigheden - en zonder dat 
dus van verandering in de opvatting omtrent 
de strafbaarh eid van een vroeyer yepleegd 
feit sprake is - uiteenloopcnde voorschriften 
gelden. - [Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

6 Januari. 
- Besluit tot w1Jz1g10g van het Crisis

Fabrieksturfbesluit 1935 I. 
S. 741. 24 Januari. Blz. 164 . 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
10 en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op ansjov is. 

S. 742. 24 J anuari. Blz. 165. 
- Besluit tot wijziging van het Bloembollen

saneeringsplan 1935 (Teelt) . 
S. 743. 28 Januari. Blz. 165 . 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 op waddenzee
haring. S. 744. 22 Februari. Blz. 167 

- Besluit tot intrekking van het Crisis-Mossel
besluit 1934 I en tot toepassing van de ar
tikelen 9, 10 en 13 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebeslui t 1933 op 
mosselen. S. 745. 17 Maart. Blz. 168. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934. 

S. 747. 25 Maart. Blz. 169. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwgroepenbesluit 1936. 
S. 748. 25 Maart. Blz. 170. 

- Besluit oot wijzi-ging van het Consumptie
Garnalenbesluit 1935 I. 

S. 746. 26 Maart. Blz. 169. 
- Besluit tot wijziging van het Bloembollen

saneeringsplan 1935 (Export). 
S. 749. 27 Maart. Blz. 170. 

- Besluit oot toepassing van artikel 11 der 
Landbouw-Crisiswet 1933 op koffie. 

S. 750. 6 April. Blz. 171. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Boom

kweekerijbesluit 1935. 
S. 751. 15 April. Blz. 172. 



L ALPHABETISCH REGISTER 1936 34 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Wadden
zee-haringbesluit 1936. 

S. 752. 28 April. Blz. 173. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 

13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op haring. 

S . 753. 1 Mei. Blz. 173. 
- Besluit tot wijziging van artikel 2 van het 

Bloembollensaneeringsplan 1934 (Invoermo
nopolie). S. 754. 1 Mei. Blz. 174. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Dier
m eelbesluit 1935 I. 

S . 755. 20 Mei. Blz. 310. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zee

vischl:esl uit 19 34 I. 
S. 756. 22 Mei. Blz. 311. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Aal- en 
Palingbesluit 1935 I. 

S. 757. 28 Mei . . Blz. 311. 
- Besluit tot intrekking van de artikelen 16, 

17 en 18 van het Crisis-Akkerbouwbeoluit 
1934 en het Crisis-T arwebesluit 1935 I van 
6 Augustus 1935, n°. 17, en tot vaststelling 
van het Crisis-Tarwebeslui t 1936 I. 

S. 758. 6 Juni . Blz. 311. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Hef

fingsbes lui t 1933. S. 759. 11 Juni. Blz. 315 . 
- Besluit tot intrekking van de artikelen 19, 

20 en 21 van het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934 en het Crisis-Tarwebeslui t 1935 Il, 
d.d. 28 Augustus 1935, N°. 51 , en tot vast
stelling van het Crisis-Tarwebesluit 1936 ll. 

S. 760. 20 Juni. Blz. 315. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tuin

bouwbesluit 1936 I. 
S. 761. 23 Juni. Blz. 318. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Tong-
besluit 1935 I. S . 762. 26 Juni. Blz. 318. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
10 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesluit 1933 op oesters . 

S. 763. 26 Juni. Blz. 318. 
- Besluit tot intrekking van het Consumptie

Garnalenbesluit 1935 I en tot toepassing van 
de artikelen 9, 12 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebesiuit 
1933 en het Crisis-Monopolielesluit 1933 op 
consumptiegarnalen . 

S. 764. 29 Juni . Blz. 319 . 
- Beslu it tot wijziging van het Bloembollen

saneeringsplan 1935 (Handel). 
S . 765. 29 Juli . Blz. 380. 

- Besluit tot wijziging van het Bloembollen 
saneeringsplan 1935 (Export). 

S. 766. 29 Juli . Blz. 381. 
- Besluit, houdende : a. intrekking van het 

Bloembollensaneeringsplan 1935 (Teelt); b. 
toepassing van de arti!tel en 9 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, van het Crisis
Organisatiebesluit 1933 en het Crisis-H ef
fingsbesluit 1933 op bloembollen en op pro
ducten van de bloementeelt. 

S. 767. 29 Juli . Blz. 381. 
- Besluit tot intrekking van het Crisis-Wad

denzeeharingbesluit 1936. 
S . 768. 15 Augustus. S. 424. 

- Besluit tot wij ziging van het Crisis-Suiker
besluit 1!133. 

S. 769. 22 Augustus. Blz. 425. 

- Besluit tot wijziging van het Cris is-Akker
bouwbesluit 1934. 

S . 770. 26 Augustus. Blz. 425. 
- Besluit, houdende toepassing van de arti

kelen 1, 10, 12b, 13, 13b , 14 en 14a der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op boter, kaas en melkproducten. 

S. 773. 18 September. Blz. 561. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen ·9, 

13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op wulken. 

S. 774. 29 September. Bl z. 562. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Snoek

beslui t 1935 I. 
S. 775 . 1 October. Blz. 563. 

- Besluit tot toepa.&sing van de artikelen 9, 
11, 13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 op zeevisch. 

S. 776. 1 October. Blz. 563. 
- Besluit tot wijziging van he_t Crisis-Rund

veebesluit 1933 I. 
S . 777. 8 October. Blz. 564. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Zalm
besluit 1935 I. S . 778. 24 October. Blz. 565. 

- Besluit tot intrekking van het Crisis-Pluim
veehouderijbesluit 1936 I en tot toepassing 
van de artikelen 9, 12, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Monopolie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op pluimvee en eieren. (Crisis-Pluim
veehouderij besluit 1936 II.) 

S. 779 B. 2 December. Blz. 632. 
- Besluit tot wijziging van het Gedroogde 

Garnalenbesluit 1936 I. 
S. 779 C. 8 December. Blz. 636. 

- Besluit tot verlenging van het Vee- en 
Vleeschmonopoliebesluit 1936. 

S. 779 D. 14 December. Blz. 637. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Rund

veebesluit 1934 I. 
S . 779 E. 14 December. Blz. 637. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Grens
contrólebesluit 1935 (Algemeen). 

S. 779 F. 14 December. Blz. 63 7. 
- Besluit tot wijziging van artikel 1 van het 

Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I. 
S. 779 G. 17 December. Blz. 638. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Crisis-Melkbesluit 1935. (Crisis-Melkbesluit 
1936.) S. 779 H. 19 December. Blz. 638. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Var
kensbesluit 1936. 

S. 779 I. 19 December. Blz. 641. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker

bouwgroepenbesluit 1936. 
S. 779 J. 19 December. Blz. 642. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Dena
turatiebesluit 1936. 

S . 779 K . 19 December. Blz. 643 . 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Dier

meelbesluit 1935 I. 
S. 779 L . 19 December. B lz. 643. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934. 

S. 779 M. 19 December. Blz. 643. 
- Besluit, houdende : a. intrekking van het 

Crisis-Bloementeeltbesluit 1935 I; b . toepas
sing op bloemkweekerijproducten van de a r
tikelen 9, 12, 13 en 14 van de Landbouw-
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Crisiswet 1933. he t Crisis-0rganisatiebeslu it 
1933, het Cri sis-Heffingsbeslu it 1933 en het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933. (Cri sis-B loem
kweekerijbeslui t 1937.) 

S. 779 N. 21 December. Bl z. 64~ . 
- Besluit, houdende toepassing van de a r

tikelen 9, 13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 
1933, van het Cr isis-Organisat iebesluit 1933 
en het Crisis-H effingsbesluit 1933 op gewas
sen van den tuinbouw. (Cr isis-Tuinbouw
beslui t 1937 I.) 

S . 779 0. 21 December. Blz. 646. 
- Beslui t tot wij ziging van het Crisis-Zuivel 

besluit 1935 I. 
S. 779 P. 21 December. Blz. 651. 

- Beslu it, houdende: a. intrekk ing van het 
Crisis-Boom kweekerijbeslu it 1935 ; b . toepas
sing op boomkweekerij producten van de arti
ke len 9, 12, 13 en 14 van de L andbouw
Crisiswet 1933, van het Cr isis-Organisatie
besluit 1933, het Crisis-Heff ingsbeslu it 1933 
eH het Cris is-Mo:1opol iebeslu it 1933. (Cris1s
B )Omkweekerijbesluit 1937. ) 

S . 779 Q. 21 December . B lz. 654. 
Land- en 'l'ulnbouwon gevallenwet. 
- Wet tot wij zig ing der L and- en Tuinbouw

ongevall enwet 1922. 
S. 801. 17 Juli . B lz. 384 . 

- Arrest van den H oogen R aad. ( Land- en 
Tuinbouwongevall enwet 1922 art . 53; W et 
R. 0. a,·t . 99.) - D e door ,·eq. ( het 0. M .) 
in het rniddel naar voren, gebrachte grief 
kan in ver·band met art. 90 R. 0. nimm er 
tot cassatie l eiden. ( A nders impl icite A dv .
Gen. W ijnveld t .) - D e verplic hting tot aan
gi ft e duurt ook na den voo,· de aangif te ge
stelden te,·mijn voort, zoodat van verjaring 
geen sprake kan zijn. - In art . 53 van de 
Land- en T uinbouwongevall enwet wordt de 
verpl ichting tot aangifte opgelegd aan den 
werkgever, dat is - naar luid van art . 1 
onder c - hij die anderen in zij n dJi, en st 
he.eft voor de uitoef ening van eenig verze
keringspl ichti g bedrijf. M itsdien kan de ver
plichting tot aan gi ft e eerst intreden, zood,·a 
hij, die een der in art. 11 der wet genoemde 
bedrijven uitoe fent , een of mee,· personen 
in diens t hee ft, gelijk dan ook de beschik
kin g van den Ministe,· van A r beid van 23 
Oct. 1922 van de aangif t e door den we,·k
gev er spreekt . 19 Octob er. Blz. 496. 

Landbouw ultvoerwet. 
- Beslu it, houdende bevoegdverklaring van 

instell ingen om certificaten u it te re iken 
a ls bedoeld in artikel 4 van het K oni nklijk 
beslu it van 15 Maart 1934, S . 107, tot toe
passing van artikel 8, der L andbouwuitvoer
wet 1929 met betrekking tot andere dan ge
p asteuri seerde en gesterili seerde melk en 
room, alsmede tot ondermelk en karnemelk. 

S. 781. 25 M aart. Blz. 175. 
- Beslu it tot vaststelling van het tij dstip van 

inwerkingtred ing van het K oninklij k beslu it 
van 15 Maart 1934, S. 107, tot toepassing 
van artikel 8 der L andbouwuitvoerwet 1929 
met bet rekking tot andere dan gepasteuri
seerde en gester il iseerde melk en room, als
mede tot ondermelk en karnemelk. 

S . 782. 25 Maart. Blz. _ 175. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 8 

en 11 der L andbouwuitvoerwet 1929 met be
t rekking tot groen ten en fruit. 

S . 772. 16 September. Blz. 559. 
Lan1lverhuizln g·swet. 
- Wet, houdende bepalingen met betrekking 

tot emigranten en transmigranten. 
S. 804. 31 December. Blz. 776. 

Looclswezen. 
- Besluit tot wij zi g ing van de Districtsregle

menten op den Loodsdienst in het 4e en 5e 
d istri ct en in het 6e district, vastgesteld bij 
Koninklij k besluit van den lOden A ugustus 
1932, S . 433, gewijzigd bij Koninklij k be
slu it van den 9den October 1934 (Stbl. n°. 
541) . S . 581. 7 April. Bl z. 150. 

- Beslu it, houdende nadere vaststel] ing vaQ 
h et verminderd percentage der loodsgelden, 
overeenkomstig artikel 4 der Wet van 16 
Mei 1934, S. 255, zooals dit art ikel wordt 
gelezen ingevolge de Wet van 10 October 
19 35 (Stbl. n°. 601 ). . 

S. 587 . 15 December. Bl z. 628 . 
Loterijwet. 
- A 1·res t van den H oo gen R aad. (L oterij wet 

1905 art . 2, 3° .) - R eq. ge ef t aan den de el
nem er in een z.g . lote,·ijclub een door hem, 
r eq•., ondertee kend stu k af, waarin staat ver
meld , dat de deelnemer op de voorwaarden, 
in de bewezenverkla1·i11 g aan gegeven, o. m. 
recht heef t op den eigendo ,n van een even-
1·edig deel van aandJeel en in zekere doo·r het 
K oninkrijk B elgië uitgegeven premiel eenin
gen, zoomed e op een evenredig deel in de 
aan die aandeelen verbonden winkansen . Uit 
het sannenstel van voorwaarden blij kt voorts, 
dat niet de z.g. loterijclub de beschik king 
over de oorspronkelijke aandeel en in de 
B elgische premiel eeningen en over de op die 
llh,ndeel en te vallen prijzen en pre1niën ver
krijgt , doch dat req . zich de beschikki,ig 
rkwn·over hee ft v.erzekerd. Op rrrond van een 
en ander kan worden aangenomen, dat de 
bedo elde stu kken certificaten zijn in den zin 
van art. 2 onder 3 Loterij wet 1905. - N och 
de omstandi gheid, dat 20 deelnemers geza
menlijk recht hebben op den eigendom van 
bepaalde aandeel en in de premiel eeningcn, 
noch d e bewee,·de to epasselij kheid van 
,,vereenigings,·echt" op de onder·l inge ve,·hou
ding der deelnem ers, kon aan het karakter 
der bewijzen als certificaten af breuk doen . 
B ij de bepaling van het karakte,• dier be
wijzen komt het aan op de ver houding tus
schen req. en de deelnemers en n iet op de 
verhouding der laatsten . 15 J uni. 

Luchtaanvallen. 
- Wet tot bescherming van de bevolking 

tegen luchtaanvall en. 
S . 302. 23 April. Blz. 104. 

- Beslui t ter u itvoering van de wet van 23 
A pril 1936, S. 302, betreffende bescherming 
tegen luchta anvall en . 

S. 386. 22 September. Blz. 521. 
Ln eb tbeschermln g. 
- Besluit , houdende voorschriften ter uitvoe

r ing van de art ikelen 1, eerste en tweede 
li d, en 6, eerste li d, der wet van 23 April 
1936, S. 302, betreffende bescherming tegen 

luchtaanvallen. 
S. 347. 15 Augustus. Blz. 409. 

Luchtvaart. 
- Besluit tot wij zig ing van het K oninklijk 
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beslui t van den 6den December 1928, tot 
vaststelling van een Regeling van het Rijks
toezicht op de Luchtvaart, . 454, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk be luit van den 
26sten November 1935 (Stbl. n° . 668). 

S. 562. 27 J anuari. Blz. 141. 
- Beslui t tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding der wet van den 12den 
December 1935, S. 700, tot wijziging van de 
Luchtvaartwet. 

S. 590. 11 Februari. Blz. 151. 
- Be lui t tot uitvoering van de wet van 26 

October 1935, S. 626, tot regeling van het 
sanitair toezicht op de luchtvaart. 

S. 840. 11 Februari. Blz. 175. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 28sten F ebruari 1929, S. 67, 
tot vaststelling van een Reglement ter be
vordering van de veiligheid van het verkeer 
met luchtvaartuigen, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 24sten Maart 
1934 (Stbl. n°. 126). 

S. 568. 5 Maart. Blz. 147. 
- Besluit, bepalende den datum van inwer

kingtreding (t. w. 15 Maart 1936) van de 
wet van 26 October 1935, S. 626, tot rege
ling van het sanitair toezicht op de I ucht
vaart en het Koninklijk besluit van 11 Fe
bruari 1936, S. 840, tot uitvoering van die 
wet. S. 882. 9 Maart. Blz. 197. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Luchtvaart
wet artt . 1, 10 en 52; W et Alg. Bep. art. 
11.) - D e beslissing, of eene zekere handel
wijze ve1·storing of ingevaarbrenging der 
openbare orde en veiligheid oplevert, is af
hankelijk hiervan, of die handelwijze om de 
werking, welke zij doet of kan doen gevoe
l en, treedt buiten de particuliere sfeer. Zulks 
moet zeker van de onderhavige handelwijie, 
al viel zij dan niet voor op een voor ieder 
toegankelijke plaats, worden geze gd. 
Weliswaar wordt in den aanhef van art. 5il 
Luchtvaartwet gesp,·oken van i-n het belang 
de,· openbare orde en veiligheid te geven 
voorschriften met betrek lcing tot lucht vaart
terreinen, doch blijkens het onder e van het 
artikel bepaalde zijn daaronder begrepen 
voorschriften betreffende de luchtvaart bin
nen de luchtvaartterreinen. De Luchtvaart
wet heeft dus zelve met de uitoefening van 
de Luchtvaart binnen de luchtvaartterreinen 
de openbare orde en veiligheid gemoeid ge
acht. 29 Juni . 

- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 8 Juni 1935 te Buda
pest tusschen ederland en Hongarije ge• 
sloten verdrag in zake de luchtvaart. 

S. 99 C. 29 Augustus. Blz. 487 
- . Wet, tot regeling van het onderzoek van 

ongevallen met burgerlijke luchtvaartuigen. 
S. 522. 10 September. Blz. 497. 

- Wet, houdende voorzieningen inzake het 
1 uch tvervoer. 

S. 523. 10 September. Blz. 503. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 1, lid 8 

en lid 9 en van artikel 32, lid 5 van de 
Luchtvaartrampen wet. 

S. 579 . 22 September. Blz. 510. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 6, tweede 

lid van de Luchtvaartrampenwet. 
S. 579 A. 22 September. Blz. 511. 

- Besluit, houdende vaststelling van den dag 

van inwerkingtreding van de Wet van 10 
September 1936, S. 522, tot regeling van het 

onderzoek van ongevallen met burgerl ij ke 
luchtvaartuigen (Luchtvaartrampenwet). 

S. 595. 23 December. Blz. 629. 
Merkenwet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Merkenwet 

art. 3.) - Door bovengenoemde aflevering, 
zonder dat de apotheke,· daarbij te kennen 
geeft iets anders dan protwrgol te leveren, 
is inbreuk gemaakt op het woord,nerk "pro
targol" van de Farb enindustrie, ook al 
mocht het publiek gewoon zijn geworden om 
zilverproteïne, onafhankelijk van haar her
konist, protargol te noemen. - Anders Proc.
Gen. B esier, ,net betoog, dat verweerder 
geen inbreuk op het woordme,·k heeft ge
maakt, omdat hij dat 1nerk niet gebruikt 
heeft. 10 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Merkenwet 
artt. S, 9.) - Wanneer het ter inschrijving 
aangeboden merk niets anders is dan eene 
aanduiding van de waar, waarvoor het als 
merk zou moeten dienen, mist zulk een merk 
het vermo gen om iemands fabri eks- of' han
del swaren van d,ie van anderen te onder
scheiden. - Dat het onde,·havige merk niets 
anders is dan eene aanduiding van de waar, 
is eene beslissing van feite/ijken aard. -
Ongegrond is de stelling, dat voor het als 
niet-onderscheidend beschouwen van wat als 
7nerk wo,·dt aangeboden, is vereischt, dat de 
bcteekenis daarvan als eene bloote aandui
ding der waar voor ieder duid•lijk zij. H et 
onderscheidend vermogen ontbreekt reeds, in
dien het niet bestaat tegenover dat deel van 
het publiek dat met de waar in aanraking 
komt, in dit geval alleen vaklieden. 

6 April. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Rv. art. 

422; M erkenwet art. 10. ) - H et betoog, 
dat de vraag, of v,erwwrring te ducht'en was 
niet aan 's H ofs oordeel was onderworpen, 
mist feitelijken grondslag, daar het Hof , in 
cassatie onaantastbaar, heeft aangenomen, 
dat verweerster heeft ontkend, dat verwar
ring te duchten was, daarmede kennelijk be
doelend, dat verweerst,er deze ontkenning 
tijdig in hooge:r beroep heeft gedaan. - I n 
's H oog en Raads arrest is niet te lezen, dat 
het Hof bij het onderzoek naar gezegde vrees 
voor verwarring beperkt was tot de vraag, of 
in het woord,nerk in geschil de handelsnaam 
van Swift (Swi/t and Company Ine . Red.) 
voorkomt niet zoodanige verkorting, dat 
daardoor verwarring t. a. v. de herkomst der 
waren te diuchten is. I n dit a,-rest is enkel 
een oordeel gegeven over de bedoeling, welke 
bij den wetgever met de bepaling van art. 
10 Merkenwet heeft voorgezeten. - Grief b 
berust op een verkeerde l ezing van het be
streden arrest, daUJr dit niet, zooals die grief 
het voorstelt, het antwoo,·d op de vraag, of 
ten deze verwarring te duchten is, laat af
hangen van de plaat8, vanwaar de waren 
afkomstig zijn, doch vaststelt, dat uit de om
standigheilen, door Swi/t ten bewijze voor 
die vrees voor verwarring aangevoerd, een 
dergelijke vrees niet valt af te leiden. 

19 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (ilferkenwet 

art. 9.) - De stelling van het middel, dat 
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naar ge,n~ va.n onderscheidend ver,nogen 
een onderzoek niet nia.g worden ingesteld ·_ 
en zooda.nig ge,n~ da.n ook niet · 1na.g worden 
a.a.ngen01nen - wanneer in het la.nd va.n 
oorsprong de inschrijving sl echts geschiedt 
na. onderzoek n<UJJr de gesteldheid va.n de 
aangeboden nierken, is in art . 6 va.n het 
herziene Verdrag van Pa.rijs betretfende den 
lndustrieel en Eigendoni, goedgekeurd bij de 
wet va.n 15 Ma.art 1928 S. 64 niet te l ezen. 
Deze stelling, welke de i!Jra.agwijdte van de 
uitzondering van genoe,nd art. 6 ten zeerste 
zou doen inkrinipen., ligt ook niet in den 
a.ard der za.ak en vindt ook geen steun· in de 
geschiedenis va.n genoenid artikel. - Ook 
de stelling, da.t het gemis van onde,rschei
dend v-ermogen sl echts ka.n wo,·den aangeno
men, indien het merk uitilui/~nd zoude zijn 
saniengesteld uit eene der "signes ou indi
ca.tions", welke in evengenoemde bepaling 
achter de woorden "ou bien" zijn vermelil, 
is onjuist, rkuur zij onvereenigba.ar is ,net den 
duidelijken tekst, welke, door de woorden 
"ou bien" eene gelijkste_lling va.n hetgeen 'a.an 
die woorden voorafga.at ,net hetgeen daarop 
volgt, niet toela.a.t. 19 October. 

Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende verminder ing van het 

getal voor de zeemacht te bestemmen ge
wone dienstplichtigen van de lichting 1936. 

S. 580. 9 Januari. Bl z. 150. 
- Besluit, houdende aanwijzing van a lle ka

zernementen a ls plaatsen waar legermunitie 
kan worden opgelegd. 

S. 540. 18 J anuari. Blz. 128. 
- Koninklijk besluit. (D ienstplichtwet a.rt. 

12.) - Een "bijzonder geval" is aanwezig, 
wa.a.r de a.ppella.nt geen vrij stelling wegens 
broederdienst kon verkrijgen omdat zijn 
ouders eers t in 19SS zijn gehuwd, en de 
oude,·s rnet hun kinderen steeds in gezins
verband hebben gel eefd, en als zedelijk en 
oppassend bekend sta.an. 4 M a.a,·t. 

- Beslu it tot wijziging en aanvulling van het 
Reglement voor de militaire ambtenaren 
der I-COninklijke landmacht, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 22 Augustus 1931 
{Stbl. n° . 378). 

S. 541. 21 Maart. Blz. 128. 
- Koninklijk besluit . ( Dienstpl ichtwet art. 

12.) - Nu appellant ree<k sinds 1924 ver
blijf houdt in de Vereenigde Sta.ten van 
N oord-A ,nerika, wa.a.r hij een va.sten werk
kring hee ft, en zijn verblijf aldaar, in ver
band met zijn verkregen bu,·gersc!J,ap, geacht 
ka.n worden va.n duurzamen "a.a.rd te zijn, 
,noet worden geoordeeld, da.t zich hier voor
doet een bijzonder geval, a.ls bedoeld in art. 
12 1e lid onder /. 24 Maa.rt. 

- Wet tot instelling van een fonds tot verbe
tering van de materieele uitrusting van de 
landmacht en van de zeemacht voor zooveel 
de kustdefensie van Neder! and betreft. · 

S. 500. 27 Maart. Blz. 125. 
- K oninklijk besluit. (DienstpZichtwet art. 

12.) - De v,erwantscha.p van den dienst
plichtige niet den in niilitairen dienst ge
weest zijnden onwettigen voorzoon · van zijn 
moeder . ka.n, nu deze voorzoon in · èen a.nder 
gezin is opgevoed en nim1(ier in het gezin, 
waartoe de dienstplichtige beli'oórt, · ,opgé
nomen is geweest er niet toe c, t lf' leiden om 

a.an te nemen, da.t hie,· a.a.nwezig is een bij
zonder geval, als bedoeld in art. 12, I e lid 
sub /. . 6 April. 

- K oninklijk besluit. (Dienstplicntwet Art. 
12.) - Nu de broeder van den voor den 
dienstplicht ingeschrevene . nog geen dertig 
dagen in we,·kelijken dienst' is geweest, a.a.n
gezien hij in een huis va.n bewaring werd 
opgesloten en tot geva.ngenisstra.f met ont
slag uit den militairen dienst we,·d veroor
deeld, alvorenJ hij dien termijn ha.d uitge
diend, ka.n de ingeschrevene geen recht op 
broederdienst doen pelden. 6 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet Art. 
12.) - Een "bijzonde,· geval" in den zin 
va.n a.,·t. 12 sub. f is a.a.nwezig, wa.a.,· de 
dienstplichtige als geheel zelfstandig land,. 
bouwers knecht werkzaam is op de · boerderij 
van twee zusters, alwa.a.r hij na. 'den dood 
va.n ha.ar eenigen brneder voor ha.a.r het be
drij f in stand houdt, terwijl va.ststa.a.t, da.t 
op de boerderij mannelijke leiding niet ka.n 

·worden gemist en appellant, gegeven de om
standigheden, in zijne functi e bezwa.a.rlijk te 
vervangen is. IS M ei. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet Art. 
19.) - Geen vrijstelling wegens broeder
dienst ka.n door den Commissaris der Ko
ningin worden verleend, dan na.dat daa.rom 
door den betrokkene of van zijnentwege is 
verzocht. T en onrechte heeft derhalve de 
burgemeester uit eigen beweging het ver
leenen va.n de vrijstelling bevorderd. 

6 Juni. 
, - Besluit, houdende vaststelling van bepalin

gen ter uitvoering van de artikelen 2, 6 en 
1'7 der M arinescheepsongevallenwet {Stbl. 
1935, n°. 531}. 

S. 582. 9 J uni . Blz. 297. 
- Besluit, 'betreffende de verboden kringen 

van de linie om Utrecht, omvattende: a. . . de 
opheffing a ls vestingwerk van den gedekten 
gemeenschapsweg tusschen den Vossegat
schen dijk en de lunetten op de Houtensche 
vlakte, deel uitmakende van die linie: b. 
de rangschikking als vestingwerk van · den 
nieuwen gedekten gemeenschapsweg tuss<'hen 
het fort Vossegat en bovengenoemde lunet
ten; en c. wijziging van de bij Koninklijk 
besluit van den 16den November 1926, S. 
378, vastgestelde lijst van vestingwerken. 

S. 543. 12 Juni . Blz. 290. 
- B esluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 6den Maart 1924, 
S . 98, houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur ter uitvoe
ri ng van de artikelen 23 der Pensioenwetten 
voor de landmacht en voor de zeemacht 
{Stbl. 1922, nos. 66 en 65) en van de arti
kelen 11, 15, 25, 58 en 69, tweede lid , der 
Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 544. 13 Jun i . Blz. 292. 
'- Besluit, houdende wijziging van h et Ko

ninklijk besluit van den 14den N ovember 
1932, S. 535, tot aanwijzing van a lle ver
dedigingswerken a ls plaatsen waar leger-
munitie kan worden opgelegd. · 

S. 545. 18 Juni. Blz. 29a. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 23b der Pensioenwetten voor de 
zee- en de landmacht (Stbl. 1922, nos. 65 
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en 66), artikel 4 van de Wet van 27 Juni 
1925, S. 273, artikel 7 van de Wet van 27 
Juni 1925, S. 277, en de artikelen 21a van 
de P ensioenwetten voor het personeel der 
Koninkl ijke marine-reserve en het reserve
personeel der l andmacht (Stbl. 1923, nos. 
355 en 356) zooals voormelde wetten zij n 
komen te luiden ingevolge de Wetten van 
31 D ecember 1935 (Stbl. nos. 825, 826, 827 
en 828). S. 546. 29 Juni. Blz. 293 . 

- Besluit, houdende vaststelling van het con
tingent gewone dienstplichtigen der lich
t ing 1937. S. 583. 29 J uni . Blz. 299. 

- Besluit, houdende wijziging van het R egle
ment rechtstoestand militairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koni nklijk besluit van 22 
Augustus 1931, S. 377, en laatstel ij k gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 26 Januari 
1935 (Stbl. n°. 30.) 

S. 547. 17 J uli. Blz. 414. 
- Besluit tot regeling van het militair ge

neeskundig onderzoek en van het herhaa ld 
milita ir geneeskundig onderzoek naar het 
bestaan van ongeschiktheid voor de waarne
ming van den militairen d ienst, naar het 
ontstaan, den aard en de gevolgen van de 
verwonding, verm ink ing, ziekten of gebre
ken, welke aanleiding kunnen geven tot toe
kenning of wijziging van een mil itair pen
sioen, dan wel naar het ontstaan, den aa rd 
en de gevolgen van de tijdel ij ke ongesteld
he id, welke, overeenkomstig het bepaalde 
bij de artikelen 70, onder 5°, en 71 der 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902, 
reden geeft om een officier op non-activ iteit 
te stell en of om d iens non-activ iteit te ver
lengen. S. 548. 1 Augustus. Blz. 414 . 

- Besluit, betreffende den duur der ee rste 
oefening . S . 584. 1 Augustus. Blz. 418. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet A rt . 
12 .) - E en "bijzonder geval" is aanwezig, 
waar de dienstplichtige van zijn p1·ilste jeugt'. 
af in Duitschland hee ft gewoond, nimmer in 
N ederland een school hee ft bezo~ht en daar
door de N 1,de,·landsche taal niet voldoende 
machtig is , terwijl hij zich in Duitschland 
een 11,iddel van bestaan hee ft weten te ver
schaffen en zijn patroon verklaa,·d hee ft , 
he1n verde,· in dienst te will en houden , zoo
d,at zijn ve1·blij f aldaar van duurza,nen aard 
is te beschouwen. 15 A ugustus. 

- Koninklijk beslui t. ( Dienstpl ichtwet Art. 
12.) - E en "bijzonder geval" is aanwezig, 
waa,· appellant sede,·t twee ja,·en in Duitsch
land werkzaam is als ve,·tegenwoordiger van 
eene onderneming, die bev1·achtings- en expe
ditiezaken drijft, hij bereids in Duitscliland 
verschillende relaties heeft aangeknoopt en 
het ve,·trouwen geniet van de Duitsche auto
rit eiten, terwijl aannemelij k is gemaakt dat 
do or ond erb,·eking van appellants werkkring, 
die bezwaa,·lijk gedurende langeren tijd kan 
worden vervangen, de belangen van de on
derneming ernstig zullen wo,·den geschaad. 

15 Augustus. 
- Wet, houdende voorz ieningen omtrent weer-

korpsen S. 206. 11 S_eptember. B lz. 515. 
- Beslui t, houdende wijzi g ing van het Ko

ninklijk besluit van 10 Juli 1931!, S. 360. 
(Wijz iging regeling bij zondere vrijwi llige 
Landstorm. ) S. 586. 2 October. Blz. 550. 

- Besluit, houdende voorzien ingen ten aa11-

zien van den dienstplicht voor de lichting 
1938. S . 586. 6 October. Bl z. 550. 

- Koninklijk besluit. (Dienstpl ichtwet Artt. 
12 en 18.) - Hoew el de terniijn, in a:rt. 18 
1 e lid gesteld, niet is in acht genomen, is 
appellant toch in zijn beroep ontvankelijk, 
nu het te laat inàlienen van het be,·oep
schrift niet aan hem kan wo1·den geweten. -
T en onrechte heeft de M inister appellant in 
zijn verzoek om vrijstelling wegens kostwin
nerschap niet-ontvankelijk verklaard op 
grond d,at een verzoek van gelijke strekking 
r f>.eik vroeger was afgewezen en geen nieuwF 
gezichtspunten in dezen waren geopen~, nu 
zich inmiddels deze nieuwe omstandigheid 
heeft voorgedaan, àn.t tijdens het verblijf van 
appellant in werkelijken diens t zijn broede1· 
werkloos is geworden. Echter geeft zulks 
geen aanleiding, thans vrijstelling te ver
leenen, daa1· moet worden aangenomen, dat, 
ook al werd d e vrijstelling verl eend, de in• 
kom8ten van het gezin niet of niet noen,ens
waard zull en stijgen en niet vaststaat dat 
als gevolg van de hervatting door appellant 
van zijn bemrijf, zijn broeder weer werk zou 
krijgen. 29 Octob,er. 

- Wet, houdende wijziging van de Wet van 
den 29sten Juni 1925, betreffende maatre
gelen en werken noodig tot voorziening in de 
belangen van de landsverdedig ing in ver
band met de afsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee (Stbl. n°. 306). 

S. 501. 21 November. B lz. 750. 
- K oninklijk besluit. (Dienstplichtwet Art . 

11! .) - E en "bijzonde,· geval" is aanwezig, 
waar het voortbestaan de,· N. V., waa,·van 
appellant di1-ecteur is, ernstig in gevaa,· zou 
worden gebracht, indien hij voo,· eerste 
oefen ing i n we,·kelijken diens t zou nweten 
kom en; di t geldt te meer, daar onder de 
huidige 011tstandigheden in het alge,neen 
belang het weer te niet gaan van een nieuwe 
industrie zooveel m ogelijk moet wo,·den voor
ko-,,,en. 11 December. 

l\Iotor- en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( M. en 

R.wet artt. 1 en '1.) - De aanduiding der 
snelheid op de daartoe aan gegeven wijze 
m oet als een onmisbare voorwaarde voor de 
rechtsgeldigheid eener vastgestelde 1naximun,
snelheid worden beschouwd. H ieruit kan 
worden afgel eid, dat het vervuld zijn dier 
voorwaarde als vereischte voor de st,·afbaar
heid der overtreding, dus als el ement van 
het strafbaa,· feit, moet worden beschou·wd 
en. dus in de dagv . behoort te worden te
la.stegel egd. - [Aldus ook Adv .-Gen. Ber
ger; d eze t. a . v . de andere middel en: H et 
in de telastelegging gebezigd begrip "open
bare rijstraat" valt zoowel onder het begrip 
"wegen" in den zin der verordening op de 
straatpolitie te Rotterdam, als onder het be
grip, zooals het in art . 1, onde,· 2° M. en 
R.wet wordt bepaald als: ,,alle voo,· het 
openbaar verkeer openstaande rijwegen" . -
De verordening stelt het ove,·schrijden der 
11,aximU?n-snelheid strafbaar; daarbij is niet 
van belang het tijdsverloop, v,erstre ken voor
àn.t deze maximum-snelheid. wordt bereikt. J 

13 Januari . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art . 

308; M .- en R.wet art. 1.) - Uit niets 
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blijkt, dat in de t.l.l. en bewezenverklaring 
met de uitdrukking, dat hij, req., als be
stuurder van een 11iotorrijtuig de Leidsche 
st,·aat hee ft bereden, iets anders is bedoeld 
dan dat hij, req., feitelijk het motorrijtuig 
bestuurde. E en beroep van req. op de om· 
standigheid, dat de naast hem zittende chauf
f eur bestuurder in den zin van art. 1 onde,· 
4° der M .- en R.wet was, kon mitsdien wor
den voorbijgegaan als niet ter zake dien ende. 
- R eq. is immers voor de gevolgen van de, 
t e zijnen aanzien als bewezen aangeno,nen, 
roekelooze en onvoorzichtige daad, als door 
zijn schuld ontstaan, terecht aansprakelijk 
gesteld, welke aansprakelijkheid niet zou 
worden opgeheven of vern,inde,·d, doordien 
een ander als bes tuu,·der, in den zin van 
voo,·noemd artikel der }.{ .. en R. wet, moest 
worden aangemerkt . 20 Januari. 

- Arnst van den H oogen Raad. ( M. en 
R . .Regl. art . 59.) - D e beslissing van de 
R echtb . is juist . - Uit de omstandigheid, 
dat de eerste zin van art. 59 M. en R.Regl. 
spreekt van "een rijwiel, waa,·mede tusschen 
een half uur nà zonsonde,·gang en een half 
uur vóór zonsopgang over een weg of een 
rijwielpad wordt gereden" en de nieuwe , bij 
art. Tl/ van het K. B. van 28 Aug. 1985, 
S. 527, aangebrachte toevoeging spreekt van 
,,een 1-ijwiel, waar·mede over een weg of ,·ij
wielpad wordt gereden", blijkt duidelijk, 
dat de in den eers ten zin voorkomende be
p erking t. a. v . den tijd niet geldt voor het 
in de toevoeging gegeven voorschrift. Daar
tegen doet niet af, dat één alinea de ver
schillende voorschrift en o,nvat. - H et slot 
van de nieuwe toevoeging laat .sl echts deze 
uitlegging toe, dat voorzoover het voeren 
van een refl ector vereischt is - dus tusschen 
een half uur nà zonsondergang enz., bij ge
breke van een lantaarn, - de refl ector moet 
zijn aangebracht als in dat slot is oar.;;a 
geven. z't Januari. 

- Koninklijk besluit . (Motor- en Rijwielregl e
m ent Art. 8 j 0

• art. 11. ) - R egelingen, ge
troffen bij verdeeling van gronden en pri
vaatrechtelijke regelingen tusschen de eige
na,·en onderling kunnen niet in den weg 
staan aan de bevoegdheid van Ged. Staten 
om krachtens de M . en R.wet en het M. en 
R.reglem ent tot' gesl otenverklaring van we
gen in het belang van de v,·ijheid en veil i g
heid van het verkee,· over te gaan. - H et 
bezwaar, dat tengevolge der geslotenverkla
ring het niet meer mogelijk zal zijn vee en 
paarden, gebonden aan bespannen wagens, 
langs den gesloten verklaarden weg te ge
l eiden, is niet ter zake dienende, nu art . 11, 
6e lid van het M . en R.reglem ent de moge
lij kheid opent ontheffing van het gesteld 
verbod te verl eenen. 81 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raa,d,. (Motor- en 
Rijw.w,et a,·t . 22.) - Op grond van hetgeen 
uit de bewijsmiddelen blijkt, n.l. dat req. 
den Steenenweg berijdende een snelheid had 
v an 35 K.M. p. u.; dat het uitzicht op den 
l inks gel egen Mol enweg niet vrij was en hij 
11,et dezelfde snelheid is doorgereden en op 
het punt van vereeniging in aanraking is 
gekomen ,net het van den M olenweg ko· 
m end moto,·rijtuig bestuurd door K ., itie met 
kalme vaart naderde en vaart had gemin-

derd, terwijl hij een signaal gaf met het oog 
op mogelijk van den Stee.nwe g nade,·end 
v,erkeer, dat hij niet kon waarnemen, hee ft 
de R echtb . kunnen beslissen, dat req. door 
zijn wijze van ,·ijden de veil i gheid van het 
verkeer in gevaar gebi·acht, m . n. ook, dat 
het niet tijdig doo,· K. kunnen waarnemen 
van req.'s auto een gevolg was van de, on
der de gegeven omstandigheden niet te ver
antwoo,·den aanmerkelijke snelheid van req.'s 
auto bij de nadering van het kruispunt . -
E en uitdrukkelijke beslissing, of K. een be
roep op de bevrijdende omstandigheid van 
art. 73, al. 2 M. en R.Regl. toekwam be
hoefde i. c. niet te worden gegeven . 

23 Maart. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( M otor. en 

Rijw.wet art. 21. ) - Daargelat en of, indien 
door een aantal zich daartoe aangemeld heb
bende deelnemers ritten w01·den ondernomen 
op den openbaren weg onder het vooruit
zicht , dat bij volbrenging van de rit ov,e11een
komstig bepaalde eischen een herinnerings
medaille zal worden verk?-egen, niet ,·eeds 
van een wedstrijd in den zin van art. 21 M. 
en Il .wet mo et woi·den gesproken, kan dit 
ka,·akter aan de onderhavige ,·itten niet wor
den ontzegd, zulks uit hoofde van de uit
loving van extra-prijzen, welke ondanks het 
voorbehoud omtrent de bij de toekenning 
daarvan te volgen gedragslijn, bij de deel
ne1ners d en indruk ,moesten vestigen, dat de 
onderlinge ve,·houding van hunne praesta
ties bij de toekenning van de extra-p,·ijzen 
in aamne1·king zou komen. - Daar ook de 
organisatoren dit hebben moeten begrijpen, 
11,oet het als door hen gewild worden be
schouwd . Aldus vor,ncle de ve,·gelijking rier 
praestaties een el ement van het doo,· de 
houders de,· ritten georganisee,·de. 

2 Juni. Blz. 494. 
- A,·,,est van den Hoog en Raad. ( M.- en 

R .wet art. ll/J; Sv. art. 358.) - Dat req. 
hee ft gereden met zooda.nige snelheid, dat 
zij niet geacht kon w01·den meester te zijn 
van haar m et die snelheid voort,-ijdende 
au tomobiel , is geen qualificatie in wette
lijken zin, terwijl, ongeacht of men de be
wezenverklaarde wijze van 1-ijden ais een 
feit dan wel als .eene conclusie u it bepaalde 
feiten wenscht te beschouwen, het enkel van 
belang is of die wijze van rijden uit de be
wijsmiddel en kan worden afgeleid . D it laat
ste is inde,•diaad het geval. - Uit de getui
gen verklaringen hee ft de R echtb. kunnen 
afleiden, dat, nu ,een zoo gering voorval, n.l. 
dat een op de voor req. linke,·helft van den 
weg zich bevindend paard een weinig op zij 
draaide naar het midden van den weg, 1·eq. 
er toe bracht om verder dan noodig was naar 
rechts uit te wijken en zelfs te gaan rijden 
op een b erm,, waarv an zij nie t u,·ist, o f die 
berm wel berijdbaar was, verd. niet over 
voldoende rijvaardigheid beschikte om, ,net 
een,e groote snelheid over dien weg rijd,ende, 
tevens haar automobiel meester te blijven. -
Art. 22 M.- en R .wet wil strafbaar stell en 
ook zoodanig rijden, hetwelk, alle omstan
digheden in aan1nerking genomen, door de 
wijze waarop of de snelheid, waan-mede het 
geschiedt, het verkeer op den weg onvrij of 
onveilig maakt, hetgeen ook kan geschieden 
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daar waar verkeer geregeld plaats hee ft, al 
bevinden zich precies op het oogenblik dat, 
en juist ter plaatse, waar hlet rijden plaats 
vindt, geen andere voertuigen of personen. -
D e R echtb. heeft het beroep op de artt. 40 
en 42 Sr. op voldoende wijze weerlegd. 

·15 Juni. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.R egl. art. 4.) - D e grief, dat de Kan
tonr. niet heeft onderzocht, of requirante -

. - gegeven haar gebleken lichaamsgebrek [,een 
stijve en te ko.-te rechterarm] - ook het in 
art. 4 sub b Mot. - en Rijw.Regl. bedoeld 
toestel kon bedien.en, faalt, waar de Kan
tonr. req.'s verweer kennelijk hee ft opgevat 
in dezen zin, dat req. niet heeft aangevoerd, 
dat zij niet in staat zoude zijn een toestel als 
bedoeld in art . 4 M. en R .R egl. te bedienen, 
terwijl zulk een verweer ook geen zin zou 
heb ben, d.aar art. 35 ter der Mot .- en Rijw.
beschikking omtrent de wijze van bediening 
van het toestel geen enkel voorschrift geeft. 
- De Kantonr. was dus niet verplicht het 
bedoelde onderzoek in te stellen, daargela,
ten dat bij algeheel e onmogelijkheid om aan 
het hierbedoelde voorschrift te voldoen, een 
beroep op overmacht nog niet gerechtvaar
digd zou zijn, daar req . zich dan van het 
rijden op een rijwiel zoude hebben te ont
houden. - Ambtshalve: Art. 23 Sr. had in 
het vonnis moeten zijn aangehaald. 

29 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Motor

en R ijwielreglement. 
S. 578. 18 September. Blz. 465. 

- Besluit tot bepaling van ' het tijdstip van 
inwerkingtreding van het beslu it van 18 
September 1936, S. 578, tot nadere wijzi
ging van het Motor- en Rijwielreglement. 

S. 594. 12 Oot.ober. Blz. 550. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw .Regl. art. llbis.) - Kantonr.: Geacht 
moet worden, dat bij verd. alle schuld aan 
overtreding van het parkeerverbod ontbrak, 
omdat p,·ima het betrokken bord onduidelijk 
is geplaatst, secundo het voor een vreemde
ling misleidend is, dat in Goes de nieuwe 
borden op so,nmige gedeelten reeds zijn ge
plaatst en de oude - zij het ook geldende 
- borden op andere plaatsen. - H. R.: 
H et ontslag van rechtsvervolging is - wat 
m- zij van 's Kantonrechters gronden daar
voor - terecht gegeven, nu de t.l.l. en be
wezenverklaring niet inhouden - gelijk voor 
de aanwezigheid van de overtreding van 
art. llbis, lid 1, onder c M . en R.Regl . door 
dat art. wordt geëischt - dat het stilhouden 
van req. geschiedde "anders dan tot het on
middellijk uit. of inlaten of uit- of instappen 
van personen of het omniddellijk laden of 

. lossen van goederen." · - [Anders implicite 
Adv .-Gen. Wijnveldt.] 19 October . 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( M otor- en 
Rijw. Regl. art. 5.) - T en onrechte meent 
req., <lat in dagv. de feit en en omstandig-

-heden moeten worden omschreven, waaruit 
de noodzakelijkheid van het telastegelegde 

· niet stilhouden of langza·mer rijden zou vol
gen. Voldoende is, dat .die noodzakelijkheid 
in de dagvaarding zonder meer is 1;ermeld, 

·' gelijk hier [met de woorden: zoo no_odig met 
het door ·heni bestuurde · motorrijtuig stil· te 

houden enz. ] het geval was. 14 December. 
Motorr)Jtnlgenbelastlngwet. 
- Besluit, houdende vrijstelling van motor

rijtuigenbelasting voor in Denemarken wo
nende of gevestigde houders van motorrij
tuigen. S. 441. 22 Januari . Blz. 119. 

- Besluit, houdende vrijstelling van motor
rijtuigenbelasting voor in Spanje wonende 
of gevestigde houders van motorrij tuigen. 

S. 445. 6 April. Blz. 125 . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 2"17; M otorrijtuigenbelastingwet art. 
41.J - H et in den nacht neerzetten van een 
automobiel op den openbaren weg onder 
Schiebroek en langer dan drie uur lat en 
staan met de bedoeling, dat dit laten staan 
bij wijze van rustplaats voor den nacht ge
schiedt, is "innemen van openbaren gemeen
tegrond", belastbaa:r gesteld door de Veror
dening. - D e Verordening, belastbaar stel
lende het innemen van openbaren gemeente
grond, voorzooveel dit bestaat in handelin
gen als hier hebben plaats gevonden, is 
geenszins in strijd niet de ten deze nog toe
passelijke W egenbelastingwet . 29 April. 

- Ar,·est van rlen H oogcn Raad. (Wegenbe
lastingwet [Moton-ijtuigcnbelastingwet] art. 
3.) - Uit het p.v . ,,;an de bttrokken amb
tenaren der dfrecte betastingen enz., waa,·in 
o. ni. voorkomt, dat het 1noto1·rijtuig in kwes
tie was een "model gesloten bestelwagen, 
waarin stellages waren aangebracht tot ber
ging van goedc,·cn, terwijl de achterste zit
plaatsen te weten: twee, daaruit wa,·en ver
wijderd en dat deze stellages waren volge
pakt met brood", heejt de ,·echter kunnen 
afleiden, dat het motorrijtuig was inger-icht 
als bes telwagen, welke bewezenverklaring 
dan ook daardoor, zonder dat de rechter 
verplicht was daa,·van nog nader rekenschap 
te geven, naar den ei.,ch der wet ,net rede
nen is omkleed. - D e uitdrukkin(l' der t.l.l. 
,,ingericht als bestelwagen" is kennelijk ge
bezigd in tegens telling tot de in art. 3 lid 
1 sub b en c M otorrijtuigenbelastingwet 
voorkomende uitdrukking "ingericht voor 
pe·rsonenvervoe1·'' ; voorm,elde 0111,schrijving 
in het p.,,;. rechtvaa,·digt die tegenstelling 
volkomen. 30 Noveniber. 

Mijnwezen. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 25 April 1913, S. 139, betreffen
de het Staatsmijnbedrijf in Limburg en den 
Mijnraad. S. 560. 6 Januari. Blz. 139. 

- A-rrest van den Hoog en Raad. (Onteig.wet 
artt. 40, 50; Mijnwet 1810 art. 44.) - De 
grief, dat aan den onteigende ten onrechte 
is onthouden vergoeding - voor hlet verloren 
gaan van een bestaand recht, is onjuist, daar 
art. 44 der Mijnwet den eigenaar van eenig 
binnen • het concessieveld liggend terrein 
slechts, indien dat terrein door de mijn is 
geoccupeerd - wat ten de ze niet het geval 
is - recht op vergoeding der dubbele waar
de geeft, zonder dat hem eenige aanspraak 
om te worden geoccupeerd wordt toegekend. 
Indien al van eenig servituut sprake zou 
kunnen zijn, zou dat zijn ten bate van de 
mijn en . ten laste van den te onteigenen 
grond, zoodat ook reed& hierom van toepas
sing van art. 44 Onteigeningswet geen sprake 
kan zijn. - Het recht van de onteigende 
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partij, welke zij aan de beweerde vervuiling 
van de beek zou kunnen ontleenen, gaat door 
de onteigening niet te niet, zoodat haar uit 
dien hoofde in het onteigeningsgeding geen 
schadevergoeding toekomt. - D e klacht, dat 
geen vel/"goeding voor rooischade is to ege
kend,, moet reeds afstuiten op de feitelijke 
beslissing der Rechtbank, dat de boomen, 
welke op het onteigende terrein hebb en ge
staan, loaprijp waren, hetgeen medebrengt, 
dat van rooischaite geen spake kan zijn. -
D e R echtbank heeft, uit ov•erweging, dat de 
geheele schadevergoeding f 663 .25 bediraagt, 
terwijl f 550 was aangeboden, een deel der 
kosten ten last e van eischers in cassatie ( ont
eigende partij) gebracht. T egen deze beslis
sing wordt in cassatie te ve,·geefs opgekomen, 
daal/" de R echtb. aan art. 50 Onteigenings
wet, zooals dit luidt sedert de wet· van 5 
Juli 1920, de bevoegdheid tot gedeeltelijke 
compensatie ontleent. 28 Augustus. 

- Arrest van ,den Hoogen Raad. (Onteig.wet 
artt. 40, 50; Mijnwet 1810 art. 44.) - [ On
i!Jerstaand arrest bevat - behalve wat de 

Naturalisatie. 
- W etten houdende naturalisatie van: 

rooischade en de poceskosten bet,·eft - ge
heel dezelfde beslissingen als het hieraan 
voo,·afgaande arrest]. - R ooischade. Blij
kens het vonnis hebben de deskundigen vast
gesteld, dat eischers in verband met de ont
eigening een aantal boomen hebben gekapt 
en we gg evoerd, waarvoor deskundigen -
voor het geval de R echtb. van oordeel 11wcht 
zijn, dat de te dier zake gel eden rooischade 
moet worden vergoed - een rooischade heb
ben berekend van f 301. D e R echtb. heeft 
echter desw ege geen schadevergo eding toe
gekend, omdat aan eischers door de onteige
ning geen boomen worden ontnomen, althans 
geen grond, waarop boornen staan. Teg en 
dit betoog kan niet afa,oen de in het middel 
bewee,·de 01Jereenkomst tusschen de onteige
nende partij en eischers, omdat die overeen
komst niet kan wegnemen, dat op het ter
rein, zooals het onteigend wordt, de hier
bedoelde boomen niet meer voorkwamen. -
Kosten der interventie. D e in het middel 
aangehaalde Mtikelen behoefden de R echtb . . 
niet te bel etten de kosten der to egestane 
interventie ten laste van eischers te brengen. 

28' Augustus. 
s. 
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Natnnrwetensch. onderzoek. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K oninkl ijk besluit van den 16den September 
1931, S. 401, ter u itvoe.ring van de artike
len 5, 11, en 13 van de wet van den 30sten 
October 1930, S. 416, tot regeling van het 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, 
zooals dat is gewijzigd bij Koninkl ijk besluit 
van den 12den J uni 1934 (Stbl. n°. 308). 

S. 361. 2 Maart. B lz. 114. 
Nederlanderschap. 
- Wet tot wijziging van de wet op het N e

derlanderschap en het ingezetenschap, ter 
uitvoer ing van enkele bepali-ngen van het 
Verdrag nopens zekere vragen betreffende 
wetsconflicten inzake nationaliteit en van 
het Protocol betreffende een geval van staat
loosheid, be ide van 12 April 1930. 

S. 209. 21 December. Blz. 796. 
- W et, houdende wijziging van de wet op 

het N ederlanderschap en het ingezetenschap 
ter nadere omschrijving van de overzeesche 
gebiedsdeelen van het Koninkrijk der Ne; 
derlanden, zoomede in verband met de be
stuurshervorming in Nederlandsch-Indië. 

S. 913. 21 December. Blz. 691. 
N)Jverheldsonderw)Jswet. 
- Besluit tot vaststell ing van de bedragen, 

verschuld igd voor het afleggen van de exa
mens voor bewijzen van bekwaamheid, be
doeld in de artikelen 31 , 32, eerste lid, en 
38, eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

S. 390. 14 Januari. Blz. 117. 
• Uitspraak van den Central en Raad van 
B eroep. ( A rnbtenarenwet 1929 art. 58 l e lid. 
K. B. 31 Mei 1926 S. 159 art. 15.) - I n
gevolge art. 15 van het K. B . van 31 M ei 
1926, S . 159 kan aan l eera,·en bij het Nij
verheidsonderwijs in vasten dienst ontslag 
worden verleend o. rn. wegens ve,·andering 
in de inrichting van het dienstvak, waarbij 
zij werkzaarn zijn en waardoor hunne werk
zaarnheden overbodig zijn geworden. - Nu 
vaststaat, dat door, d . i. tengevolge, van de 
verandering in de inrichting van het dienst
vak de werkzaarnheden van gedaagden -
aan wie op bovengenoernden grond rn. i. v. 
1 Sept. 1935 eervol ontslag was verl eend -
op laatstgenoe,nden daturn niet overbodig 
zouden zijn geworden, rnoet het ontslagb e
sluit worden nietig verklaard, als zijnde in 
strijd m et voornoernd algerneen verbindend 
voorschrif t . 13 F ebruari. 

- Besluit tot ui tvoering van artikel 25, eerste 
en vierde l id, der N ijverheidsonderwijswet. 

S. 364 . . 28 Mei. Blz. 264. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede 

lid, der N ijverheidsonderwijswet. 
S. 365. 28 Mei. Blz. 267. 

- Wet tot wijziging en aanvull ing van de 
Nijverheids-onderwijswet. 

S. 320. 19 Jun; . Blz. 262. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 39, eer

ste I id, der N ijverheidsonderwijswet. 
S. 372. 14 September. B lz. 618. 

Besluit, tot uitvoering van artikel 55 der 
ijverheidsonderwijswet. 

S. 373. 14 September. Blz. 620.' 
Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. ( Arnbtenarenwet 1~29 A rt . 58 l e 
l id; Nijverheidsonderwijswet • A rt. 16 .) -
Geen "détournernent de pouvoir", al neernt 

de Minister van 0 ., K. en W . bij de bepaling 
van het wachtgeld van personeel bij de over
heids-nij verheidsscholen, krachtens de hern 
bij art. 16 de,· Nijverheidsonderwijswet to e
gekende bevoegdheid, een standpunt in, dat 
tot ongelijkheid tusschen gezegd penoneel 
en dat van de bijzondere nijverheidsscholen 
(door het bepaalde in ~i't. 22bis dier wet) 
moet leiden. 3 Decernb er . 

Notariaat. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K o

ninklij k beslu it van 4 J uni 1878, S. 81, hou
dende voorschriften ter u itvoering van ar
tikel 14 der wet op het notarisambt. 

S. 247. 28 A pr il. Blz. 94. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den Hoo gen Raad. ( R v. artt . 

611 a-611 b; Octrooiwet art. S0 .) - Van 
inbreuk op eische1·s octrooi (n°. 28213 be
treffende eene niachine voor het lijrnen van 
,een wand van een papieren of ka,·tonnen 
doos) door handelingen van verweerders kan 
geen sprake zijn, voorzoover die handelingen · 
-pl,aats hadden nog vóórdat de aanvrage om 
het octrooi openbaar gernaakt was. - De 
stelling, dat wit den rechter nog niet be
hoefde te bel ett en om de gevraagde verkla
ring uit te sp,·eken voor handelingen van 
verweerders ten aanzien van andere, soort
gelijke rnachines, stuit hierop af , dat, naar 
het H of f ei tel ijk hee f t vastgesteld, daarop de 
vordering niet steunt. - D e grief tegen de 
ontzegging van de veroordeeling van ver
weerders tot betaling van schadev.ergoeding 
voor nog te plegen inbreuken kan reeds 
daarom niet tot cassatie leiden, omdat zij 
wil klagen over schending van art. 611 a 
R v., echter zonder dit artikel aan te halen. 
- H et Hof heeft op juiste gronden aange
nomen, dat een voortb,·engsel of sto f in den 
zin van art. 30, tweede l id, Octrooiwet, recht
rnatig in het verkeer is gebracht, indien 
door dit in het verke.er brengen geen in
breuk op het uitsluitend r,echt van den oc
t,·ooihouder ge,naakt is, zoodat deze bepa
l ing ook dekt het gebl-uik dat de eerst-, ver
weerder maakt van de rnachine, die de 
tweede verweerder haa,·, nog voordat de aan
vrage van eischer openbaa,· was gemaakt, 
hee ft geleverd. - Dit brengt tevens rnede de 
onjuistheid van eischers stelling, dat al 
,naakte dan de tweede verw. door de ,na
chine aan den eerste verw. af te leveren 
geen inbreuk op octrooirecht, die aflevering 
toch onr,echtmatig is in den zin van art. 30, 
tweede lid, omilat de tweede verw. door die 
aflevering tegenover eischer heeft gehan
deld in strijd rnet voorschrif ten van rnaat
schappelijke betamelijkheid en rn et eene con
tractueele verplichting. - T erecht hee ft het 
H of de algen,eene stelling, dat het onder
houden en repareeren van deelen eener rna
chine, die speciaal vallen onder het ken
merk van het octrooi, octrooirechtelijk ge
lijk staat met het tel kenmale opnieuw ver
vaardigen van die ,nachine, verworpen. 

6 Maart. 
- A rrest van den Hoogen R aad. (R . 0. art. 

99; Octrooiwet art. S0.) - H of . H et gestel
de levert niet op inbreuk op het octrooi .- H êt 
woord "raam" wijst op een samenhangend 
geheel en niet op één staafje noch op twee 
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of meer niet met elkaar verbonden staafje s. 
- H ooge R aad: Een octrooi is niet eene 
wet in den zin van art. 99 R. 0. Overigens 
komt het middel op tegen f eitelijke beslis
singen. - H et middel, waa,·bij is gesteld, 
dat het H of niet zou hebben onderzocht, 
waarin de geoctrooieerde uitvinding naar het 
wezen van de zaak bestaat, mist feite/ijken 
grondslag. H etzelfde is het geval met de 
klacht, dat het H of niet zou hebben onder
zocht, welke beteekenis de gemiddelde tech
nicus aan de conclusie c.a. zou hebben ge
hecht, daar de door het H of gebruikte uit
drukking "iedere derde" ook den ge1niddel
den technicus omvat, nu niet blijkt, dat het 
H of dezen daarin niet mede begrijpt. 

17 April. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( R. 0. art. 

99 ; Octrooiwet art. 51.) - H of: De des
kundigen zijn ten onrechte van meening, dat 
in octrooi 17950 eene uitvinding is geoc
trooieerd. De gronden, waarop de deskundi
gen het inventie f karakter van het octrooi 
meenen te kunnen aanwijzen, zijn daartoe 
niet voldoende. - Hoog e Raad: Na als 
praktisch zonder waa,·de te hebben ter zijde 
gesteld datg ene, waarin de deskundigen nog 
juist eene uitvinding in den zin der octrooi
wet hadden gezien, verwerpt het H of een 
nader, niet door deskundigen gebezigd, ar
gument op duidelijk omschreven gronden, 
zoodat het middel, hetwelk van eene andere 
l ezing uitgaat, feit el ij ken grondslag mist. -
Een octrooi is niet eene wet in den zin van 
art. 99 R. 0 . H et middel komt derhalve 
op tegen eene besl issing van feitelijken 
aard. - T er beantwoo·rding van de vraag, 
waarin naar het wezen der zaak de geoc
trooieerde uitvinding bestaat, is niet enkel 
t e l etten op wat• met zoovele woorden in de 
conclusie is uitged1·ukt, doch m ede op de 
to el ichting, zooals die in de voorafgaande 
beschrijving der uitvinding is gegeven. Dit 
heeft het Hof echter nagelaten. Arrest ver
nietigd. ( Anders Proc.-Gen. B esier, m et be
toog, dat de conclusie den grondslag vormt 
voor het te verleenen octrooi. 17 Ap1·il. 

- Besluit, houdende vaststell ing van een 
n ieuw Reglement betreffende het optreden 
als gemachtigde voor den Octrooiraad. 

S. 642. 5 Mei. Bl z. 159. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Oc

trooireglement 1921 (Stbl. n°. 1083) . 
S. 643. 16 Mei. Blz. 310. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van het besluit van den 
5den Mei 1936, S. 642, houdende vaststel
ling van een nieuw Reglement betreffende 
het optreden als gemachtigde voor den 
Octrooi raad S. 680. 30 Juni . Blz. 310. 

-Onclerdaan schap. 
- Wet, houdende wijziging van de wet op het 

N ederlandsch onderdaanschap van n iet-N e
derlanders, ter uitvoering van enkele bepa
lingen van het Verdrag nopens zekere 
vragen betreffende wetsconflicten inzake na
tionaliteit en van het Protocol betreffende 
een geval van staatloosheid , beide van 12 
Apr il 1930, zoomede tot het doen overeen
stemmen van opschrift en terminologie dezer 
-wet met hare considerans. 

S . 912. 21 December. Blz. 690. 

Ondernemersovereenkomsten. 
- Besluit, bepalende de wijze van openbaar

making va n beschikkingen van den Minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
krachtens de a rtikelen 2, 3, 5 en 6 van de 
Wet op het algemeen verbindend en onver
bindend verklaren van ondernemersovereen
komsten 1935. 

S. 640. 22 Februari. Blz. 158. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 12, twee

de en vierde lid, van de Wet op het a lge
meen verbindend en onverbindend verklaren 
van ondernemersovereenkomsten 1935. 

S. 646. 14 September. Blz. 631. 
Onderwijs. (Hooger) . 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R .K . gymnasium te Rolduc, verbon
den aan de eerste a fdeeling van het semina
rie van het Bisdom te Roermond, gevestigd 
te Rolduc, gemeente K erkrade. 

S. 1360. 9 J anuari. Blz. 221. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Rv. art. 

406, G.rondwet art. 63, H . 0 .wet art. 47, 
R ez.besluit B. Rijksambt. art. 1.) - Nu ten 
aanzien van de bezoldiging van buitenge
wone hoo gl eeraren aan de T echnische H oo ge
school te Delft bij het B ezoldigingsbesluit 
1928 geen andere norm is gesteld, dan dat 
die ten hoogste f 7000 zal bedragen, valt 
elke voorziening van den Minister, waarbij 
de bezoldiging van zoodanigen hoogleeraar 
wordt vastgesteld binnen deze grens en waar
in dus niet wordt afgeweken van eenige in 
het B esluit vervatte nonn, buiten het terrein, 
dat door het vijfd e lid van art . 1 wordt be
st'l'e ken . - Derhalve moet de vraag, of voor 
eischer het ambt van buitengewoon hoog
l eeraar een nevenbetrekking in den zin van 
de Min. B esch. van 13 Februari 1930 is , 
waarvan de toepasselijkheid van die beschik
king afhangt, niet wo,•den getoetst aan even
vermelde bepaling van het B ezoldigingsbe
sluit. - De klacht, dat het Hof ten onrechte 
de Min. B esch. van 13 Februari 1930 niet 
op eischer toepasselijk heeft geoordeeld, om
dat het H of - ten onrechte - van oordeel 
was, dat zijn ambt is aan te m erken als een 
nevenbetrekking in den zin van die B eschik
king, kan niet tot cassatie leiden, omdat die 
B eschikking, welke overigens haar beteeke
nis zij, eene inwendige regeling is gebleven, 
daar zij nu is openbaar ge,naakt op de wijze, 
waarop dit met naar buiten werkende rege
lingen van het Staatsbestuur geschiedt, zoo
dat ,·eeds daarom die B eschikking niet is 
eene wet in den zin van art . 99 R . 0., waar
van schending een grond voor cassatie op
levert. - Anders Proc.-Gen. B esier, met be
toog, dat ook de M inister zich heeft te hou
den aan de bewoordingen van zijne besc hik
king en hij aan die bewoordingen geweld 
heeft aangedaan door bij de toepassing op 
het concrete geval van eischer diens betrek
king als nevenbetrekking te beschouwen, 
ofschoon daarnaast geen hoofdbetrekking 
meer bes tond. 24 Januari . 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing, overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet, 
van de afdeeling gymnasium van het Am
sterdamsch lyceum te Amsterdam . 

S. 1361. 27 J anuari. Blz. 221. 
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- Wet tot verlaging van de openbare uitgaven 
voor het onderwijs. 

S. 100. 22 Februari. B lz. 68. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding van paragrafen en onder
deelen van paragrafen der wet van 22 Fe
bruari 1936, S. 100, tot verlaging van de 
openbare uitgaven voor het onderwijs. 

S. 180. 22 Februari. Blz. 78 . 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 133, vijfde lid, der hooger-onderwij swRr. 
van in N ederl andsch-Indië verworven ge
tu igschriften. 

S. 1390. 22 F ebruari. Blz. 224. 
- Besluit tot vaststelling van de examen

gelden ten aanzien van de examens, bedoeld 
in artikel 12 der hooger-onderwij swet, in ar
t ikel 55, tweede lid , der middelbaar-onder
wijswet en in artikel 3 van het K oninklij k 
besluit van 27 December 1934 (Stbl. 678). 

S. 392. 2 Maart. Blz. 118. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Ignatiuscollege te Amsterdam van de St. 
Willebrordusstichting gevestigd te Amster
dam. S. 1362. 2 Maart. Blz. 221. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Canisius-College te Nijmegen van de St. 
Willebrordusstichting te Amsterdam. 

S. 1363. 4 Maart. Blz. 222. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het Marnix-gymnasium te Rotterdam 
van de Vereeniging voor Middelbaar Onder
wijs, Handelsonderwijs en Voorbereidend 
Hooger Onderwijs op Gereformeerden grond
slag, gevestigd te Rotterdam. 

S. 1364. 16 April. Blz. 222. 
- Besluit tot aanwij zing overeenkomstig ar

tikel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van in Nederlandsch-Indi ë verworven ge
tu igschriften. S. 1391. 12 Mei. Blz. 225. 

- Besluit tot aanvulling van artikel 4, § 1, 
van h et Academisch statuut . 

S. 367. 5 Juni. Blz. 273. 
- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der H ooger-onderwijs- , 
wet van de afdeeling gymnasium van het 
Christelijk lyceum te H aarl em. 

S . 1365. 5 Juni. Blz. 344. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
DelHsche Hoogeschool fonds als bevoegd om 
bij de a fdeeling der algemeene wetenschap
pen aan de Technische hoogeschool te Delft 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
physische technologie. 

S. 1366. 8 Juli . Blz. 394. 
- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet 
van het R. K . gymnasium te M aastricht 
van de Vereen iging " K atholiek Onderwijs" 
aldaar. S. 1367. 9 Juli . Blz. 394. 
- Besluit tot wijziging van de K oninklijke 
besluiten van 28 Augustus 1934 (Stbl. nos. 
484 tot en met 487) met betrekking tot de 
schrijfwijze van de N ederlandsche taal. 

S . 369 . 18 J uli . Blz. 411. 
- Wet tot toelating van bezitters van het di-

ploma, bedoeld in het Koninklij k beslui t 
van 21 December 1923 , n° . 16, tot de exa
mens in de vereenigde faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wij sbegeerte. 

S. 321. 1 Augustus. Blz. 409. 
- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 170 der hooger-onderwijswet van het, 
Leidsch Univers iteits-Fonds te Leiden a ls 
bevoegd om bij de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Lei 
den een bij zonderen leerstoel te vestigen in 
de Grieksche Archaeologie. 

S . 1368. 24 Augustus. Blz. 453. 
- Besluit, tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
J ans-lyceum en de a fdeeling gymnasium van 
het St. Maria-lyceum te 's-Hertogenbosch 
van de Vereenig ing " Ons Middelbaar On
derwijs in Noordbra bant", gevestigd te Til -· 
burg. S. 1369. 8 September . Blz. 453. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig a r 
tikel 170 der hooger-onderwijswet van het 
Natuurkundi~ Gezelschap te Utrecht als be
voegd om biJ de facul teit der wis- en na
tuurkunde aan de Rij ksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
leer der physische waarnemingsmethoden. 

S . 1370. 29 October. Blz. 590_ 
- B esluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig art ikel 157 der hooger-onderwijswet 
van h et R. K . gymnasium te Rotterdam der 
Vereeniging tot Stichting en Instandhouding 
van R .K . hoogere burgerscholen, gymnasia 
en lycea, gevestigd te Rotterdam. 

S. 1371. 3 November. Blz. 590. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

t ikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeel ing gymnasium van het R. K. lyceum 
voor meisjes te Arnhem van de Instelling 
"Stich t ing van het H eilig H art", gevestigd 
te 's-Gravenhage. 

S. 1372. 3 November. Blz. 590. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

beslui t van 22 Augustus 1906, S. 229, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklij k besluit van 
13 Juni - 1931, S. 250, waarbij worden aan
gewezen de buitenlandsche instel lingen en 
de buitenlandsche getuigschriften , bedoeld 
in arti kel 134 der hooger-onde rwijswet . 

S . 376. 23 November. Blz. 621. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van het R. K . gymnas ium te ' s-Gravenhage 
van de St. Willebrordus-Stichting, gevest igd 
te Amsterdam . 

S. 1373. 3 December. Blz. 708. 
- Besluit tot wijziging van de K oninklij ke 

besluiten van 17 November 1934 (S. nos. 
591 en 592) met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederl andsche taal. 

S . 377. 29 D ecember. Blz. 800. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het R . K. 
l yceum voor meisjes te Rotterdam van het 
Zedelijk Lichaam: ,,Vereeniging van Vrou
wen tot het geven van Onderwijs" , gevestigd 
te 's-H ertogenbosch . 

S. 1374. 29 D ecember. Blz. 709. 
- Besluit tot nadere aanvulling van het P ro

gramma voor de eindexamens der openbare 
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hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en der ingevolge art. 45 tredecies der mid
del baar-onderwijswet aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen en 
vierjarigen cursus, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juni 1929 (Stbl. 310). 

S. 379. 31 December. Blz. 801. 
Onderwijs (Middelbaar) . 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 8 Juni 1929, S. 311, zooals het 
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 9 Juli 1934, S. 359, waarbij is 
vastgesteld een nieuw reglement. en pro
gramma voor de eindexamens der Hoogere 
Burgerschol en A. 

S. 391. 17 Januari. Blz. 118. 
- Besluit tot wijziging van artikel 3 van het 

Koninklijk besluit van 27 December 1934, 
S. 678, betreffende o. a. de uitvoering van 
het tweede en derde lid van artikel 68 der 
Middelbaar-onderwijswet. 

S. 360. 11 Februari. Blz. 114. 
- Wet tot verlaging van de openbare uitgaven 

voor het onderwijs. 
S. 100. 22 F ebruari. Blz. 68. 

- Besluit tot vaststelling van den datum van 
inwerkingtreding van paragrafen en onder
deelen van paragrafen der wet van 22 Fe
bruari 1936, S. 100, tot verlaging van de 
openbare uitgaven voor het onderwijs . 

S. 180. 22 Februari. Blz. 78 . 
- Besluit tot vaststell ing van de examen

gelden ten aanzien van de examens, bedoeld 
in artikel 12 der hooger-onderwijswet, in ar
tikel 55, tweede lid , der middelbaar-onder
wijswet en in artikel 3 van het Koninklijk 
besluit van 27 December 1934 (Stbl. 678). 

S. 392. 2 Maart. Blz. 118. 
- Beschikking van de Ministers van Onder

wijs, Kunsten en W etenschappen en van 
Financiën, n°. 2804 afd. V . H. M. 0 ./6 
April 1936, n°. 12"1 afd. Centrale Directie, 
gewijzigd bij die van 4 M ei 1936 n° . 10285 I 
afd. V. H. M. O./"I Mei 1936 n°. 185, Cen
trale Directie, regelende de schoolgeldhef
fing aan de Rijks Hoog ere Burge,·scholen. 

26 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het regle

ment voor het examen, bedoeld in artikel 
55, tweede lid , der Middelbaar-onderwijswet, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 
19 Maart 1931, S. 116, en gewij~igè en aan
gevuld bij het Koninklijk besluit van 7 De
cember 1934 (Stbl. n°. 651) . 

S . 362. 27 Maart. Blz. 115. 
- Besluit, waarbij met wijziging in zooverre 

van het Koninklijk besluit van 29 Novem
ber 1932, S. 566, de akte, genoemd onder d 
van artikel 77 der Middelbaar-onderwijswet 
wordt gesplitst in de akten M A, M B en 
M C, programma's voor deze akten worden 
vastgesteld en de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs wordt bepaald, aan het bezit 
van elke dier akten verbonden. 

S. 366. 28 Mei. Blz. 271. 
- Besluit tot wijziging van de Koninklijke 
besluiten van 28 Augustus 1934 (Stbl. nos. 
484 tot en met 487) met betrekking tot de 

. schrijfwijze van de Nederland che taal. 
S. 369. 18 Juli. Blz. 411 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
bij Koninklijk besluit van 27 Juni 1917, S. 

478, vastgesteld programma voor het examen 
ter verkrijging van akten van bekwaamheid 
voor schoolonderwijs in de levende talen en 
haar letterkunde, bedoeld in het voorlaatste 
l id van artikel 77 der Middelbaar-onderwijs
wet. S. 375. 22 October. Blz. 521 . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Middelbaar 
Onderwijswet art. 3"/.) - Art. 3"/ lid 2' 
M.O. wet, bepalend dat het schoolgeld wo,·dt 
geheven met inachtneming van de finan
cieele d,·aagkracht de,- belanghebbenden, is, 
niet beperkt tot de, in het l e lid uitsluitend 
genoem,de, R ij ks hoo ge,·e burgerscholen en. 
van Rijkswege gesubsidieerde scholen.. De 
geschiedenis der Wet van 1 M aart 1920 S. 
106 beves tigt dit standpunt . - Derhalve is 
art. 4 onde,· c der Verordening· op de hef-· 
fing van schoolgeld aan de ope,-ba,·e ge 
meentescholen voor middelbaar en voo1·be1·ei
dend hooger onderwijs te A,nsterdam, voor 
o. a. l eerlingen, wie,· ouders buiten A ,nster
dam wonen, het schoolgeld bepalend op het: 
maxi,nu,n der schaal voor schoolgeldheffing 
als strijdig ,net art. 3"1 l id 2 M.O.w et, on
verbindend. 9 December. 

- Besluit tot wijziging van de Konin klijke. 
besluiten van 17 ovember 1934 (S. nos. 
591 en 592) met betrekking tot de schrijf
wijze van de Neder!andsche taal. 

S. 377 . 29 December. Blz. 800_ 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 7 December 1934, S. 651, met 
betrekking tot de schrijfwijze van de Neder
] andsche taal. 

S . 378. 29 December. Blz. 800. 
- - Besluit tot nadere aanvulling van het Pro

gramma voor de eindexamens der openbare
hoogere burgerscholen met vijf ja rigen cursus 
en der ingevolge art. 45 tredecies der mid
delbaar-onderwijswet aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen en 
vierjarigen cursus, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juni 1929 (Stbl. 310). 

S. 379. 31 December. Blz. 801. 
Onderwijs (Lag·er) . 
- Besluit tot schors ing tot 1 Augustus f936-

van het besluit van den raad der gemeente 
Zuilichem, van 19 December 1935, tot toe
lating van een ige kinderen, wonencte te
Nieuwaal, gemeente Gameren, tot de open
bare lagere school te Zuilichem. 

S. 2320. 18 Januari. Bl z. 232. 
- Besluit tot vernietiging wegens strijd met. 

de wet van het besluit van den raad der
gemeente Wijk c. a., van 13 November 1935, 
waarbij wegens daling van het leerl ingen
aantal aan de openbare lagere school te
Wijk, in die gemeente, is besloten met in
gang van 1 Januar i 1936, I. een der betrek
kingen van onderwijzeres op te heffen; II. 
eervol ontslag te verleenen uit die betrek
king aan Afke Jacoba Schmidt. 

S. 2360. 18 Januari. Blz. 234. 
- Wet tot verlaging van de openbare uitgaven. 

voor het onderwijs. 
S. 100. 22 Februari. Blz. 68. 

- Besluit tot vaststelling van den datum van 
inwerkingtreding van paragrafen en onder
deelen van paragrafen der wet van 22 Fe
bruari 1936, S. 100, tot verlaging van de
openbare uitgaven voor het onderwijs. 

S. 180. 22 Februari. Blz. 78_ 
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Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 100_.) - Art. 100 l e lid geeft, noch 
blijkens zijn oorspronkelijke bewoordingen, 
noch zoo.als deze luidde gedurende 1933 en 
1934, aanleiding om tot de onderwijzers, 
wier jaarwedden en wedden door het R ijk 
worden vergoed, niet te rekenen die onde,·
wijzers, wier jaarwedden en wedden ingevol
ge art. 97 l e lid in verband ,net art. 56 /le 
lid aan die besturen worden vergoed. 

· 22 Februa,·i. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art . 100.) - De slotbepaling van het 
2e lid handhaaft niet bepaalde boventallige 
onderwijzers, doch den grondslag der bere
kening. Voor de vaststelling der vergoeding 

. is het dan ook onverschillig, of de leer
kracht, voor welke op grond van die bere
kening vergoeding moet worden toegekend, 
eenzelfde reeds tevoren aanwezig persoon is, 
of twee of meer el kaar al of niet met tus
schenpoozen opvolgende personen. 

18 Maart. 
- · Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 100.) - De bepaling van het 2e 
lid is niet gescM·even-, om de schoolbesturen 
voor verl ies van rijksvergoeding schadeloos 
te stell en. P ast men derhalve ingevol ge het 
2e lid den klassedeel er van het vorig jaar 
toe , dan vwet ook het aantal door het Rijk 
bekostigde ónderwijzers van dat vorig jaar 
bij de berekening in aanmerking komen, in
dien dit aantal is gedaald. 18 Maart. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 27 November 1935, N° . 791, 
strekkende: 1 °. tot wijzig ing van de veror
dening tot regeling van het Openbaar Ge
woon en Uitgebreid Lager Onderwijs te Am
sterdam; 2°. tot regeling van de wijze. 
waarop de hiervoren onder 1 °. bedoelde 
wijziging zal worden ingevoerd. 

S. 2306. 28 Maar~. Blz. 232. 
- Koninklijk besluit. (Lag er Onde,·wijswet 

1920 Art. 72; Wet van 4 Augustus 1933 
S . 414 art. 4.) - Aangezien de bestaande 
speelplaats inderdaad niet voldoende moet 
worden geacht, gaat de aanvrage tot uit
breiding der speelplaats op zichzelf niet de 
normale eischen te boven. Bij de beoordee
ling daarvan dient in aanmerking te worden 
genomen, dat tot dusver de kinderen steeds 
voor en bij de school op de publieke straat 
speelden, wat ongewenscht moet worden ge
acht. - 'l'en onrechte hebben Ged. Staten 
bij het overwegen van de vraag of de nor
male eischen zouden worden overschreden, 
het bedrag der geraamde kosten in aanmer
king ge,. omen, daar de vraag of de raming 
te hoog is, ingevolge art. 77 lid 6 aan het 
oordeel van den :Minister kan worden onder
worpen. 31 Maart . 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 74 j 0

• art. 77.) - Uitgaven, door 
het schoolbestuur gedaan voor het opmaken 
van ·een bestek enz. voor den tenslotte niet 
tot uitvoering gekomen bouw van eene 
school, omdat de' Raad uiteindelijk de voor
keur gaf aan beschikbaarstelling van eenige 
lokalen in eene openbare school, zijn niet te 
beschouwen als stichtingskosten als bedoeld 
in art . 7 4, be'[XJ,aldelij k niet als kosten van 

den b·ouw, vernield onder b van het l e lid. 
. 22 April . 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
191!0 Art. 38.) - Nu appellant bij in krac ht 
van gewijsde gegane uitspraak van den rech
ter is veroordeeld terzake van het plegen 
van ontucht met l eerlingen zijner school, 
bestaat er voo,· de Kroon geen aanleiding, 
aan zijn schuld te twijfelen, en kan hij dus 
niet in zijne betrekking worden geha:ndhaafd. 
- W el heeft de Raad het ontslag verl eend 
v66rdat de rechter uitspraak had geq,açm, 
maa,· appellant heeft niet aannemelijk ge
maakt dat de gemeente,·aad door te besluit en 
tot het geven van oneervol ontslag onder de 
toenmaals beken-de o,nstandighed.en een on
toelaatbare gedragslijn zou h ebben gevolgd. 
- Voor vernietiging van het raadsbesluit is 
dus geen aanleiding. 24 A pril. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K o
ninklijk besluit van 10 September 1923, S. 
435, tot regeling van het examen ter ver
krijging van de akte van bekwaamheid a ls 
hoofdonderwijzer. 

S. 363. 28 April. Blz. 115. 
- B esluit tot verlenging van de schorsing tot 

1 October 1936 van het beslu it van den raad 
der gemeente Lemsterl and van 31 October 
1935, voor zoover daarbij aan S. H arsma en 
K . Hui tema een tegemoetkoming, a ls be
doeld bij artikel 13 der L ager-onderwijswet 
1920, is verleend. 

S . 2321. 28 April. Blz. 232. 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwij swet 

1920 Art . 76.) - Aan het f eit, dat door 
overschrijding van den termijn van d1·ie 
maanden, genoemd in het l e l id, het daar 
vermeld rechtsgevolg is ingetreden, doet niet 
af de omstandigheid, dat d eze overschrijding 
te wijten is aan een bij zonder R egeerings
voorschrift. E en raadsb esluit, genom en na 
afl oop van den termijn, tot weigering der 
gevraagde m edewerking, verdraagt zich niet 
met de strekking der wet. Door toepassing 
van art. 76 2e lid had het ongewenscht ge
volg der niet tijdig genomen beslissing kur,,. 
nen zijn gekeerd.. 5 M ei. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wet L . 0 . 
a:rtt. 62-67.) - Geen wetsvoorschrift verzet 
er zich tegen, dat de op 28 Dec. 1983 vast
gestelde en in 1934 door de Kroon go edge
keurde heffingsverordening, naar de bepa
ling van a,·t. 8, in werking zou treden met 
ingang van het schoolgeldjaar 1933. - On
danks de bepaling van art. 7 der heffings
verordening zijn, t. a. v. het schoolgeldjaar 
1933, krachtens art . 10 der I nvorderings
verordening ile oude invorderingsvoorschrif 
ten to epassel ijk. - De regeling van het 
schoolgeld in de heffingsverordening is niet 
in strijd te achten met de betrokken bepa
lingen der Lager Onderwijswet 1920. 

6 M ei. 
- K oninklijk besluit. (Wet van 4 Augustus 

1933 S. 414 Art. 3.) - Van toepassing van 
art. 3 tweede lid kan slechts _ sprake zijn, 
wanneer ten tijde van het indienen der ver
kla1·ing, bedoeld in art. 73 L. O.-wet 1920, 
daarop de namen van leer:lingen voorkwa
-men, die de door hen bezochte gelijksoortige 
school zouden verlaten, doch '/!O_or wie in die 
school, in de voor hen bestemde klasse , 
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plaa1srui1nte beschikbaar zou blijven. Aan 
het feit, dat op dal, tijdstip g en der op de 
verklaring voorko1nende leerlingen eene ge
lijksoortige bijzondere school bezocht -do et 
niet af , dat een aantal déze·,. leerlingen fort 
daarop, in afwachting van de opening van 
de te stichten school, voorloopig- zijn toege
laten tot gelijksoortige scholen in eene na
burig'e gem eente. ,, . '' . ·-;1 1 M>ei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwi,iswet 
1920 Art. l!l3 j 0

• art . 19.) - T en onrechte 
hebben Ged. Staten de ophef fing van de 
eenige openbare lp,gere school in de gen,een
te goedgekeurd, nu geen toepassing is ge
geven aan art. 19 4e lid, terwijl een besluit, 
als bedoeld in ari . 1/:1 l!le lid door de Kroon 
niet is genomen, weshalve de ophef fing zich 
1net art. 19 1e lid niet verdraagt. 28 M ei. 

- K oninklijk besluit. (Lag e,· Onderwijswet 
19l!l0 Art. 100.) - Op het bepaalde in het 
tweede lid kan niet een be,·oep worden ge
daan teneinde door toepassing van den 
klassedeeler van het voorafgaand jaar de 
f!eme entelijke vergoeding te verkrijgen voor 
mee~ boventall ige l eerkrachten dan waarop 
in dat jaar met toepassing van dien klasse
deeler aanspraak kan worden ge,naakt. Dit 
geldt ook dan, wanneer het aantal boven
tallige lee,·krachten, waarvoor de vergoe
ding wordt verlangd, niet uitgaat bo·ven het 
aantal, dat in het voorafgaand jaar door 
toepassing van een vroegeren klassedeeler is 
vergoed geworden. 2 J uni . 

- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 205.) - Al hadden Ged. Staten 
op het tijdstip, waarop zij hun besluit na· 
men, alleszins reden tot het afl eggen van de 
verklaring, dat een aantal lokalen blijvend 
niet 1neer voor de school werden gebruikt, 
wijl de desbetreffende verklaring van het 
ge,neentebestuu,· te all en overvl oede door 
het schoolbestuur werd bevestigd, zoo kan 
dat besluit toch niet blijven gehandhaafd, nu 
de lokalen weder als klasselo kalen in ge
bruik zijn en het schoolbestuur deze lokalen 
bij nader inzien als zoodaniy in gebruik 
wenscht te houden. 5 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Wet van 4 Augustus 
1933 S. 414 Art. 7.) - Aan het feit dat de 
Minister met toepassing van het 2e lid van 
art. 7 de vergoeding voor een school voo1· 
schipperskinderen te,·echt op een hooger be- ' 
drag heeft vastgesteld, doet niet af , dat de 
ge'IJieentc. zelf een schippersschool _exploi
teert, welker kost en zijn opgeno"men in de 
berekeninq der kosten van de openbare la
gere scholen voor de vergoeding ex art. 101 
L . O.wet 19!l0. · 9 J uni . 

- . Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 17.) - Een opdracht tot het in· 
stellen van beroep bij de Kroon kan doo1 
den gemeenteraad aan B . en W. niet worden 
gegeven, v6órdat hij heeft kennis genomen 

, ""n het · besluit ;van Ged. Staten, waartegen 
het beroep is gericht . IJ. .Juni. 

- Koninklijk. besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 17 j 0

• art. 19.) - H et enkele feit, 
dat zonder mee,· door B. en W . is gevraagd 
vernietiging van een besluit van Ged: Staten 
wegens strijd ,net de wet, kan aan hun adres 
niet het 'karakter van beroepschrift ontne
men .'. -- Al -is een openbare school voor 

u. l. o. in een andere gemeente om bepaalde 
redenen aantrekkelijker dan de openbare 
u. l. o.-school in de appelleer-ende gemeente, 
dan noopt het onderscheid in structuur va11 
beide scholen daaron, nog niet, een regeling 
omtrent toelating van kinderen uit laatst
bedoelde · gemeente op de school in eerstbe
doelde gemeente dwingend voor te schrijven. 

•' Een specifiek. gemeentebelang is voor de 
appelleerende gemeente bij het bezo~ ken 
door eenige kinderen uit een bepaald 11,ilieu 
van de school in de andere gen,eente niet 
betrokken. 12 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 Art. 7!1l.) - In het fei t dat door in
williging van de aanvrage om beschikbaar
stelling van gelden voor lee,·middelen de 
,,normale eischen" niet worden ov,erschreden, 
wordt geen verandering geb1·acht door de 
overweging dat door deze inwilliging de 
kosten per lee,·ling der onderhavige school 
zouden uitgaan boven die der overeenkom
stige openba·re school, aangezien de exploi
tatievergoeding ex art. 101 buiten deze aan
gelegenheid staat. 13 J uni. 

- Beslu it tot nadere wijziging en aanvull ing 
van het K'on i-nklijk besluit van 22 Octol:-er 
1923, S. 489, tot i:_angschikking onder het 
buitengewoon lager ooderwijs "ap, de scho
len voor doofstomme, blinde, zwakzinnige en 
slechthoorende kinderen, zoomede van de 
cholen voor imbeci ll en en van de scholen, 

verbonden aan gestichten, bedoeld in a r t ikel 
7 der wet van 27 April 1884, S. 96, voor 
zwakzinnigen (idioten en imbeci ll en), als
mede van de scholen voor psychopathen en 
van de scholen voor lichamelijk gebrekkigen. 

S. 368. 13 Juni. B lz. 274. 
- Besluit tot opheffing met ingang van 1 

Juli 1936 van de schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Zuilichem van 
19 December 1935, · tot toelating van eenige 
kinderen, wonende te N ieuwaal, gemeente 
Gameren, tot de openbare lagere school te 
Zuil ichem. S. 2322. 23 Juni . B lz. 348. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 38.) - De door den Raad vastge
steule ontslagregelîn{f, hierin bestaande, dat 
het belang van het onderwijs den doorslag 
gee f t en eerst daarna de persoonlijke belan
gen van het personeel in aanmerking komen, 

. en dat, indien deze beide el ementen ontbre· 
ken, ontslagen wordt de leerkracht, die het 
laatst aan de school is aangesMld, is niet in 
strijd ,net de wet, nÓch met de billijkheid. 
Appellante is dan ook terecht ontslagen, 
daar zij, hoewel een bruikbare onderwijzeres, 
als onderwijskracht toch in elk geval de min
dere is van een collega, die den minsten 
diensttijd aan de school heeft. 3 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswe t 
1920 Art. 38.) - Nu een ontslagregeling 
ontbreekt, is appellante terecht voor ontslag 
aangewezen, daar twee mannelijke collega's 
m et minder dienstian-en , door opwachtgeld
stelling ernstiger dan appellante În hun be
langen zouden worden getroffen, nie t aan
nemelijk is gemaakt dat zij zou zijn aan 
te merken als kostwinster van een harer 
zusters, die met haan- samenwonen en het 
·onderwijsbelang zich tegen · afvloeiing van 
appellante niet verz.et. 7 J uli. 
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- Beslui t tot vaststelli ng van den datum van 
inwerkingtreding van het derde li d van 
a rtikel 1 van paragraaf 7 der wet van 22 
F ebr uari 1936, S . 100, tot verl aging van de 
openbare uitgaven voor het onderwijs. 

S . 181. 7 Juli . Blz. 401. 
- Jî.oninklijk beslu it . (G emeentewet A rt . 186 ; 

l"aiJe1· Onde,·wijswet 1990 A rt . 19.) - Onde1· 
" kosten van het openbaar onderwijs" ,;,, de 
onderhavi ge gem eenschappelijke regel ing 
m oeten worden verstaan d e werkelij ke uit
gaven, wel ke ten behoeve van dat onderwijs 
over eenig jaar zijn gedaan en in de r e ke
ning zijn verantwoord. S l echts indien par
tij en zul ks uitdrukkelijk of stilzwijgend had
den beoogd, zou het gerethtvaardigd zijn , 
die kos ten niet t erzijdestelling van de wer
kel ij ke ui tgaven te st ell en op een bedrag , 
berekend op de wijze, welke de wet in soort
gel ij ke gevallen voor het bijzonder onderwijs 
heeft voo,·geschreven . , 10 J uli . 

- Besluit tot schorsing van het bes lui t van 
den raad der gemeente Woudrichem van 3 
April 1936, betreffende medewer ki ng tot 
het sti ch ten van een bij zondere lagere school 
te Oudendij k ·a ldaar. 

S. · 2323. 11 J tt li . B lz. 398. 
- Ti oninklij k besluit . (L ager Onde·rwijswet 

1990 Art. 101 9e lid .) - Bij de berekenin g 
der vergoeding ingevolge het 9e lid hebb en 
Ged . Staten terecht in aanmerking genonun 
het gemiddelde van het aantal uren , dat 
door de aan de overeenkomstige openbare 
scholen in het vooraf gaand kal enderjaar ver
bonden va konderwij zers is l es gegeven . Daar
aan doet niet af, dat een dezer scholen in 
den loop van het kalenderjaar is opgeheven, 
daar de wet geen onderscheid m aakt tusschcn 
schol en, die gedurende het geheel e kal ender
jawr, en ilie sl echts gei/Jurende een deel daar
van bestonden. 18 J uli. 

- K oninklij k besluit. ( W et van 4 Aug·ustus 
19/13 S. 414 A1·t. 1.) - W el is de vijfde vol
zin van het eerste l id van art . 1 niet uit
druk kelij k in het tweede l id van toepassing 
verklaard, doch u i t d.e geschiedenis van de 
totstandkoming van deze wetsb epal ing kan 
•m et zekerheid word,en afgeleid, dat het 
' s wetgevers bedo el ing is geweest , dat de 
in het eerste lid gestelde bero epstermijn 
1nede ten aanzien van beslissingen op een 
verzoek , als bedoeld in het tweede lid, be
hoort t e gelden. 1_~ Juli. 

- Besl uit tot vern ietig ing wegens stnJd met 
de wet van het besluit ,an den raad der 
gemeente L emsterland, van 31 October 1935, 
voor zoover daarbij aan S . H a rsma en K . 
Huitema , be iden te Foll ega, in die gemeen
te, met ingang van 1 Octob~_r 1935, een te
gemoetkoming, als bedoeld b1J a rtikel 13 der 
L age r-onderwijswet 1920, in de_ kosten van 
vervoer van hun schoolgaande kinderen naar 
een der scholen te L emmer is ve rl eend · van 
f 2.50 per kind en per maand. 

S . 2361. 15 J uli . Bl z. 398. 
- T( oninklijk besluit. (Gem eentewet Art. 998i; 
. Lager Onderwijswet 1920 Art. 19.) - 'l'en 

onrechte hebben · Ged . Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsb esluit tot het aan
gaan van een rechtsgeding tegen een bij zonder 
schoolb estuu to t t erugvordering van ren te 

· van een ingevolge art . 13 L . O.-wet 1920 ge-

storte 1caarborgso111, waarbij tevens zou zijn 
beslist omtrent het aan de ge11ieente verval
l en zijn van die waarbo,·gsom, op grond dat 
het rechtsgeding geen redel ijke kans van 
slagen bied t , daar de bij de aanvrage inge
volge art . 18 sub c ove,·gelegde opg_ave niet 
m eer voo1·handen is, terwijl omtrent·derzel ver 
inhoud geenerlei ze ker heid bes taat , nu de 
mogelij kheid dat de gemeente zal slagen in 
het vereischte b,wijs aanne1nelijk is gemaakt . 

20 · J ul i. 
- K oninklijk besluit . (Lage,· Onderwij swet 

1920 A rt . 72 j 0
• art . 101 5e l id .) - De kos

-t en van vernieuwing van een gangvl oer val
l en onder die van instandhouding, bedo eld 
in art . 101 5e l id. Deze kos ten ve,·andenn 
niet van aa,·d, omdat in plaats van ee n 
houten vlo er een vloei· va,, basaltinetegels is 
aangebracht. 15 A u gustus. 

- K oninklij k besluit. ( Lage,· Ond erwijswet 
1920 A rt . 19 j 0

. art. 77.) - N adat de R aad 
m edewerking had geweigerd tot een door 
het schoolb estuur gewenschte verandering 
van inrichting, is het schoolbestuur bij ,Ged. 
Staten in be,·oep gekom e.n , do ch hee ft .het 
inmiddels de bedo elde v e·rand e,·ing tot stand 
gebracht . 'I'engevolge daa,·van kan art . 77, 
bij art. BIB van toepassing verklaard, niet 
,neer worden to egepast . H et karakter de,· 
aanvrage, waaromtr ent Ged . Staten in be
roep hadden te beslissen, is daardoor gewij
zigd in dien zin, dat van eene op art. 72 
steunende aanvrag e geen sprake 1neer is. 
D erhal ve hadden Ged . -Staten het school be
stuur in zijn beroep niet-ontvankelij k behou
r en te verklaren. 15 Au gustus. 

- K oninklijk besluit . ( W et van 4 A u gustus 
1938 S. 414 A.,·t . 8.) - H et .uitzonderings
geval , bedo eld in a,·t . 8, 2e l id, is aanwezig, 
nu in het betrokken stadsdeel aaneienlij k r> 
to eneming de,· R .-K . bevolking hee ft plaat.~ 
gevonden, zich in die buurt geen enkel e 
R .-K. school bevindt , en een ve,·deelin g de,· 
kinde,·en, die op de t e stichten school zouden 
worden -geplaatst ove,· in aan grenzende stads
deelen gel egen scholen niet 1nogelijk is, daar 
deze schol e,i r eeds zoo overbevolkt zijn, dat 
een groo t gedeelte harer l eerlingen is m oe
ten worden ondergebracht in lokalen van 
open bare lagere scholen, daartoe door het 
ge1neentebestuur beschikbaar gesteld. 

15 A u gustus. 
Beslu it tot schorsing va n het besluit van 

den raad der gemeente T iel va n 30 J uni 
1936, n°. 4, betreffende toepass ing van ar
t ikel 100 der L ager-Onderwij,,we t 1 920 over 
het jaar 1934. 

S . 2324. l. 5 Aug ustus. Bl z. 457. 
- K oninklijk besfoit . ( Lage,· Onderwijs wet 

1920 A rt . 108 j 0
• art . 101 , 9e l id.) - B ij de 

· berekening van het voorschot ingevolge art. 
108 Se lid is terecht in aanm erking genom en 
het gemiddelde van het ' aantal uren, dat 
door de aan all e open bare scholen tezamen 
in het vorig jaar verbunden leerkrachten is 
l es gege1Jen, zulks onafhankelijk . van de om 
standi gheid, dat in den loop van· "dat jaar 
aan verschill ende openbare scholen de be
t ,·ekking van haildwerkonderwij zeres is op
geheven ; de wet ,naakt geen onde'rBcheid 
tusschen scholen, waaraan gtfdurènde ' het 
geheele kalenderjaar en waaraan slechts· ge-



51 ALPHABETISCH RE.GISTER 1936 0 

durende ,een gedeelte van het jaar een vak
onderwijzeres verbonden was. 8 SepMmber. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Sassenheim van 13 
Augustus 1936, betreffende toepassing van 
artikel 205ter der Lage1·-onderwijswet 1920. 

S. 2325. 9 September. Blz. 457. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswe t 

1920 Art. 97.) - T erecht h ee ft de Minister 
over een bepaald tijdvak geen vergoeding 
voor het hoofd der school toegekend, aange
zien over dat tijdvak in de waan,eming van 
de functie van hoofd niet door de aanstel
ling van een speciaal daartoe in tijdelijk 
dienstverband aangenon,en l eerl..--racht is voor-

zien . 22 S eptember. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 38.) ·- T en onrechte hebben Ged. 
Staten vernietigd het aan een onderwijzer 
wegens opheffing zijner betrekking verleend 
eervol ontslag op g1·ond, dat dit ontslag wel . 
een onmiddellijk gevolg is van de daling 
van het leerlingental de,· school, doch dat 
het middellijk voortvloeit uit en daardoor 
een noodzakelijk gevolg is van een niet op 
deugde/ij ke gronden bemstend besluit tot 
overplaatsing naar die school . Nu deze ove,·
plaatsing een reëel karakter droeg en niet 
bloot gefingeerd was, kan zij geen grond op
leveren het verl eend ontslag te niet te doen. 

28 Septen,ber. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 18.) - Waa,· de bewoordingen 
van den laatsten volzin van het eerste lid 
van art. 13 duidelijk zijn, kan daarvan niet 
worden afgeweken, ook al zou het daardoor 
aan ouders omnogelijk worden gemaakt, bij 
verandering in hun denkbeelden in vrijheid 
de school te kiezen, die zij voor d e opleiding 
en opvoeding hunner kind eren wenschelij k 
achten. 30 September. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 
1920 Art. 38.) - Waar niet is gebleken, 
dat het ge,neentebestuwr opzettelijk appel
lante naar een bepaalde school zou hebben 
overgeplaatst met de w·etenschap, dat aldaar 
binnen korte.n tijd een der onde,·wijskrachten 
oveno,npleet zou w01•dèn en met de voorop
gezette bedoeling haar alsdan voo,· ontslag 
in aanmerking te doen komen, en appel
lante zoo noodig tegen de overplaatsing zich 
bij den bij de Ambtenarenwet 1929 aange
wezen rechter in beroep had kunnen voor
zien, is de overplaatsing, die op zichzel f een 
reëel karakt er wroeg en niet bloot gefingeerd 
was, geen aanleiding, h et aan appellant ver
leend ontslag met afwijking van d e door den 
Raad vastgestelde afvloeiingsregeling, die 
noch met d e wet, noch met de billijkheid 
in strijd is, te niet te doen. 30 September. 

- Beslui t tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Am
sterdam van 27 November 1935, N°. 791, 
strekkende: le. tot wijziging van de veror
dening tot regeling van het Openbaar Ge
woon en U itgebre id Lager Onderwijs te Am
sterdam • 2°. · tot regeling van de wijze, 
waarop de hiervoren onder l e. bedoelde wij
ziging zal worden ingevoerd. 

S. 2318. 30 September. Blz. 595. 
- Besluit tot wijziging van h et Koninklijk 

besluit van 23 Augustus 1933, S. 456, laat-

stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 16 J anuari 1935, S. 16. (Subsidieer ing 
van kweekscholen.) 

S. 374. 6 October. Blz. 520. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 27 
November 1935, n° . 791, strekkende: 1 °. tot 
wijziging van de verordening tot ,regeling 
van het openbaar ge~oon en uitgebre id la
ger onderwijs te Amsterdam; 2°. tot rege
ling van de wijze, waarop de onder 1 °. be
doel de wijziging zal worden ingevoerd. 

S. 236)!. 10 October. Blz. 596. 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onde,·wijswet 

1920 Art. 205 ter). - H et gen~eentebestuur 
is niet bevoegd, bij zijne beschikking op een 
verzoek als bedoeld in het ee1·ste Jid, voor
waarden aan d e toekenning van de uitkee
ring te verbinden. - N-u zich geen omstan
digheden voordoen, welke tegen het voldo en 
aan de aanspraak van het schoolbestu.ur op 
onizetting van d e jaarlijksche vergoeding in 
eene uitkeering van eene som in eens over
wegend bezwaar zouden opleveren, behoort 
h et verzoek te worden ingewilligd. 

28 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 205.) - H et is slechts de bedoe
ling van art. 205 12e lid om recht te geven 
op een vergoeding van de op de instelling 
of vereeniging r-ustende geldelijke verplich
tingen, u i tsluitend ter zake van de op te 
h eff en school; derhalve moeten de niet voor 
deze school gebrruikte gedeelten van het ge
bouw, waa,·in zij is ondergebracht, gehe,el 
buiten beschouwing w01·den gelaten. - Bij 
d e toepassing van het 12e lid behoort slechts 
met dfo geldelijke verplichtingen t e worden 
rekening gehowl!en, die ter zake van deze 
school op de instelling of vereeniging rus
ten; ten on11echte hebben dus Ged. Staten 
in aanmerking genomen den schuldenlast, 
die op de schoolvereeniging r-ust terzake van 
een andere school in dezelfde gemeente. 
Evenmin behoort bij het vaststellen der ver
goeding te worden rekening gehouden ,net 
de mogelijkheid dat door het ge,·ing aantal 
leerlingen de vergoeding ex art. 205 l e lid 
nog sl echts gedurende een gering aantal 
jaren zal zijn verschuldig,d. D e wegen.s de 
berekening der vergoeding gemaakte kosten 
komen ten laste van het schoolbestuur. 

29 October. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art . 72.j - Te11echt is een verzoek ex 
art. 72 afgewezen o,ndat de "ve1·anderi11 g 
van inrichting" 1·eeds vóór de aanvrage is 
tot stand gebracht. H et schoolbestuur be
roept er zich ten onrechte op, !lat het hier 
een zeer bijzonder geval betrof, n.l . oprich
ting van ,een schutting i. p. v. een onige
waaiden m-uur, daar eerst geruimen tijd na 
het omwaaien met verwijdering van de ver
spreide brokstukken en van de ove,·eind ge
bleven gede.elten van den muur is aange
vangen. 31 October. 

- Koninklijk besluit. - (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 103.) - Een raadsbesluit tot vast
stelling der vergoeding ex art . 101 , genomen 
,net intrekking van een vroeger besluit en 
van geheel dezèljde str-ekking als dat vroeger 
besluit, vindt geen steun in de wet, zoodat 
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.à,a,arvan g·een be1'0ep ingevolge art. 103 5e 
lid openstaat. De omstandigheid, dat bij de 
uitvoering van het vroeger besluit ·niet is 
voldaan aan het in art. 103, 4e l id bepaalde, 
immers daarvan niet "onverwijld", doch 
eerst een maand later mededeeling is ge
daan, geeft geen grond om dat in kracht 
van gewijsde gegaan besluit ongedaan te 
maken en · het school bestuu,· opnieuw , gele
genheid te geven van 's raads beslissing in 
beroep te komen. ~ Nove,nb er . 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Sr . art. 
436 ; Lager Onderwijswet artt. 11 en 129.) 
- Daa;rgelaten of het wel juist is aan. te 
nemen, dat het ve,·bod van art. 11 der La
ge,· Onde,·wijswet 1920 ook het onderwijs 
geven aan kinderen beneden den bij K. B. 
van 28 Aug. 1934 n°. 81 bepaalden. le eftijd 
omvat, staat in elk geval de l eeftijd van hen 
aan wie onderwijs word,t gegeven, geheel 
buiten de eischen, doo,· de wet aan de to e
lating tot de uitoefening va,n h,et beroep van 
onderwijze1· of onde1·wijzeres gesteld. - Mits
dien hee ft de R echtb. met juisthei.tl) beslist, 
dat a1·t. 436, lid 2 Sr. op het door verd., die 
de acte van onde,·wij~eres bezit, aan kinde
ren beneden de voorgeschreven toelatings
leeftijd onderwijs gepen, niet van toepassing 
is. - Al is juist, dát wrt. 436 Sr. in het W . 
v . S . is opgenomen om een aanJ,al strafb e
palingen van bijzondere wetten te v,ervangen, 
dit b1·engt geenszins mede, dat art. 436 zelf
standige beteekenis zoude missen, in d-ien 
zin, dat OO,(JO·ori.der niet zou kunnen vallen 
iets, dat bij bedoelde bijzondere wetten [m. u . 
het zonder dacurtoe bevoegd te zijn als hoofd 
een.er school optreden naan· de Lagere On
derwijswet van 1818] niet stm,fbaar was. -
ln haa,r a1·tt. 27, 109 en 192 hee ft de Lager 
Onderwijswet 1920 voor het opt·reden als 
hoofd van eene school zekere eischen gest eld 
- aan welke eischen requirante niet vold'.IJet 
-, weshalve hier het in art. 436 Sr. bedoelde 
geval, dat de wet voor de uitoefening van 
het be1'0ep, m. u. het beroep van hoofd eener 
school , ee,~ toelating vo,·dert. - Quali ficatie 
- in ve,·band met he·t ontb,·eken tkwirin van 
de woorden "buiten noodzaak" - ani bts
halve verbete,-d. 2 N ovembe1·. 

-- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 
1920 Art. 12; Wet van 4 Aug. 1983 S . 4.14 
A1·t . 4.) - B eplanting van een speelterrein 
,net boo,nen, waardo01· het verblijf a:Jdaa1· 
voor leerlingen en onderwijzers zal worden 
veraangenaamd, zooáat de beplanting aan 
de beste111,1ning v an h-et te ·rrein ten go ede zal 
karnen, ove1·schrijdt niet de "no1·111,ale 
eisehen", te minder daa,-, ook het speelter
rein -,;an andere (openbnre en bijzondere) 
schol en in de onigeving ,net boorncn is be
plant . 1 Decem ber. 

-:- Koninklijk besluit. ( W et van 4 Augustus 
1933 S. 414 Art. 1.) - H et "ve1·keeren" in 
bijzondere omsta-ndigheden" kan niet wo1·den 
afgeleid uit het f eit, dat het a,antal l eer
lingen der, voor 200 leerlingen plaats bie
dende, school is gedaald tot 10 , Evenmin 
mag in aan1nerking worden genonien de om,
standigheid, dat de onderhavige ope•ibare 
school in ve,·houding tot het totaal der bij
zondere scholen slechts telt een aantal l eer
lingen van 1 op 58, waardoor de stijging 

van het gemiddeld kost enbed1·ag per l eer
ling voor de genieente een aanzienlij ke ver
zwaring van lasten beteekent. , 8 lkcember. 

- Besluit tot verlenging van .de schorsing vàn 
het besluit van den raad der gemeente Wou
drichem van 3 April 1936, betreffende me
dewerking tot het stichten van een bijzon
dere lagere school te Oudendijk, aldaar. 

, S . 2326. 15 December. Blz. 717. 
Koninklijk besluit. (Lager O11derwijsw et 

1920 Art. 72 j 0
• art . 101 ,5e lid.) -- De kos

ten van vernieuwing van de cèntrale -ver
warmingsketel de,· school, noodzakelijk ,net 
het oog op den slechten to estand, waa,-in de 
bestaande ketel was kom en te verkee1·en 
vall en naar hun aard onder die van instana'. 
houding, als bedo eld in art. 101 5e lid. Doo·r 
het aanb1·engen van een ketel van een ander 
type en van grootere capaciteit wordt de 
aard der inrichting nie t gewijzigd. - Nu het 
aanb1·engen een e1· vera71dering van inrich
ting is geschied vóó,· het indil ncn der aan
v rage ex art. 72 is terecht op het verzoek 
afwijzend beschikt, daar het schoolbestuur 
niet aannemelijk heeft gemaakt, dat een 
zoodanig spoedgeval aanwezig was, dat de 
beschikking op een in te dienen aanvrage 
niet had kunnen wo,•de;i afgeu·acht . 

16 Dece,nbu. 
- Koninklijk besluit . ( Lager Onde,·wijswet 

1920 A,·t. 38 j 0
• art. 36.) - Van een schijn

handeling ( ,.opheffing" ,,an een bestaande 
en "oprichting" van een nieuwe school) ka n 
niet worden gesp,·oken, nu de opheffing een 
onderdeel vonnde van de reorganisatie van 
het openbaa,· lage1· onderwijs in de gem eente, 
waarbij de drie bestaande scholen werden 
vervangen· doo,· een nieuw te stichten school 
m et ve1·zwaard leerplan. Daa1·aan doet niet 
af, dat de nieuwe school werd ondergebracht 
in het gebouw der voormalige lagere school 
met gebruikmaking van de daa,· aanwezige 

. l eermiddelen en schoolmeubelen, en dat de 
l ee1·lingen ·van de opgeheve1i school aut01na
tisch naar de nieuwe school zijn overgeschre
ven . - Van overplaatsing van een doo,· op
heffing eene,· school overtollig geworden 
l ee,·kracht kan sl echts sprake ' zijn, wanneer 
in eene gemeente twee scholen tegelijke1·tijd 
bestaan en nie t, waa1· een nieuwe school 1·H 
opgericht na opheffing van de bestaande. 

16 Decem.ber. 
- · K tminklijk besluit. ( Lage,· Onderwij wet 

1920 Art. 38.) - Va.'n afvloeiing ·van l eer
krachten naar zekere regelen kan slechts 
:~prake zijn, wanneer aan een bestaande 
school eene betrekking van on,de1·wijzer wordt 
opgeheven, doch niet wannee1· de school in 
haar geheel is opg-eheven . H ers t el van ap
pellant als onderwijzer in dienst der ge
mieente kan doo,· de Kroon niet worden br
vorderd, aangezien eene benoeming of her
benoeming van onderwijzend personeel aan 
gem eentelijke openbare scholen bij uitslui
ting tot de bevoegdheid van den gemeent e
raad behaart. · 16 December. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 103.) - Aan het f eit, dat een 
raadsbesluit tot vaststelling van de afreke
ning der vergoe-ding kracht van gewijsde 
hee ft gekregen, doet niet af, dat. van dit 
besluit niet naaq· den eisch van het 4e lid 
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van art. 103 onverwijld 11,ededeel ing ~s ge
daa:n aangezüm de (ermij n , bij het 5r l id 
voor het instell en van beroep gegund, ·on
afhankelijk is van deze ,nededeeling. Al 
moge het genomen besluit eene onjuistheid 
bevatten, was de raad derrhalve niet bevoegd 
daarvoor eene and ere besl issing in de plaats 
te stellen. Uit de o,ns tandigheid, dat het 
schoolbestuur schriftelijk verklaard hee ft, in 
te ste11,1nen met eene herberekening der- af
re kening, kan niet worden, afgel eid de be
reidverklaring, zich bij iedere wijziging van 
het eindbedrag der vergoeding neer te l eg
gen . · 17 1Jece,nbe1·. 

- K oninklij k besluit . ( Lage,· Onderwij swet 
1920 Art. 125.) - Al moge in de a kte van 
benoe,ning van appellante aan een bijzondere 
school de &uur van hare betrekking niet zijn 
aangegeven, zoo is toch blijkens .deze akte 
van eene be1we1ning voor vast in deze in 
geen geval spmke gewees t. Appellante kan 
dus aan a1·t. 125 geen aansp,·aak op warht
geld ontl eenen. 21 Decem be1·. 

- K onin klij k besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 · Art. 72 jis a1·tt. 77 en 81.) - H et 
schoolbestuur hee ft geen aanspraak op ver
goeding u'Ît de gemeentekas van de uitgaven 
voor de hulplokalen, waarin de school was 
gehuisvest, al vorens het de f initieve school
gebouw in gebruik werd genomen, daar deze 
uitgaven niet voorkwamen in de uitgewe,·kte 
1·aming van kosten of andere opgave, be
doeld in art . 77 5e lid, en, voorzoo1Je1· de 
bouw der hul pl okalen een afwijking vonnt 
van het bes tek, als in art . 81 2e lid bedoeld, 
de .kos ten niet voor ve1·goeding in aanmer
kin g kunnen komen, aangezien B . en W. 
hun goedkeuring heb ben geweigerd en het 
schoolb estuur daarvan niet in beroep is ge
komen. - H et voorschrift van a1·t . 81 Se 
l id kan geen aanspraak geven op vngoeding 
ter zake van uit gaafposte7i, waa,·van de 01n
schrij ving niet in de dooi· B . en W. of den 
Minister go (jclgekeurde raming van kosten 
is terug te vinden of die later niet ingevolge 
art. 81 2e l id zijn goedgekeurd. 

30 Decen,ber. 
- Wet tot verlenging van de termijnen, vas·~ 

gesteld in eenige wetten betreffende het 
lager onderwijs. 

S. 322. 31 December. Blz. 797. 
Ongevallenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

1935 ; Ong .wet 1921 art . 97.) - H et derde lid 
van art. 97 Ong.wet 1921 m oet in dien zin 
worden verstaan, dat na vijf jaren eenerzijds 
het r,echt op de premiën, anderzijds de 
schuld!plichtigheid daarvan ve1·vallen zijn . Op 
SO Augustus 1927, toen de betaling der pre-
1niën plaats vond, waren m eer dan vijf jaren 
na den vervaldag verloopen, zond er dat d ,ze 
ingevorderd wa,·en, zoodat de premievord,e-
1·ing niet 11,eer bestond en de betaling onve,·
schuldigd geschiedde. - Nu de toewijzing 
der vorde,·ing is geschied op den dubb el en 
grondslag van onrechtmatige daad en van 
onverschuldigde betaling, terwijl de tweede 
grondslag in cassatie tevergee fs is aangeval
len , behoeft de al of niet juistheid van d en 
eersten grondslag niet te worden onderzocht. 

23 Januari. 

- Wet tot wijziging der Ongevall enwet 1921. 
S. 800. 17 Juli. Bl z. 383. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1925, S. 145, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 29, 
eerste lid , der Ongevall enwet 1921. 

S. 861. 22 Augustus. Blz. 426•. 
- Besluit tot wijziging van het Kon inklijk 

besluit van 22 November 1928, S . 429, hou
dende vaststelÎing van de regelen voor het 
stell en van zekerheid, als bedoeld in artikel 
80 i, tweede lid , der Ongevallenwet 1921. 

S. 888. 15 December. Blz. 682. 
Onrechtmatige claad . _,· 
- An·es t van den H oo gen R aad. (B. W. art . 

1401.) - R echtb.: De gein ee,~te toegelaten 
tot het bewij s van feiten, waarui t zoude vol
gen, dat ten deze een oorzakelij k verband 
tusschen de schade en het nalaten. der kennis
geving niet aanwezig is. - H of: Oorspr. 
eisch&res toegelaten to t het bewijs, dat , in
dien de kennisgeving wel ware gedaan, haar 
echtgenoot de noodige m,aat1·e gelen zou heb
ben genomen om h(1,(JJ/· het 1Pedu wen- en 
kinderenpensioen te ve,·zekeren. - R echtb. : 
Dit bewijs is niet gel everd. (Door H of be
vestigd) . - H oo ge R aad : N u niet aange
toond is, dat de echtgenoot van eischeres, 
zijn ,·echt kennende, ook inderdaad de 1naat
regel en zou hebben genon,en om zich de 
pensioensaansp,·aken voor vrouw en lcináeren 
te verzekeun, ·is in elk geval niet kom en 
vast te staan, dat, indiPn dP ge1neente wel 
aan dJe gestelde verplichting had voldaan, 
de gestelde schade ware verm eden. H et 
tweede ,nidlZel gaat e,· ten onrechte van uit, 
dat d e bewij soplegging de 11,eerdere of min
dere schuld der gem eente betrof . Die bewijs
opl egging betro f den grondslag de,· v01·cle
r ing, het oorzakel ijk verband tusschen de ge
stelde onrechtmatige daad en de beweerde 
schade. - H iern,ede komt een ond erzoek 
van het si-echts su bsidiair ingesteld inciden
. te-el beroep te vervallen .. ( A dv .-Gen . B erger: 
het 11,iddel van de ge,neent e is onjuist) . 

· 5 Novemb er . 
- A n·est van den H oo gen Raad. ( B. W. art. 

1401 ) . - D e Staat, die zijne ,nacht over den 
dlienstplichtige heeft uit te oefenen in het 
belang van de lands-verdediging 11,oet op dit 
gebied noodzakelijk ove1· nne ruime mate 
van vrijheid beschi kken o,n te zijne,· beoor
deel ing zoo te handel en als de o,nstandig
heden gebieden , welke onurtandigheden des
tijds van dien aard wa,·en., dat uit hoo fde 
van oorlogsgevaar het leger gemobiliseerd 
was. - Sl echts dan is onrechtn,atig in den 
zin van art . 1401 B . W. gehandeld, indien 
de invaliditeit van eischer is veroorzaakt 
cloor een gedragslijn te zijnen aanzien, die 
r eclelijkerwij ze niet ni eer is t e beschouwen 
als uitvlo eisel van afweging doo,· de mili
taire organen •van de hun toevortrouwde be
langen, doch die kennelij k sl echts wijs t op 
door de omstandigheden niet te verontschul
digen 1nisbruik van bevoegdheid . Dan toch 
zouden die organen eene onrechtmatige in
b1·~uk hebb en gemaakt op het recht van 
eischer o,n nie t door toedoen van een ander 
lichamelij k l.etsel te onde1·gaan en tevens 

· zo•uden zij dan. gchawkld hPbben in strijd 
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met den rechtsplicht, die den grondslag 
vormt van het voorschrift, nee1·gelegd in 
art. 308 Sr. De concrete feiten, welke, ont• 
daan van de niet ter zake doende qualificar 
ties, aan de vordering zijn ten grondslag 
gelegd, boontwoo1·den echter niet aan dien 
eisch . 18 N ove,nber. 

Onteigeningswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - D e R echtb. heeft vastges teld het 
bedrag, dat een gegadigde voor het p~rceel 
zou willen bieden en is tot de conclusie ge• 
ko,nen, dat zulk ,een gegadigde zal uitgaan 
van een aanme,·kelijk lager netto-huurbedrag 
dan de netto-huur van f 4500, voor welke 
so1n het perceel laatst'elijk was verhuurd. D e 
R echtb . hee ft dus wel degelijk in aamner
king genomen genoemde huursom van f 4500 
en daaraan invloed toegekend bij de bepa• 
ling van bedoeld bod, zoodat het middel, 
hetwelk stelt, dat de Rechtbank dit niet 
heeft gedaan, feitelijken grondslag mist. . 

29 Januari . 
- Ar1·est van den H oogen Raad. (Onteig.wet 

art. 40.) - Eischer ( onteigenende partij) 
kan na in eersten aanleg het stelsel der 
waa~debepaling, behoudens eenige misslagen 
in de berekening der deskundigen, te hebben 
aanvaard welk stelsel gebaseerd was op eene 
verbouwi~g der perceel en door den gegadig
de, in cassatie op die houding niet terug• 
komen door thans te stellen, dat, na over
gang der goederen op den kooper, art. 1612 
B. W. Sen beletsel tegen de verbouwing door 
dien kooper zou vormen. - De R echtb. hee ft 
bij de bepaling der zuivere huuropbrengst 
in mindering gebracht kosten wegens grond
belasting, straatbelasting, assurantie en on
,J,erhoud, tot welke kosten niet behooren ~e 
kosten betref/ende het brengen van de win· 
kelpui in overeenstemming met wat te dien 
aanzien mode is - welke laatste kosten een 
gansch ander karakter dragen en hebben 
gewogen bij het bepalen van den maa_!st_af 
der kapitalisatie - zoodat eene tegenstri{di g
heid in de motiveering waarover het middel 
klaagt, niet bestaat. - Over den huurprijs 
i. v. ,n. de huurwaarde, welke een gegadigde 
aan zijn bod ten grondslag zal leggen, zie 
het arrest. (Red.) 29 Janua!"_i. 

- Besluit tot wijziging van het KoninkhJk 
besluit van 30 November 1923, S. 532, tot 
uitvoering van artikel 124 der onteigenings
wet. S. 569 . 11 Maart. Blz. 148. 

- W et tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening, m et toepassing van ~e wet 
van 27 ]Haart 1 915, S. 171, laat.steliJk ge
wijzigd bij de wet van 8 Juli 1932, S. 342, 
van perceelen, erfd ienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor werken ter 
zake van rioleering te Apeldoorn. 

· S. 1800. 26 Maart. Bl z. 231. 
- Besl uit tot onteigening ten behoeve van .?en 

bouw van een verded igingswerk te Str1Jen. 
S . 1540. 1 Augustus. Blz. 457. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 
artt. 40, 50; Mijnwet 1810 art. 44.) - De 
grief, dat aam den on_teigende ten onrechte 
is onthouden vergoeding voor h.et verJ,oren 
gaan van een bestaand recht, is onjuist, daar 
art. 44 der Mijnwet de,i eigenaa.rr van eeni_g 
binnen het concessieveld l iggend te,·rem 

slechts, indien dat t errein door de mijn is 
geoccupeerd - wat ten deze niet het geval 
is - recht op vergoeding der dubbele waar
de geeft, zonder dat he1n eenige aanspraak 
om te worden geoccupeerd wordt to egekend. 
I ndien al van eenig servituut sprake zou 
kunnen zijn, zou dat zijn ten bate van de 
niijn en ten laste van den te onteigenen 
grond, zoodat ook re,eds hiero,n van toepas
sing van art. 44 Onteigeningswet geen sprak, 
kan zijn. - H et recht van de onteigende 
partij, welke zij aan de beweerde vervuiling 
van de beek zou kunnen ontleenen, gaat door 
de onteigening niet t e niet, zood.at haa,· uit 
dien hoofde in het onteigeningsgeding geen 
schadevergoeding toekonit . - D e klacht, dat 
geen vergoeding voor rooischade is toeg e
kend, moet reeds afstuiten op de feitelijk e 
beslissing der R echtbank, dat de boomen, 
welke op het onteigende terrein hebben ge
staan, kaprijp waren, hetgeen medeb,·engt, 
dat van rooischade geen sprake kan zijn. -
D e R echtbank hee ft, uit overweging, dat de 
geheele schadeve,·go edin g f 663.ll5 beàJraagt, 
terwijl f 550 was aangeboden, een deel der 
kosten ten laste van eischers in cassatie ( ont
eigende pa,·tij) gebracht. T egen deze beslis
sing wordt in cassatie te vergee fs opgekomen, 
daar de R echtb. aan a,·t. 50 Onteigenings
wet, zooals dit luidt sedert de wet van 5 
Juli 1920, de bevoegdheid tot gedeeltelijke 
compensatie ontleent . 28 Augustus. 

- An,est van den H oogen Raad. (Onteig.wet 
artt. 40, 50; Mijnw et 1810 art. 44.) - [On· 
derstaand arrest bevat - behalve wat de 
rooischade en de proceskosten betreft - ge
heel dezelfde beslissingen als het hieraan 
voorafgaande arrest]. - Rooischade. Blij
kens het vonnis hebben de deskundigen vast
gesteld, dat eischers in verband ,net de ont· 
eigening een aantal boomen hebben gekapt 
en weggevoerd, waarvoor desk"1.mdigen 
voor het geval de R echtb. van oordeel mocht 
zijn, dat de te dier zake geleden rooischade 
moet worden vergoed - een rooischade heb
ben berekend van f 301. D e Rechtb. heeft 
echter deswege geen schadevergoeding to e
gekend, omdat aan eischers door de onteige
ning geen boon,en worden ontnon,en, althans 
geen grond, waarop boomen staan. T_egen 
dit betoog kan niet afdoen de in het middel 
beweerde overeenkomst tusschen de onteige
nende partij en eischers, o,ndat die overeen· 
ko11.st nie t kan wegne,nen, dat op het te,·· 
rein, zooals het onteigend wordt, de hier
bedoelde boom,cn nie t rn,eer voorkwam,en . -
Kosten der interventie. De in het middel 
aangehaalde a,·tikelen behoefden de Rechtb . 
niet te beletten de kosten der toegestane 
interventie ten last e van eischers te brengen. 

28 Augustus. 
- Koninklijk besluit . (Woningwet Art. 43; 

Onteigeningswet Art. 39.) - T erecht hebben 
Ged. Staten goedkeuring onthouden aan een 
verordening ex otrt. 48 Woningwet, op grond 
dat deze verordening slechts ten doel heef t 
te voorkomen dat, indien te eenige,· tijd zou 
worden overgegaan tot uitvoering van een 
z.g. tloorbraakplan, de uitgaven voor aan
koop en onteigening van perceelen in den 
tusschentijd te hoog zouden zijn gestegen, en 
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de ,-aa,à dus bed,oeld heeft, doo·r deze v.er
ordening art. 89 Onteigeningswet te corri
geeren. 27 Octobe,·. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zake lijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van den bouw van 
een nieuw raadhuis voor de gemeente Am
sterdam en de uitvoering van daarmede ver
band houdende werken. 

S. 1300. · 28 December. Blz. 708. 
Openbare uitgaven. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

inwerkingtreding van paragraaf 15 der wet 
van 29 November 1935, S. 685, tot verla
ging van de openbare uitgaven. 

S. 380. 11 F ebruari. B lz. 116. 
- Wet tot verlaging van de openbare uitgaven 

voor het onderwijs. 
S. 100. 22 Februari. Blz. 68. 

- Besluit tot vaststelling van den datum van 
inwerkingtred ing van paragrafen en onder
deelen van paragrafen de r wet van 22 F e
bruari 1936, S. 100, tot verlaging van de 
openbare uitgaven voor het onderwijs. 

S. 180. 22 Februari. B lz. 78. 
- Besluit tot vaststelling van den datum van 

in werking treden van paragraaf 47 der wet 
van 29 November 1935, S. 685 , tot verlaging 
van de openbare uitgaven. 

S. 592. 27 Maart. Blz. 152. 
- B esluit ter u itvoering van het bepaalde in 

artikel 8, § 55, der wet van 29 November 
1935, S. 685, tot verlaging van de openbare 
ui tgaven. S. 883. 15 April, B lz. 197. 

Openbare vervoermiddelen. 
-- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Openb. 

V ervoermiddelen art. 12.) - De vermelding 
in de t.l.l., dat de chauffeur R. niet slechts 
werkzaa,n was in req.'s dienst, doch ook 
reed in req.'s dienst, brengt voldoende tot 
uitd!rukking een zoodanige verhouding van 
req. tot den uitgeoefenden autobusdienst als 
vereischt om hem als ondernemer daarvan 
aan te merken. - H et betoog van req ., dat 
het vervoer van personen, die zich voor het 
v-ervoer hadden aangemeld, heeft plaats ge
had tegen betaling van een gelilsbedrag, niet 
ande,·s kan betee kenen, dan dat de personen 
zich bij verdachte of van eenig vertegen
woordiger van dezen hebben aangemeld en 
aan hem eenig gelilsbedrag hebben betaald 
en dat daarvan niets is gebl eken, gaat uit 
van een uitlegging van telastelegging en 
bewezenverklaring, die de R echtb . daaraa,, 
kennelijk niet hee ft gegeven en ook niet be
hoefde tP. geven. - Daargelaten of voor het 
karakter van autobusdienst wezenlijk is, dat 
ook in omgekee,·de richting wonlt gereden, 
kon i. c. door de R echtb. wo,·den aangeno
men, dat zulks hier plaats vond, en wel op 
de in het vonni., opgenomen ve,·klaring van 
req. 'l.'egen dit laatste was geen bezwaar, nu 
het betrof het bewijs van een onderdeel der 
t.l.l. 6 Januari. 

-- Arrest van den Hoogen Raad. ( W et Openb. 
Vervoermiddelen art. 1; A . P. V. van 's-G,·a
venhage art. 107.) - R eq. heeft voor de 
R echtb. o. m. als ve,·weer gevoerd, dat het 
verbod van art. 10"/ A. P . V. van 's-Graven
hage om met een rijtuig of motorrijtuig tegen 
betaling publiek te ve,·voeren, indien dat 

vervoer is aangevangen in de gemeente, niet 
van toepassing is op inte1·c0-1nmunaal ver
voer, daar art. 107- ook een bepaling bevat, 
welke het verbod niet van toepassing ve,·
klaart t. a. v. motorrijtuigen en rijtuigen, 
waarvoor ten deze eene andere wettelijke 
regeling geldt . - Req.'s grief, dat de R echt
bank zijn verweer ten onrechte hee ft ve,·wor
pen, omdat hij, req. wel een openbaar ver
voer gebezigd hee ft, dat echter geen autobus 
was en waarvoor hij dus geen concessie 
noodig had, moet afstuiten op de beslissing 
de,· R echtb., dat het in de t.l.l. en bewezen
verklaring bed,oelde motorrijtuig niet is een 
openbaar middel tot ve1·voer van personen 
als bedoeld in art. 1 j 0

• art . 15 de,· W et 
Openba,·e V ervoermiddelen, terwijl niet 
blijkt, dat de R echtb. van eene onjuiste op
vatting van het begrip "openbaar ,niddel tot 
vervoer van personen" zoUM zijn uitgegaan. 

27 Januari . 
- A,-,·est van rlen Hoog en Raad. (Wet Openb. 

Vervoermiddelen art. 12.) - Waar de t .l.l . 
inhoudt, dat het in werking houden van de 
daa,· omschreven autobusdienst plaats vond 
m et een autobus - zijnde een openbaar mid
del tot vervoer van personen -, zijn dus -
rekening gehouden met de omschrijving, 
welke art . 15 der W et Openb. Vervoerniidr · 
delen van "openbare middelen tot vervoer 
van personen" geeft - elementen van deze 
- klaarblijkelijk op a,·t. 12 van die wet 
doelende telastelegging: het geregeld 
lanus ten bepaalden weg v.ervoe,·en van de 
pe1'80nen, die zich daartoe aanmelden. - Uit 
hetgeen de R echtb. heeft aangevoerd, bij
zonderlijk wat betreft het i. c. niet gebleken 
zijn van een geregeld vervoer langs een be
paalden weg, blijkt niet, dat zij aan de uit
d,·ukking "in werking houden van een auto
busdienst" eene andere beteekenis heeft toe
gekend dan die uitdrukking in de wet en de 
t.l.l. heeft. 27 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Open
bare V ervoe,·,niddelen art. 12.) - Op grond 
van de verklaringen van ve,·d. en van den 
getuige-chauffeur heeft de Rechtb . kunnen 
aannemen, dat req. een autobusdienst in 
werking hee f t gehouden in den zin van de 
tr' <t Openbare Vervoermiddel en. - Daa,· 
de ,·itten van H engelo naa,· Amste,·da,n en 
H aarlem en terug, pp enkele uitzonderingen 
na n.l. bij onvoldoende deelneming, elken 
Zaterdag we,·den onde,..,,omen, kan wel de
gelijk van een geregeld vervoer worden ge
sp,·oken; daarop wijst ook de blijvende aan
l eiding, welke voor het maken dier ,·itten 
bestond. - Ook het feit, dat niet vooraf 
eene aankondiging geschiedde, dat el ken 
Zat erdag bed,oelde rit werd gemaakt, doch 
dat elke rit afzonderlijk werd aangekondigd, 
staat aan h et aannernen van een geregelden 
dienst niet in den weg. - De ,·eden, waa,~ 
om het organiseeren van bepaalde autobus
ritten uitgroeit tot een geregelden dienst, 
doet niet ter zake. 28 Maart . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 
Ve,·voermiddelen art. 12.) - Uit den inhoud 
en st1·ekking van de W et Openbare V ervoer
middelen blijkt, dat deze wet regels hee f t 
willen geven betre f / ende openbare middelen 
van vervoer, voorzoove1· deze personen of 
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goe~ren ver,i;qe1·en van een binnen het Rijk 
gelegen plaats naar een and,ere dergelijke 
plaats, maar niet betref ferule openbaxre mw
del en van vervoer, die personen of goederen 
vervoe1·en vari een binnen het Rijk gel egen 
·plaats rechtstreeks naar het buitenland. -
H e( feit, dat req. in werking hee ft gebt-acht 
en gehouden· een rechtstreekschen autobus
dienst A mste,·dam-l)üsseldorf en orngekeerd, 
val t niet onder art. 12 Wet Openb. V ervoer
rniddelen en is ook niet elders strafbaar ge
steld. 4 M ei. 

- Koninklijk besluit. · (Wet openbare vervoer
rniddelen Art. 1 j 0

• art. 15). - Nu de in het 
besluit bedoelde touringcarritten zijn opgezet 
als geregelde autobusdiensten in den zin van 
art. 1 in verband met art. 15 , is daarvoor 
terecht vergunning gevraagd. Daar de 1-i.tten 
zijn ingesteld 1net het doel, gegadigden ge
zarnenlijk een bepaalde tournée te doen ma
ken 01n hen tenslotte tot het '[)'Unt van uit
gang terug te voeren, en dus de af te l eggen 
route niet rniddel, doch doel is, hebb en deze 
diensten niet hetzelfde karakter als gewone 
openbare verkeersrniililelen, welke sl echts 
vervoer van personen van de eene plaats 
naar d,e andere beoogen. Aangezien een d er 
diensten heen en terug wordt uitgeoefend 
langs .een en dezelfde route, geheel even
wijdig aan de spoorlijn, is conwrrentie van 
dezen dienst rnet den spoorweg niet uitge
-~loten, weshalve de vergunning voor dezen 
dienst ten onrechte is verleend. 6 M ei. 

- Besluit, houdende besl issing op de beroe
pen, ingevolge art. 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de be
schikkingen van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 9 Oct.ober 1934, 2de Afd. 
3292/2003, en van Gelderland ;van 16 Oc-
t.ober 1934 , N° . 150. . 

S. 2590. 24 J\lni. ,Blz. 348. 
- Wet t.ot wijziging van de Wet Openbare 

Vervoermiddelen. 
S. 521. 18 J ui i. Blz. 379. 

- J(oninklijk besluit. (Wet Openbare V e1·voer
middelen Art. 4.) - Al behoeft een enkele 
overtreding van een aan eene ve1·gunning 
verbonden vervoerverbod op zichzelf niet tot 
intrekking der vergunning te l eiden, zoo is 
deze intrekking toch terecht geschied, nu de 
concessionaris de he1n herhaaldelijk door 
Ged. Staten gegeven waarschuwingen in den 
wind heeft geslagen en, de op hem rustende 
wettelijke verpl,ichting niet achtend, is blij
ven nalaten afdoende niaatregelen tot nale
ving van het vervoerverbocl te treffen. De 
v 1-aao , of liet doel1natig en juist is geweest , 
dat aan de vergunning een vervoerverbod 
werd verbonden, is bij de beoo,·deel ing van 
het geschil niet ter zake dienende . 18 J uli. 

- Koninklijk besluit. (Wet Openba,·e Vervoer
middelen Art. 2.) - In verband niet den 
overgangstoestand, waarin de regeling van 
het openbaar personeJ?,vervoer ve1·kee1·t, is 
/tet wenschelijk, aan te verleenen vergun
ningen een tijdsbepaling te verbinden, op
dat de vergunning na het verstrijken van 
den termijn O'[frlieuw aan de eischen eener 
rationeele vervo rsvoorziening worde getoetst. 

20 Juli. 
- Kminklijk besluit. (Wet Openbare Vervoer

middelen Art. 2.) - De ondernerner behoort 

niet van overheidst1/ege te worden bele7nmerd 
door te groote beperking van het aantal rit
ten. - H et in de wet neergel egde. vergtt11-
ningsstelsel behoort niet te worden gebezigd 
als middel orn voorschrift en betref ffnd ma-
ximum-snelheid te stellen. 25 A ugustu.s . 

Ouder1lomsvl)rzekerln g. , . 
- Besluit t.ot wijzigjng yan het " Tai:iefbe

sluit V .O.V." zooals dat gewijzigd Wl)rd bij 
Koninklijk besluit van 8 Janua ri 1935 (Stbl. 
n° . 5). S. 849. 9 April. Blz. 323. 

Pensioenen en wachtg·elden. 
- Wet t.ot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwet 1922, S. ?40, van de wet van 
28 Mei 1925, S. 21°6 , van de Gemeentewet, 
van de Provinciale Wet, van de wet van 30 
Juni 1923, S. 307, en van de wet van 17 
Juli 1923 (Stbl. n°. 364). 

S. 300. 9 Januari. :Blz. 97. 
- Besluit t.ot goedkeur ing, met vernietiging 

van het desbetreffend besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland van 24 Oc
tober/5 ovember 1934, G. S. n°. 47, 3e 
afdeeling, van het be.sluit van den raad der 
gemeente Gouda van 19 J anuar i 1'934, tot 
invoering van eene korting op de aan oud
wethouders der gemeente Gouda toegekende 
c.q. toe te kennen pensioenen. 

S. 2380. 11 Februari. Blz. 235. 
- Besluit tot goedkeuring, met vernietiging 

van het desbetreffend bes! uit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholl and van 17/26 Oc
t.ober 1934, G. S. n°. 45, 3e afdeeling, van 
het beslui t van den raad der gemeente 
Schoonhoven van 24 Oct.ober 1933, tot t.oe
passing van eene tijdelijke korting op de 
pensioenen van de oud-wethouders. 

S. 2381. 11 Ee.b,ruarj. Blz. 237. 
- Wet t.ot wijziging van de Pensioenwet :voor 

de Spoorwegambtenaren 1925 (Stbl. 294). 
S. 520. 22 Februari . Blz. 126. 

- Beslui t, houdende vaststelli,ng van qen da 
tum, bedoeld in arti kel 80a van de P ensioen
wet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stbl. 
n°. 294). S. 591. 26 M aart. Blz. 151. 

- Besluit t.ot nadere wijziging van het K o
ninklijk besluit van den 6den Maart 1924, 
S. 98, houdende vaststelling van een a lge
meenen maatregel van bestuur ter uitvoe
ring van de a rti kei en 23 der Pensioenwetten 
voor de landmacht en voor de zeemacht 
(Stbl. 1922, nos. 66 en 65) en van de arti 
kelen 11, 15, 25, 58 en 59, tweede lid , der 
Militaire Weduwenwet 1922. 

S. 544. 13 Juni . Blz. 292. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van enkele 

artikelen van de Pensioenwet 1922, S. 240 , 
en van de wet van 28 Mei 1925, S. 216, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 J anuari 
1936 (Stbl. 300). 

S. 304. 19 J,uni. Blz. 257. 
- Besluit tot vaststelling van e.en algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 23b der Pensioenwetten voor de 
zee- en de landm acht (Stbl. 1922, nos. 65 
en 66), artikel 4 van de Wet van 2.7 Juni 
1925, S. 273, artikel 7 van de Wet van 27 
Juni 1925, S . 277, en de artikelen 21a van 
de P ensioenwetten voor het personeel de,· 
Koninklijke marine-reserve en het reserve
personeel der landmacht (Stbl. 1923, no . 
355 en 356) zooals voormelde wetten zijn 
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komen te luiden ingevolge de Wetten van 
31 December 1~35 (Stbl. nos. 825, 826, 827 
en 828). S . 546. 29 J uni. Blz. 293. 

- Bes·luit, houdende·· bepaling van de in ar
tikel 36, tweede Jid, artikel 42, eerste lid, 
artikel 136, eerste lid , en artikel 158, tweede 
Jid, der Pensioenwet 1922, S. 240, bedoelde 
rente. S. 385. 15 Augustus. Bl z. 413. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeestèr en , wethouders der gemeente 
Almelo van 30 April 1936, strekkende tot 
toekenn ing van wachtgeld, volgens het be
paalde in artikel 2, sub a, der Algemeene 
Wachtgeldregeling voor de ambtenaren en 
werklieden in dienst der gemeente Almelo. 

S. 2347. 22 Augustus. Blz. 459. 
- Koninldijk besluit. (Wet van 28 M ei 1925 

S. 216 Artikel LXXXVII.) - W eliswaar 
heeft de gemeen,teraad besloten het instituut 
der nachtagenten af te schaffen, doch nu de 
grond van appellants eervol ontslag niet 
hierin moet -worden gezocht, dxJch in zijn on
geschiktheid v oor .den politiedienst in ve1·
barui met zijn leeftijd, is hij niet ontslagen 
op grond van opheffing van zijne betrekking, 
noch op grond van een nieuwe organisatie 
aan zijn dienstvak. Hij kan dus niet aan 
artikel LXXXVJJ de bevoegdheid ontleenen 
om de beslissing der Kroon in te ,·oepen, lot 
het ve,·krijgen van wachtgeld. 2 Septemb er. 

- Bes! uit, tot vaststelling van eene bijzondere 
wachtgeldregeling voor de ambtenaren van 
den Geologischen Dienst die, in verband met 
de omzetting van dezen dienst in de stich
ting "Geologische Stichting" in dienst van 
deze stichting overgaan. 

S. 1560. 9 September. Blz. 457. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in artikel 
69 , vijfde lid, der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
n°. 240). S. 353. 14 November. Blz. 682. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholl and van 
27 November 1935 , G. S. n°. 97, strekkende 
tot goedkeuring van het · bes] uit van den 
Raad der gemeente Ridderkerk van 25 Oc
tober 1935 tot verhaal van pensioensbijdra
gen. S.' 2319 B. 24 November. Blz. 717 . 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 11 Juli 1922, S. 444, 
tot vaststelling van een algemeel)en maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 181 
der Pensioenwet .1922 (Stbl. - n°. 240). 

S. ·354_ 5 December. Blz. 616. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoel d in artikel 
67, vierde lid, der Pensioenwet 1922 (Stbl. 
n°. 240). S. 355. 10 December. Blz. 617 . 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a ls bedoeld in art. 
LXXXIV, derde Jid , van de wet van 28 
Mei 1925, S. 2.16, tot wijziging van de Pen
sioenwet 1922, S. 240, laatstelijk gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van 19 Juni 1936 
(Stbl. n°. 304). 

S . 356 . 17 December. Blz. 798. 
- Uitspraak van den Central en Raad van 

B eroep . (Wachtgeldb ,sluit A,·t. 8.) - Onder 
" pensioen" in deze bepalin g bedoeld is het 
zgn. voo1'loopig • pen sioen (bedoeld in het 
R egl en,ent voorl,oopige pensionneeri11(1 on
derwijzr,rs, vastgeste(d bij pa1·ag1·aaf 15 A 

der W et van 22 F ebruari 1930, S. 100) niet 
begrepen. 17 _D ecember. 

Posterlj en giro . 
. - Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925, S. 396, het Pakketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, en het Internationaal Post
besluit 1934 (Stbl. n° . 570). 

S. 341. 27 Maart. Blz. 112. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Organiek Besluit P.T.T. 1928. 
. S. 383. 17 April. Blz. 116. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van het Organiek Besluit P.T.T. 1928 (art. 
I) en de Besluiten, betreffende het perso
neel van het Staatsbedrijf der P., T . en T. 
(artikelen II en III; niet afgedrukt). 

S. 384. 12 Mei. Blz. 277. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

beslui t 1925 (Stbl. 396). 
. S. 346. 26 Juni. BIBz. 263. 

- Besluit, houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S. 396, en van het Internatio
naal Postbesluit 1934 (Stbl. 570). 

S. 350. 10 November, Blz. 519. 
Prijsopdrijving. 
- Wet, houdende tijdelijke maatregelen tot 

het tegengaan van prijsopdrijving. 
S. 639 D. '30 September. Blz. 557. 

- Besluit tot vaststelling van regelen als be
doeld in artikel 5 der wet van 30 September 
1936, S . . 639 D, houdende tijdelijke maat
regelen tot h'et tegengaan van prijsopdrij
ving. S. 681. 22 October. Blz. 559. 

Provinciaal bestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Regl. op de 

wegen in Z.-Holland art. 7 ; B . W. art. 715; 
Sv. art. 358 ; Sr. artt. 424- 47 4.) - Het bij 
a,·t. 7 van het Reglement op de Provinciale 
wegen in de Provincie Zuid-Holland gegeven 
verbod om van de provinciale wegen gebrui k 
t e maken tot het ,,,maken en behouden" van 
uitwegen, . enz. is aldus t e verstaan, dat ook 
reeds bij het gebruik tot het "behouden" van 
uitwegen, enz. het v,erbod is overtreden. - -
Nu uit de verklaring van req. blijkt, dat in 
Maart 1935, toen hij bestuurslid was van 
D. F. C. de juniores-leden van die vereeni
ging geregeld gebruik rnaakten van den 
bern, van den betrokken provincialen weg 
doo,· zich over bedoelden to egangsbrug op 
het veld te begeven, heeft de Rechtb. be
wezen kunnen verklaren, dat req. als be
stuurslid van genoemde ve,·eeniging van de 
berm en van genoemden weg tot het behou
den van bedoelden toegangsbrug gebruik 
hee ft gemaakt, waarvoor geenszins noodig is, 
dat req. persoonlijk die b1-ug heeft betreden . 
[Anders Adv.-Gen. v . Lie,·. ] - De omstan
digheid, dat ook -- andere bestuursl eden' ten 
deze aansprakelijk zijn, kan de . aansprake
lijkheid van req. niet opheffen. - Het be
roep van req. op de onistand,igheid, dat de 
bedoelde b1·ug de .eenige uitweg van het 
oefenveld naar den openbaren weg uitmaak
te, is door de R echtb. terecht verworpen, 
dawr - wat er 1noge zijn van het recht van 
uitweg volgen,; art. 715 B . W. - voor het 
onderhavige gebruik eene form eel e vergun
ning (van Ged. Staten van Z .-H olland) noo
dig is en de werking van het wettelijk voor
schrift van art . "/ W egen.-egle,nent voo,· 
Z uid,. IJ ollari,d doo1· het recht 01n een uitweg 
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te vo,·deren geenszim teniet kan wo,·den ge
daan. - Op het ve,·weer : ,,al meer dan hon
derd jaa,· ligt ter plaatse een brug" behoefde 
de R echtb. niet in te gaan, daar - nu deze 
omstandigheid aan de noodzakelijkheid van 
een vergunning niet zou afdoen - dit niet is 
een verweer als in art . 358, lid 3 Sv. be
doeld. - R eq. werd veroordeeld wegens het 
zonder door het daarto e aangewezen gezag 
verleen4e verg·unning gebruik maken van 
een provincialen weg; dat "de vergunning 
in het onderhavige geval zonder rneer rnoest 
worden verleend", kan daaraan niet afdoen. 

29 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 
62a, negende lid, der Provinciale wet. 

S. 352. 14 November. Blz. 680. 
Provinciale wet. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwet 1922, S . 240, van de wet van 
28 Mei 1925, S. 216, van de Gemeentewet, 
van de Provinciale Wet, van de wet van 30 
Juni 1923, S. 307, en van de wet van 17 
Juli 1923 {Stbl. n°. 364). 

S. 300. 9 J anuari. Blz. 97. 
Radio-reglement. 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het Radio-reglement 1930. 
S. 348 . 8 September. Blz. 495. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R v . a,·t . 

406, G,·ondwet art. 63, H. O. we t art . 4')', 
Bez.besluit B. Rijksambt. art. 1.) - Nu ten 
aanzien van de bezoldiging van buitenge
wone hoo'gleera·ren aan de 1'echnische Ho oge
school te Delft bij het B ezoldigingsbesluit 
1928 geen andere norrn is gesteld, dan dat 
die ten hoogste f 1000 zal bedragen, valt 
elke voorziening van den Minis ter, waarbij 
de bezoldiging van zoodanigen hoogleeraar 
wordt vastgesteld binnen deze grens en waa,·
in dus niet wordt afgeweken van eenige in 
het B esluit vervatte norm, buiten het terrein, 
dat door het vij fde l id van art. 1 wordt be
st,,eken. - D erhalve moet de vraag, of voor 
eischer het ambt van buitengewoon hoog
leeraar een nevenbetrekking in den zin van 
de M in. B esch. van 13 F ebruari 1930 is, 
waarvan de toepasselijkheid van die beschik
king af hangt, niet worden getoetst aan even
vermelde bepaling van het B ezoldigingsbe
sluit. - De !dacht, dat het H of ten onrechte 
de M in. B esch. van 13 Februari 1930 niet 
op eischer toepasselijk heeft geoo,·deeld, om
dat het Hof - ten onrechte - van oordeel 
was, dat zijn ambt is aan te merken als een 
nevenbetrekking in den zin van die Beschik
king, kan niet tot cassatie l eiden, omdat die 
B eschikking, welke overigens haar betceke
nis zij, eene inwendige regeling is gebleven, 
daar zij nu is openbaar gemaakt op de wijze, 
waa,·op dit met naar buiten werkende ,·ege
lingen van het Staatsbestuur geschiedt, zoo
dat reeds daarom die B eschikking niet is 
eene we t in den zin van art. 99 R. 0., waar
van schending een grond voor cassatie op
levert. - Anders P roc.-Gen. B esier , met be
toog, dat ook de Minister zich he,eft te hou
den aan de bewoordingen van zijne beschik
king en hij aan die bewoordingen geweld 
heeft aangedaan door bij de toepassing op 

het conc,·ete ge·val van· eischer diens betrek
king als nevenbetre kking te beschouwen, 
ofschoon daarnaast geen hoofdbetrekking 
meer bestond. 24 Januari. 

- Besluit tot verlaging van de bezoldigingen, 
weddeverhoogingen en andere inkomsten van 
het personeel van de Directie van de Indi
sche P ensioenfondsen. 

S. 940. 22 F ebruari. Blz. 218. 
- B eschikking van den Voo1'Z. van den Raad 

van M inisters, n°. 86 Kab. M. R ., betr . het 
dragen door ambtenaren in dienst of bij ge
kleed gaan in ·uniform van insignes of on
derscheidingsteekenen. 1 Maart . 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 17 Februari 1932, S. 53, 
zooals dat is aangevuld en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 28 Augustus 1935 , 
S. 526, tot nadere vaststelli ng van eene fot·
matie ten aanzien van h et personeel bij den 
Pensioenraad. S. 1384. 1 April. Blz. 224. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van he·t 
Koninklij k besluit van 29 December 1933, 
S. 776 , tot vaststell ing van bepalingen om
trent de jaarwedden van de leden en den 
griffier van en de substituut-griffier bij 
den Centralen Raad van Beroep en van de 
voorzitters en griffiers van de raden van 
beroep. S . 245 . 22 April . B lz. 93. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 
besluit van 29 December 1933, S. 775, hou
dende vastste lling van eene B'ezoldigings
regeling voo.r het personeel der Verzekerings
kamer. S . 246. 22 April. Blz. 94. 

- Wet tot nadere wijziging van de regelingen, 
houdende vaststelling van de bezoldiging van 
den Raad van State, de A lgemeene R eken
kamer, de rechterlijke macht en de mi li tair
rechterlijke macht. 

S. 303. 15 Mei. Blz. 25~. 
- Besluit, houdende nieuwe regeling van de 

onderscheidingsteekenen van het personeel 
der Rijksveldwacht. 

S. 283. 30 Mei. Blz. 254. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling va n het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlij ke Rijksambte
naren 1934 (S. 1933, n° . 783 ), laatstel ijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 21 De
cember 1935 {Stbl. n°. 784). 

S. 140. 5 Juni . Blz.252. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 13 Juli 1934, S. 368. 
tot vaststelling van bepali ngen betreffende 
indienstneming door de Raden van Arbeid 
van personeel op arbeidsovereenkomst (Ar
beidsovereenkomstenbesluit Raden van A1·
beid) , zooals dat is gewijz igd bij Koninklijk 
besluit van 13 Maart 1935, Stbl. n°. 120. 

S. 859. 20 Juli. Blz. 384. 
- Besluit tot uitsluiting van de toepasselijk

he id van artikel 6, tweede lid , van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement op enkele 
groepen personeel aan de Rijksunivers ite iten 
en de Technische hoogeschool. 

S. 371. 22 Augustus. Blz. 412. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Rechtstoestandsreglement Hoofdcommissaris
sen en Commissarissen van Politie {Stbl. 
1935 , n°. 344). 

S. 253 . 8 October. Blz. 518. 
- B eschikking van den M inister van Staat, 

Voorzitter van den Raad van M iniste,·s, n°. 
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373 I Kabinet :M.R., bet:reff ende: Uitvoe
ring artikel 97b, ! e lid, algemeen llijksannb
tenarenreglement. 15 Octobe,·. 

- Besluit tot uitvoering van a rt. 22, tweede 
lid, van het Bezoldigingsbesluit Burge rlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Salarisregeling van 
lee r! ing-verplegenden) . 

S. 182. 18 November. Blz. 598. 
- Besluit tot nadere wijziging van de bepa

lingen betreffende den Geneeskundi gen Raad 
van het Departement van Koloniën. 

S . 981. 3 December. Blz. 694. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Alge111. llijksa,nbtenaren-lleglement 
Art. 6.) - De bepaling van art . 6 lid 2 
sub a geldt niet voor den a,nbtenaar in 
tijdelijken dienst, die vóór de inwe,·kingtre
ding van dit rcgle11ient als zood,anig is aan
gesteld, àaar het artikel spr ekt ove,· ,,de 
werkzaamheden, waarmede de ambtenaar zal 
worden belast". 3 December. 

Rijksbelastlngeu. 
-· Besluit tot wijziging van formulieren voor 

aang iftebiljetten der inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbelasting, der vermogensbelas
ting en der verdedigingsbelasting I. 

S. 443. 22 Februari . Blz. 122. 
- Arres t van den H oogen Baad. ( Inval.wet 

art. !10; W et l nvord. 's llijks dfr . bel. art. 
12.) - De premievordering der Rijksver
zekeringsbank is bevoo"recht boven die ter 
zake van R ijksinkomstenbelasting en P er
soneel e belasting . 26 J uni. 

- Wet tot wijziging van de Wet op de In
komstenbelasting 1914 en van de Successie
wet. S . 405. 10 December. Blz. 622. 

- Wet tot belasting van nalatenschappen van 
Nederlanders, die het Rijk metterwoon heb
ben verlaten en van door zoodani ge eder
landers gedane schenkingen. 

S. 406. 21 December. Blz. 623. 
- Wet tot heffing van opcenten op enkele 

belastingen in de begrootingsjaren 1937 en 
1938. S . 407. 28 December. Blz. 624. 

Rijkspolitie. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van het Rijkspol itiebeslui t , 
Stbl. 1935, n°. 497. 

S. 284 . 13 Juli . Blz. 407. 
R ijk veldwacht. 
- B esluit tot vaststelling van een nieuw Or

ganisatiebesluit Rijksveldwacht. 
S. 241. 2 Maa rt. Blz. 89 . 

Rijtijdenwet. 
- Wet, houdende bepali ngen, beoogende het 

tegengaan van oververmoeidheid van be
stuurders va n motorrijtuigen. (Rijtijdenwet 
1936.) S . 802. 9 Novembe r. Blz. 565 . 

Sanctiewet. 
- Beslui t tot intrekking van het Bes lui t va n 

14 ovember 1935, N°. 1, houdende een 
ve rbod van credieten aan Italië (Stbl. n°. 
647) . S . 160. 17 Juli . Bl z. 355 . 

- Besluit tot intrekking van het Be luit van 
14 ovember 1935, 0

• 2, houdende een 
verbod van invoer van goederen uit Italië 
(Stbl. n°. 648). S.161. 17Juli . Blz.355. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelling van een reg lement 

voor de scheepvaart ter beve ilig ing van de 
beweegbare spoorwegbrug in den spoorweg 
Gouda-Rotterdam over het Boerengat te 

Rotterdam. S. 561. 18 J a nua ri . Blz. 140. 
- Ar11est van den H oogen Baad. ( W et Vracht

verdeeling B innenscheepvaart artt. 1 en rt.) 
-- Gereq. ko,nende van Angeren, ge,n . B em
mel, begaf zich niet zijn schip naar Geen
dijk, gem. W issekerke en bevoer te dien 
einde o. a. de Ooster-Schelde en de wateren 
tusschen Noord- en Z uid-B eveland, Zand
kreek en Zandvliet. - Hij begaf zich du.s 
niet naar de open zee of naar B elgië. T en 
onrechte heeft derhalve de ll,;chtb. geoor-

. deeld, dat ge,·eq. op g,·ond van art. 2 lià 1 
der herziene R ijnvaartakte aansp,·aak had op 
de rechten, welke deze bepaling aan de daar-
1-,edoelde schippers gee ft , waaruit volgt , dat 
re,eds hierom mede onjuist is de meening 
de,· ll echtb. , dat gereq. op g,·ond van art. 2 
lid 1 aansp,·aak zou kunnen 11,aken op het 
recht van vrije vaart in den zin van art. 1. 
- De grondslagen, welke de R echtb. geejt 
voor hare conclusie, dat de bovengemelde 
Z eeuwsche wateren tot den llijn ·en "ses em
bouchures" zouden behooren - conclusie, 
welke trouwens op zich zelve doo,· die grond
slagen kwalijk wordt gerechtvaardigd - zijn 
daar,nede weggevallen . Ook overigens is er 
geen ,·eden, waaro,n i. c. de wet van 5 :Mei 
1933 S . 251 toepassing zou missen. - [Aldus 
ook Proc. -Gen. B esie,·, deze voorts : Ooste,·
S chelde en het Slo e en daarm ede oo k Zuid
vl iet of Zandkreek zijn z. g. tusschenwateren 
geen llijnmondingen (Scheldetractaat 1842 ). 
Voor een schip gereed liggend voor bev,·ach
ting met lading, die bestemd is voor een 
plaats buiten het llijnvaartgebied, kan vóór 
het vertrek de goedkeuring, welke vereischt 
wordt voor het vervoeren van die lading bui
ten di t gebied, gevraagd worden van de 
B evrachtingsco,n,nissie van de plaats der 
lading . - Art. '"/ tre f t ook het vervoer van 
ingeladen goederen, voor wel ke ,· vervoer, 
b. v. ook over water, dat buiten het R ijn
vaa,·tgebied is gelegen, een bewijs van goed
keuring van inlading vereischt was. - I n 
het vonnis van den Kantonrechter ko,nt een 
schrijff out voor in de benaming.] 

3 Februari. 
- Besluit tot wijziging van het Al gemeen 

reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen, vastgesteld bij Koni nklijk bes lui t 
van 24 November 1919, S. 765, en laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk bes lu it van 26 
J uli 1935 (Stbl. n°. 431). 

S. 564. 2 Maart. Blz. 144 . 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politie voor de Noorderhaven, 
de Visschershaven en de Zuiderhaven te 
D en Oever en voor de Oude haven te De 
Houkes. S. 565. 2 Maart. Blz. 145 . 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de havens, slui 
zen, bruggen e n andere we rken, behoorende 
tot den afsluitdijk van het IJsselmeer. 

S. 566. 2 M aart. Blz. 145. 
-- Besluit tot wijzig ing van het bijzonder 

reglement van politie voor de havens der 
e il anden Terschelling, VI iel and, T exel (Oude 
Schild) , Wieringen, Urk en Marken, vast
gesteld bij Koninklijk beslui t van 23 Mei 
1892, S . 121, en gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 6 J uli 1929 (Stbl. n°. 382). 

S . 567. 2 Maart. Blz. 146. 



s AL~l;IABE'.CTSCH REGISTER .1936 60 

Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Regl. 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen 
art. 46 .) - H,et bepaalde bij art. 46 van het 
Alge11i. R egl. van politie voo,· rivie,·en en 
Rijkskanalen, dat een ieder, als loodf3 .aan 
boord van een schip wienstdoende, steedi3 
voorzien 11ioet zijn van een . ex&rnplaar van 
de daarbedoelde regl ementen, kan niet an
de,·s beteekenen dan dat de loods die regl e
menten zelf bij zich of onder zich 1noet 
hebben, aan wel ken eisch niet reedA is vol 
daan, wanneer de reglementen aan boord 
aanwezig zijn en daarom te zijner beschik
king staan. Dit kl emt te ,neer, nu, vol gens 
art. 4 van genoemil, R egl ement, die ve,·pl ich
ting ook geldt voor den schipper. - De vrij
sp,·aak steunt op een onjuiste opvatting van 
het "voorzien zijn van", voo1·komend in art. 
46 v.n. en in de dagv . en is derhal •ve niet 
gegeven op den grondslag der t.l.l. ; zij is 
niet een vrijsp1·aak in den zin van art . 480 
S v. 2 Maart. 

--'- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Vracht
verd . Binnenscheepvaart a,·tt. 1 en 7.) -
H et Hollandi3ch Diep behoort tot de "em
bouchures" van den R -ijn in den zin van art. 
1 van de H erziene R ijnvaartakt, . - 'f'e,·echt 
hee ft de R echtb . de W et van 5 M ei 1933 
S. 251 hier niet van toepassing geacht. 

9 Maa,·t. 
- A.-rest van den H oo gen Raad. ( Wet Vracht

ve . d,eeling Binnenscheepvaart art. 7.) -
Sl echts voor zoover de in Nijmegen - en in 
het algem een in plaatsen aan straks te ,nel 
den wateren gelegen - in te laden of in 
lading te nemen go ede,·en, hoewel ove,·igens 
vallende or,ile,· die bedoeld bij art. 7 der 
W et van 5 M ei 1988, S . 251, bestemd zijn 
om over de wateren aangeduid in a,·t. 1 
van de herziene R ijnvaartacte te worden 
vervoerd, ,nist die wet op het inladen of in 
lading nemen dààrvan toepassing. - Voor
zoover echter de bestemming dier go ederen 
is om te 1JJOrden vervoerd of mede te w01·den 
vervoerd over andere wateren, dan de boven
bedo elde, en wel naar binnen het Rijk ge
l egen plaatsen, vindt de wet op het inladen 
of in lading nemen die·r go ederen wel toe
passing. M itsdien behoefde gereq. in zoo
verre t. a. v. de door hem gesloten vervoe,·· 
overeenkomst van zijn lading grint [ van 
Nijmegen naar Onstwedde], alvo;•ens tot de 
inlading over te gaan, de tusschenkomst of 
go edkeuring van de bevrachtingscommiesie 
te Nijm egen. H ij pleegde, die lading ver
voerend over wateren, niet vallende onder 
art. 1 der acte, met bes te,nming naar een 
binnen het R ijk gel egen plaats, zonder die 
tusschenkomst of go edkeuring, ingevolge de 
artt. 7 en 11 der W et een strafbaar feit. 

30 Maar t. 
- Arrest van den H oogen Baad. ( W et Vracht

verdeeling B innenscheepvaart art. 7.) - In 
een geval als het onderhavige, waarin goe
deren zijn ingeladen binnen het district van 
eene bevrachtingscommissie ,net bestemming 
om te worden vervoerd nàar een binnen het 
Rijk gel egen plaats en wel voor eeti deel 
over andere wateren, dan die welke zijn aan
geduid in art . 1 der H erziene R ijnvaartacte, 
vindt de wet van 5 M ei 1933 S. 251 op het 
inladen en in lading ne11ien toepassin g voor-

zoov.er de bestemming der goederen is om te 
worden vervoerd op bovenbedoelde "andere" 
wateren, zoodat in zóóve,-re t . a. v. de ge
sloten overeenkomst, al vo, ·ens tot de inla
ding werd overgegaan, t·11.Sschenko1nst of 
goedkeuring van de bevrachtingscommissie 
van dat district noodig was. De lading over 
die "andere" wateren vervoerend zonder die 
tusschenkomst of go edkeuring, handelde de 
schipper in strijd m et art. 7 d er wet, terwijl 
i. c. van een onthelfing bedoeld in art . 4 
onder c dier wet geen sprake is. - Quali
f icatie verbeterd (uitlokking). 30 Maart. 

- Arrest van den Hoo gen Raail. ( W et Vracht
verdeeling B innenscheepvaa,·t a,·t. 7.) -
Sl echts voorzoover de in plaatsen aan na te 
melden wate,·en gel egen in te laden of in 
lading te nemen goederen, hoewel overigens 
vallende o,u:l,er die bedo eld bij a,·t. 7 der wet 
van 5 M ei 19/JS, S. 251 , bestemd zijn om te 
worden vervoerd over de wateren aangeduid 
in art . 1 van de H e,·ziene A cte o,ntrent de 
Rijnvaart, mist de wet op het inladen of in 
lading ne,nen dààrvan toepassing . - Is de 
bestemming van die go ederen echter om te 
worden vc,·voerd of - zooals i . t· . - m ed e te 
wo,·den ve,·votYrd, over ande,·e wate,·en, dan 
de bovenbedoelde, en wel naa,· binnen het 
R ijk gel egen plaatsen, dan vindt de wet op 
het inladen of in lading ne,nen dier goede
ren toepassing. - De R echtb. hee ft ten on
rechte het bewezenverklaarde niet strafbaar 
geoordeeld. [Aldus ook Adv.-Gen. B erge,·.] 
- Alvo,·ens in deze tot een beslissing om
trent de stmfbaa,·heid van het telastegelegde 
en van den ge,·eq. te kunnen komen, m oet 
vas tstaan, of de sluiskolk ·,•an à.e z.g. Oude 
Haven te Gorinche,n behoort tot hel water
gebied, waarop de H erziene Acte, zij het ;11-
gevolge a·rt. 11 daarvan, toepassing moet 
vinden. Dit is geen beslissing van zuiver 
••echts kundigen aard. [A nders de Adv.-Gen.]. 

4 M ei . 
- Besluit tot aanvulling va n het Bijzonder 

aanvaringsreglement Westerschelde, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 
1924, S. 419, en het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 2 October 1933 (Stbl. 
511). S. 574. 15 Juni. Blz. 297. 

- Besluit, tot wijziging van het bijzonder 
reglement va n poli tie voor de haven re 
Breskens, vastgesteld bij K oninklijk besluit 
van 13 Mei 1918, S. 289 , en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 29 Augustus 1924 
(Stbl. n° . 431). 

S. 576. 28 Augustus. Blz. 508. 
- Besluit, tot vaststelling van een reglement 

van politie voor eenige Tiv ieren en stroomen 
beneden Dordrecht. 

S. 577. 8 September. B lz. 508. 
- Besluit tot uitvoering van artike l 10, twee

de lid, van da " Schepenwet". 
S. 593. 10 September. Blz. 628 . 

- Arres t van den H oogen Raad. (Wet Vracht
verdeeling B innenscheepvaa,·t artt . 4 en 7 ; 
W et Alg. B ep. art. 11 ; Sr. art . 47, 1° .) -
De à.oo,· de B evrachtings-Commissi,e voor on
bepaalden tijd - in tegenstelling rnet die 
voor bepaal,J,en tijd - verl eende ontheff ing 
hee f t dezelfde 1.,.,-acht als ware zij zonde,· 
meer gegeven. - In het algemeen zijn admi
nistratieve beschikkingen voo,· wijziging oj 
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intrekking vat baar, tenzij in b e·paalrie geval
len te dien aanzien bijzondere afwijkende 
wettelijke vowschriften zijn gegeven of uit 
het stelsel der schrift elijke 1·egeJ,ing het 
tegendeel valt af te l eiden. Noch eenig voo,·
schrif t noch het stelsel der wet van 5 M e, 
1933 S. 251 verzet zich tegen het door de 
B evrachtingscommissie in.tr.ekken eener do or 
haM verl eende ontheffing. [A nders Adv.
Gen. Wijnveldt]. - A 11,btshalve : Uit de 
door de R echtb. gebezigde bewijsmiddel en 
is niet af te leiden, dat de gereq. het feit 
heeft ,J,o·en plegen; uit niets blijkt toch, dat 
de in dienst van gereq. zijnde schippers niet 
zel f voor het door hen ondernomen vervoer 
strafrechtelijk aansprakelijk zijn. [A nders im
plicite de Adv.-Gen. ]. 19 Octo ber. 

- Besluit tot wijziging van het Schepenbe
sluit, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
26 November 1932 (Stbl. n°. 563). 

S . 579 D. 22 October. Blz. 523. 
- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 

reglement van politie voor de brug over de 
Oude Maas bij Barendrecht (,,Bijzonder 

. reglement brug Barendrecht.") 
S. 579 F . 1 December. Blz. 625. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor de Willemsvaart. 

S. 579 G. 5 December. Blz. 627. 
- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur ter uitvoering van de 
artikelen 12 en 13 van de Wet op de Zee
vaartdiploma's 1935, S . 456. (Ruil- en 
dienstdiplomaregle;nent. ) 

S . 579 H. 28 December. Blz. 752. 
- Wet tot wijziging van de Schepenwet. 

S. 526. 31 December. Blz. 803. 
Sigarenindustrie. 
- Wet, houdende tijdelijke maatregelen be

treffende de mechanisatie in de sigaren
industrie. S. 639 E. 5 November. Blz. 629. 

Sociale Verzekerin g. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

beslui t van den 2den Juni 1934, S. 301, tot 
vaststelling van een algemeenen maa tregel 
van bestuur, als bedoeld bij de a rtikelen 2 
en 48 der Wet op de Rijksverzekeringsb_ank 
en de R aden van Arbeid, S . 1933, n°. 598. 

S. 848. 8 April. Blz. 321. 
Spoor• en tramwegen. 
- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 

betreffende naastingsprijzen van drie locaal
spoorwegen. S. 1520. 26 Maart. Blz. 229 . 

- Besluit tot instelling van een Rijksver- 1 

keersinspectie. S. 573. 12 Juni. Blz. 296. 
- Besluit, tot nadere wijziging va n het Alge· 

meen R eglement Dienst en van het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 579 .B. 22 September. Blz. 512. 
- Wet tot bekrachtiging van ove reenkomsten 

betreffende naastingsprijzen van twee locaa l
spoorwegen. 

S. 525. 21 December. Blz. 750. 
- Wet tot bevordering van de samenwerking 

van tramwegen in Drenthe en Overijssel. 
S. 1521. 28 December. Blz. 713. 

Staatsblad. 
- Beschikking van den Minister van Justitie, 

betreffende de nummering van het Staats
blad ( ummeringsbeschikking Staatsblad). 

S, 281. 30 Maart. Blz. 95. 
- Besch ikking van den Minister van Justiti e 

betreffende de nummering van het Staats
bl ad (Gewijzigde nummeringsbeschikking 
Staatsblad). 

S . 288. 15 Deëember . 'Blz. 604 . 
- Beschiklêirrg · van den Minister, van,Justttie 

betreffende de opneming in het S'taatsblad 
van uittreksel. en verwijzingsbladen. (Be
schikking uittreksel - en verwijzingsbladen 
Staatsblad). 

S. 289. 15 December. Blz. 606. 
- Besluit, betreffende verplicht abonnement 

der gemeenten op afdeelingen van het 
Staatsblad. . 

S. 291. 30 December. B lz. 797. 
Statistiek. 
- Wet, houdende maatregelen tot het verkrij

gen van juiste economische statistieken. 
S. 639 DD. 28 December. Blz. 770. 

Strafrecht en strafvordering. 
- We't tot wijziging en aanvulling van de 

be pal i ogen betreffende de zeden in het Wet
boek van Strafrecht ter betere bescherming 
van minderjarigen. 

S. 203. 18 Juli. Blz. 401. 
Strandvonderij. 
- Besluit tot wijziginl!: van het Koninklijk 

besluit van den 18den December 1933, S. 704, 
tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van 1:--estuur, ter uitvoering van de wet 
op de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Stbl. 
321) . . S. 572. 29 Mei . Blz. 295. 

Suriname en Curaçao. 
- Wet, houdende herzien ing van het Regle

ment op het beleid der Regering in de ko
lonie Suriname. 

S . 902. 23 April. Blz. 199. 
- Wet, houdende herzien ing van het Regle

ment op het beleid der Regeer ing in de ko
lonie Curaçao. S. 903. 23 Apri l. Blz. 208. 

- Beslui t tot oprichting van een Pensioen
fonds voor de Cm, .çaosche burgerlijke lands
dienaren, de onderwijzers bij het bijzonder 
onderwijs en hunne weduwen en weezen. 

S. 941. 27 April. B lz. 218. 
- Besluit ter bekendmaking van den tekst 

der Wet op de Staatsinrichting van Suri
name en tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Surinaamsche 
Staatsregeling. 

S . 909 . 15 Augustus. B lz. 427. 
- Beslui t ter bekendma king van den tekst 

der Wet op de Staatsinrichting van Curaçao 
en tot bepaling van het tijdstip van inwer
kingti:eding van de Curaçaosche Staatsrege

,1-ing. • S . • 910. 15 Augustus. Blz. 440. 
- Besluit tot nadere ve rl enging van den 't,1fr

mijn van toepassing eener korting op de 
verlofsbezoldigingen van Surinaamsche lands
dienaren. S . 943. 19 November. Blz. 693. 

- Besluit tot nadere verlenging van den ter
mijn van toepass ing eener kortin g op de 
wach tgelden, welke worden gekweten uit 
de Surinaamsche geldmiddelen. 

S. 944. 19 November. Blz. 694. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Surinaamschen dienst 
hier te lande gedurende de jaren 1937, 1938 
en 1939. S. 915 . 28 December. Blz. 692. 

Tariefwet. 
- Besluit, houdende uitvoering van artike l 

30, tweede lid , en artikel 31 , ee rste lid, der 
Tariefwet 1934, alsmede van bijzondere he-
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pal ing 1 op post n°. 33 en bijzondere bepa-
1 ing 4 op post n°. 104 van het bij die wet 
behoorende tarief. 

S. 444. 28 Ma;irt. Blz. 123. 
- Besluit, houdende nadere bepalingen om

trent de weging van ingevoerd ruw zout. 
S. 446. 29 Mei. Blz. 413. 

'l'ractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 29 Juli 1935 te Rome 
tusschen het Koninkrijk der ederlandcn en 
het Koninkrij k Italië fl;esloten overeenkomst 
tot regeling van de betalingen voortspru i
tende uit het handelsverkeer tusschen beide 
landen. S. 80. 9 J anuari . Blz. 3. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in he t 
Staatsblad van de op 23 September 1935 te 
Sofia tusschen het Koninkrijk der Nederlan
den en het Koninkrijk Bulgarije gesloten 
compensatie- en clearingovereenkomst . 

S . 81. 16 J anua ri. Blz. 5. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Franschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken en den 
Nederlandschen Gezant te P arijs gew isse lde 
nota's dd. 17 en 19 October 1935, houdende 
eene overeenkomst tusschen Nederland en 
Frankrijk in zake vrijstelling van invoerrech
ten op benzine en smeeroli e in het in terna
t ionaal luch tverkeer. 

S. 82. 16 J anuari. Blz. 13. 
- Besluit, bepalende de bekendmakiug in het 

Staatsbl ad van het op 20 Februari 1933 te 
Genève tusschen Nederland en Belg ië ge
sloten vestigi ngs- en arbeidsverdrag met bij
behoorende nota's en protocol. 

S . 83. 18 J anuari . Blz. 15. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 29 J anuar i 1934 te 
Montevideo tusschen het Koninkrijk der 
N ederlanden en de R epubliek Uruguay ge
sloten verdrag van handel en scheepvaart 
met bijbehoorend slotprotocol. 

S. 84. 24 J anuari. Blz. 21. 
- B esluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Neder land
chen Gezant te Londen en den waarnemend 

Staatssecretaris voor de Bu itenlandsche Za
ken van Zijne Bri tsche M a jesteit gewissel de 
nota's dd . 31 December 1934, houdende eene 

. overeenkomst tot verlenging van den duur 
va n de op 19 Juni 1926 te Parijs tusschen 
de N ederlandsche Regeer ing voor Neder
land en N ederlandsch-lndië eenerzijds en de 
Regeeringen van Groot-Britannië en Noord
Ierland en van Britsch-lndië (India) ande r
zijds gesloten overeenk,omst, met bij lage en 
protocol, nopens het beheer van het quaran
taine-station te K amaran (S tbl. 1927, n°. 
282). S. 85 . 28 J anuari. Blz. 23. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 26 Apri l 1934 t;e 
Rome gesloten internationaal verdrag tot 
het brengen van eenheid in de methoden 
van monsterneming en van scheikund ig on
derzoek van kaas, met bijbehoorende proto
collen. S. 86. 11 Februari. Blz. 24. 

-- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het Protocol van Genève van 
14 Seprember 1929, met bijlage, nopens de 
herziening van h et Statuut van het Perma-

nent;e Hof van Internationale J nst,itie. 
S. 87. 22 Februari. B lz. 23. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het Haagsche Protocol van 
27 Maart 19 31 tot erkenning van de rechts
macht van het P ermanente Hof van I nter
nationale J ustit ie in geschi ll en, welke ove,· 
de uitlegging van de Haagsche verdragen 
van internationaal privaatrecht mochten rij
zen. S. 88 . 2 Maart. Blz. 33. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 11 December 1931 te 
Brussel gesloten internationaal verdrag tot 
het merken van eieren in het internationa al 
handelsverkeer met bijbehoorende bijlageP 
en protocol van onderteeken ing. 

S. 89. 5 Maart. Blz. 33. 
- Besluit, bepal ende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusechen den Nederland
schen Gezant te Londen en den B'ritschen 
Staatssecreta r is voor Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota's dd . 30 December 1935 , 
houdende eene overeenkomst tusschen Neder
land en het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-I erland in zake vrijstel
ling van invoerrechten op brandstof en 
smeermiddelen in het internationaal luch t
verkeer. S. 90. 9 Maart. B lz. 37. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 23 
September 1934 te Ankara tusschen het 
K oninkrijk der N ederlanden en de Repu
bliek Turkije gesloten handelsverdrag. 

S. 90 A. 26 Maart. Blz. 41. 
- Beslu it, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Londen en den Britschen 
Secretaris van Staat voor Buitenl andsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 18 December 
1935, houdende eene overeenkomst tusschen 
N ederland en het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland in zake 
de handelsbetrekkingen tusschen N ederland 
eenerzijds en N e}vfo undland, de Britsche ko
loniën en protectoraten en mandaatlanden, 
waarvan het mandaat wordt uitgeoefend 
door de R egeering van Zijne Britsche Ma
jesteit in het Vereenigd Koninkrij k, ander
zijds. S. 91. 27 Maart. Blz. 44. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het op 28 
Mei 1935 te Parijs tusschen het Koninkrijk 
der N ederlanden en de Fransche R epubl iek 
gesloten Verdrag van H andel en Scheep
vaart met bij I agen en protocol van onder
teekening, alsmede bijbehoorende notawisse
lingen. S. 92. 27 Maart. Blz. 47 . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in he t 
Staatsblad van het op 16 Juni 1934 te Ma
drid tusschen Nederland en Spanje gesloten 
verdrag van handel en scheepvaart met aan
vullend protocol , alsmede van de op 14 De
cember 1934 tusschen den Nederlandschen 
Gezant te Madrid en den Spaanschen Minis
ter van Staat gewissel de nota's betreffende 
de voorloopige toepassing van dat verdrag. 

S. 93. 3 April. B lz. 55. 
- Wet, koudende goedkeQring van het op 10 

April 1926 te Brussel gesloten verdrag tot 
het vaststellen van eei;iige eenvorm ige rege
len betreffende de immuniteit van staats
schepen alsmede van het op 24 Mei 1934 
aldaar geteekend additioneel protocol. 

S. 94. 23 April. Blz. 63 . 
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- Besluit, bepalende de bekendmaki ng in het 
Staatsblad van het op 6 Juni 1935 te Lon
den tusschen N ederl and en Groot-Britannië 
en Noord-Ierland gesloten verdrag in zake 
wederzijdsche vrijstelling .van belastingen in 
bepaalde gevallen, met bijbehoorende nota's 
betreffende de toepass ing va n het verdrag. 

S. 95. 5 Juni . Blz. 248. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 27 Juni 1935 en 22 
Mei 1936 te Londen onderteekende proto
coll en tot wijziging van de op 7 Mei 1934 
aldaar gesloten international e overeenkomst 
tot beperking van de productie en van den 
uitvoer van rubber (Stbl. 1934, n°. 436). 

S . 96. 8 Jul i. Bl z. 353. 
- Wet, houdende goedkeur ing van de her

nieuwde aanvaard ing van de verplichte 
rechtspraak overeenkomstig artikel 36 lid 2 
van het Statuut van het P ermanente H of 
van Internationale Justit ie. 

S . 97. 17 Juli . Blz. 354. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 10 Apr il 1926 te 
Brussel gesloten verdrag tot het vaststellen 
van eenige eenvormi ge regelen betreffende 
de immuni teit van staatsschepen, a lsmede 
van het op 24 Mei 1934 ald aar geteekend 
additioneel protocol. 
, S. 98. 22 Augustus. Blz. 478. 

- Beslui t, bepalende de bekendma king in het 
Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Suriname van de op 7 Juni 1930 te Genève 
gesloten verdragen met bijbehoorende pro
tocoll en : 1 °. tot invoer ing van eene eenvor
mige wet op wisselbr ieven en orderbriefjes ; 
2°. tot regeli ng van zekere wetsconfl icten 
ten aanzien van wisselbr ieven en orderbrief
jès; 3°. betreffende het zegelrech t ten aan
zien van wisselbr ieven en orderbri efjes (Stbl. 
1933, n°. 699). 

S. 99. 28 Augustus. Bl z. 485 . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasse lijkverklaring op 
Suriname van de op 19 Maart 1931 te 
Genève gesloten verdragen met bijbehooren
de protocoll en : 1 °. tot invoering van eene 
eenvormige wet op chèques; 2°. tot regeling 
van zekere wetsconfl icten ten aanzien van 
chèques; 3° . betreffende h et zegelrecht ten 
aanzi en van chèques (Stbl. 1934, n° . 210). 

S. 99 A. 28 Augustus. Blz. 486. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl ad van de .verklaring op 5 Augustus 
1936 door den Tijdelijk Zaakgelastigde der 

ederlanden t.e Bern op het Secretariaat 
van den Volkenbond a fgelegd, betreffende 
de hernieuwde aanvaarding van de verpl ich
te rechtspraak overeenkomstig artikel 36, 
lid 2, van het Statuut van het P ermanente 
Hof van Internationale Justiti e (Stbl. 1921 , 
n° . 1049 en 1936, n°. 87). 

S. 99 B. 28 Augustus. Blz. 486. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 8 Juni 1935 te Buda
pest tusschen N ederland en H ongarij e ge
sloten ve1·drag in zake de luchtvaart. 

S. 99 C. 29 Augu tus. Bl z. 487. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Franschen 
Mjnister van Bui tenl andsche Zaken en den 
N ederl andschen Gezant te P arij s gewisselde 

nota ' s dd . ,20 en 25 Mei 1936, houdende 
eene overeenkomst tusschen ederland en 
Fra nkrijk tot afsch a ffing van de consulaire 
visa op gezondheidspassen in het onder! ing 
verkeer tusschen ,N ederlandsch-Indi ë en 
Indo-China. 

S. 99 D. 25 September. Blz. 513. 
- Besluit, . bepalende de bekendmaking in he~ 

Staatsblad va n de toepasselijkverklaring op 
N ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
van de op 19 Juni 1934 te Londen ges loten 
overeenkomst betreffende de statistieken van 
doodsoorzaken (Stbl. 1934, n°. 660) . 

S. 99 E. 25 September. Bl z. 514. 
- Wet, houdende goedkeuring van de over

eenkomst nopens het goederenverkeer tus
schen N ederla ndsch-Indië en Dui tschl an c.l , 
a lsmede van het Tweede verdrag tot wijzi
ging van het Nederlandsch-Duitsche Douane
en Credietverdrag van 26 November 1925, 
beide op 6 Juni 1934 te Berlij n tusschen, 

ederla nd en D uitsçhland gesloten. 
S. 99 F. 20 November. Blz. 657 _ 

- Wet, houdende goedkeuring van het op !) 
April 1936 te 's-Gravenhage tusschen het
Koninkrijk der N ederlanden en de R epu
bliek Pol en gesloten T ariefverdrag. 

S . 99 G·. 21 November. Blz. 658_ 
- Wet tot goedkeuring van het ontwerp-ver

drag betreffende den arbeid van vrouwen 
bij ondergrondsche werken in alle soorten 
mijnen. (Genève 1935) . 

S. 99 H. 21 November. Bl z. 661. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid to t 

toetreding tot het ontw'erp-verdrag betref
fende het instellen van een internationaal 
stelsel van behoud van aanspraken en ve r
kregen rech ten, voortv loeiende uit de ouder
doms- en invaliditeits- en de weduwen- en 
weezenverzeker ing (Genève 1935). 

S. 99 I . 21 N ovember. Blz. 662. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staa tsbl ad van de tusschen den N ederland
schen Gezant te Londen en den Britschen 
Staatssecretaris voor Bui ten] andsche Za ken 
gewisselde nota 's dd . 27 Augustus 1936, hou
dende eene overeenkomst tusschen Neder
land en het Vereenigd Koninkrijk van Groofr. 
Britanni ë en Noord-Ierland betreffende we
derzijdsche vrijstelling van bepaalde belas
tingen in verband met het I uchtvervoerbe
drijf. S. 99 J. 26 ovember. Bl z. 666. 

- Besluit, bepalende de bekendma king in het 
Staatsbl ad van het verdrag va n Genève be
treffende de invoering of de handhaving van 
methodes tot vaststelling van minimum-loo
nen , dat op 16 Juni 1928 door de Algemeene 
Conferent ie van de Internationale Organ isa
tie van den A1·beid in hare llde zitting als 
ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

S. 99 K. 27 November. Bl z. 668. 
- W et , houdende goedkeuring van het N eder

landsch-Dui tsch verdrag nopens de regeling 
van het ·goederenverkeer voor het jaar 1936 
met bijl age en bijbehoorend slotprotocol , op 
23 December 1935 t.e Berlijn gesloten . 

S. 99 L. 9 December. Blz. 670. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsbl ad van de op 6 Juni 1934 te Berlij n 
tusschen N ederl and en Duitschla nd gesloten 
overeenkomst nopens het goederenverkeer 
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tusschen Nederlandsch-Indië en Duitschland. 

S. 99 M. 9 December. Blz. 676. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 6 Juni 1934 te Ber
lijn tusschen Nederland en Duitschland ge
sloten tweede- -verdrag. tot- wijiiging vàn het 
Nederlandsch-Duitsche douane- en crediet
verdrag van '26 Nove~ber 1925 (Stbl. 1926, 
n°. 348). S. 99 N. 9 December. Blz. 678. 

- Wet, houdende wijziging van de wéf op het 
Nederlandsch onderdaanschap van niet-Ne
derlanders, ter uitvoering van enkele bepa
lingen van het Verdrag nopens zekere 
vragen betreffende wetsconflicten inzake na
tionaliteit en van het Protocol betreffende 
een geval van staatloosheid, beide van 12 
April 1930, zoomede tot het doen overeen
stemmen van opschrift en terminologie dezer 
wet met hare considerans. 

S. 912. 21 December. Blz. 690. 
· - Wet, houdende goedkeuring van het op 15 

Mei 1936 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en België gesloten verdrag betreffende 
den onderstand en de terugleiding van be
hoeftigen. 

S. 99 0. 21 December. Blz. 728 . 
- Wet, houdende goedkeuring van het Pro

tocol van 12 April 1930 nopens de militaire 
verplichtingen in bepaalde gevallen van dub
bele nationaliteit. 

van 23 Juli 1908 (Stbl. n°. 236) . 

Ultverkoopen. 
S. 381. 2 Maart. Blz. 116 . 

- Arrest van den Hbog8'fl.•-Raad. (Wet op het 
uitverkoopen en oprui,nen artt. il, S en 6.) -
H et in de t.l.l. en bewezenverklaring als 
quali ficati e aan te ,ne:rfce!I gedeelte, dat req. 
den verkoop hee ft aangekondigd o'p zooda
nige wijze, dat daa,·doo,' redelijkerwijs de 
indruk we.rd gewekt van een t'ijdelij ke · voor
deelige aanbieding in verband 1net bijzondere 
0111standigheden, welke zich t . a. v. een win
kelnering kunnen voordoen, is i. c. op het 

· overigens te laste gelegde ten onrechu to e
gepast. [Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] -
Bijzondere 0111standigheden, welke zich t.a.v 
,,een" winkelnering voordoen, wil zeggen, 
bijzondere omstandigheden, die zich t . a. v. 
elke winkelnering, afgezien van haar be
paalden aard, kunnen voordoen. Art. 2, lid 2 
heeft het oog op dezelfde omstandigheden , 
welke naar art. 6 voor de Ka,n er van Koop
handel grond kunnen opl.everen tot het ver
leenen van een vergunning ingevolge art. 2, 
lid 1. [Anders de Adv.-Gen.). - De in de 
t.l.l. omschreven 0111.standigheid, dat de -in 
die winkelnering verhandeld worde11de en 
aanwezige coupons aan mode onderhe·vig 
waren en bij niet spoedigen verkoop in aan
zienlijke mate in waarde zouden verminde-

S. 99 P. 21 December. Blz. 729. 
- Wet, houdende goedkeuring van hèt' Proto-

1 

col van 12 April 1930 betreffende een geval 
van staatloosheid. 

ren, valt noch onder het eerst e, noch onde,· 
het tweede lid van a:rt . 6. - H et bewezene 
val t ook niet onder art. 3, l id il der· wet. 
aangezien hét niet betrof een verkoop i. v. ,,, : 
jaars- of seizoenswisseling. 4 M ei. S. 99 Q. 21 December. Blz. 732. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Ver
drag van 12 April 1930 nopens zekere vra
gen betreffende wetsconflicten inzake na
tionali teit. 

S. 99 R. 21 December. Blz. 734. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 December 1935 te 
Berlijn gesloten Nede-rlandsch-Duitsch ver
drag nopens de regeling van het goederen
verkeer voor het jaar 1936, met bijlage en 
bijbehoorend slotprotocol, alsmede van de op 
denzelfden datum gewisselde nota's betref
fende de voorloopige toepassing van het ver
drag. S. 99 S. 23 December. Bl z. 678. 

- Wet tot goedkeuring van het Protocol van 
1 Juni 1935 inzake wijziging van eenige ar
tikelen van het Verdrag houdende regeling 
van de luchtvaart van 13 October 1919 
(S. 1928, n°. 397 en S. 193.3, n°. 354) en van 
het Protocol van 1 Juni 1935 inzake wijzi 
g ing van bijl age H . van h et V e rdrag. 

S. 99 T . 28 December. Blz. 740. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 1 

April 1933 te 's-Gravenhage tusschen Neder
land en Luxemburg gesloten vestigings- en 
arbeidsverdrag. 

S. 99 U. 28 December. Blz. 745. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 20 

December 1935 te Washington, D. C., tus
schen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Vereenigde Staten van Amerika gesloten 
Handelsverdrag met bijlagen en bijbehoo
rende notawisseling. 

S. 99 V . 31 December. Blz. 781. 
Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1936 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 

Veewet. 
: - Beslui t tot het in het leven roepen van be

palingen, tot wering en bestrijding van de 
varkenspest. 

S. 779 A. 27 November. Blz. 632. 
Veren. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement van 

politie voor het Moerdijksche Veer, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 14 J anuar i 
1932 (Stbl. n°. 12) . 

S. 571. 8 Mei. Blz. 149. 
Verkeerswezen. 
- Besluit tot instelling van een Rijksver-

keersinspectie, S. 573. 12 Juni . Blz. 296. 
; Vlsscherlj. . 
, - Besluit tot wijziging van het Riviervissche

rijreglement (Stbl. 1932, n° . 315). 
S. 771. 2 September. Blz. 559. 

j - Arrest van den H ooge'/'/, Raad. (Vissçhe_rij
wet S . 1931, a,·t. 16.) - E en onbevangen 
lezing van art. 16 Vissch erijwet S. 1981 n° . 
41P in zijn geh e,el dwingt zeke,· niet tot dr 
door d~ ll 'ec hfb. gehuldigde opvatting, -w~lke 
medebrengt, dat die bepalin{I drie verschil
lende kl eine vischakten zoude kennen na.ar 
gelang van het te bezigen vischmiddel1 doch 
leidt tot de opvatting, dat de kleine visch
akte den. houder daarvan het recht geeft 
om te visschen met één der d,-ie in die be
paling geno emde vischmiddelen 11aar zijn 
keuze, met dien verstande, dat hij niet te
gelijkertijd m ét nieer da'! één der drie ge
noemde middelen m,a,g vfssche,. , doc h overi
gens, telkens wanneer hij de vissch,erij uit
oefent, in de keuze vrij is . - Art. 16, l id 5, 
noch ook lid S onder C, noen,t bij if.e bepa
ling . van den inhoud de,· akte ook niet de 
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-ve1·melding van het visch11iiddel , - De ,,,,er-
111 elding in de aan req , uitgereikte kleine 
vischakte is ,d:,aa,rin ten onrechte opge,wmen, 
zoodat de bewczenverkla1·ing, 1n, n , de om
standigheid, dat req , niet was voorzien va11 
een akte, geldig voor de door hem uitge
oefende visscherij, niet voldoende m et re
denen is 011.ldeed, 16 N ove11iber, 

Vleeschkeurlng·swet. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het K c,. 

n inklijk beslu it van 5 Juni 1920, S, 285, 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van 
de Vleeschkeur ingswet (Stbl. 1919, n°, 524) . 

S. 852. 6 Mei. Blz. 336, 
- A,.,.est van den H oogen Raad, ( Vl eesch

keuringswe t art, 40.) - Uit de verklari/1,g 
van de ,i verd, en uit hetgeen de keurmeester
cont?-ol eur bij zijn p.v. heeft gerelateerd, mei 
na1ne uit de omstandigheid, dat de betrolL
ken vl eeschwaren zich bevonden in een kel 
dè,· van het perc-eel, waarin req.'s vl eesch
winkel was gevestigd, heeft de R echtb . kun · 
nen a fl eiden dat req , de vl eeschwaren ter 
aflevering voorhanden had. D e vraag, of zij 
dit terecht hee ft gedaan, kan in cassatie met 
worden onae1·zocht . 18 M ei. 

- Koninklijk besluit. (Vleeschkeuringswet art. 
10.} - lJe in art , 10 omsch,·even bevoegd· 
heid van Ged. Staten kan niet worden ver
kort door een, in een door de gemeente met 
een derde aangegane overeenkoms. VOO'f'· 

komende regelin g tot het beslechten •van 
geschillen over de uitvoering dier overeen
ko11ist. 29 Septemb er. 

- Arrest van den H oo gen R aad. (Crisisva,·. 
kensbesluit 1933 art, 10 ; Vl eeschkeuringswet 
artt. 16 en 35.) - Bij d e toepassing van 
art . 10 Crisisvarkensbesluit 1933 ko1nen de 
bepalingen d er Vl eeschkeuringswet alleen in 
aanmerking voo,· de vraag, welke varkens 
na slachting van een merk, als bedoeld in 
art. 16 moeten worden voo1·zien. Die v1·aag 
vindt haai· beantwoording in- de a,·tt. 16 j 0

• 

4 vlg . dier wet en daarbij is van geen be
teekenis, dat art. 35 het verbod tot het in 
voo,·raad houden van niet van het voorge
schreven rnerk voorzien vl eesch beperlr,t do01· 
het "tenzij in afwachting van de keu,·ing" , 
nu art. 10 Crisisvarkensbesluit 1933 niet 
sp1·eekt van hetgeen van het merk m oet 
zijn, doch van hetg een daarvan moet woi'llen 
voorzien. - H ieruit volgt, dat de m·aag of 
h et " tenzij in a;fwachting enz.'' in a,·t. 35 
Vl eesch keuringswet al dan niet vo1·1nt een 
ele11ient van het in dat artikel omschreven 
strafbare f eit buiten beschouwing kan blij
ven en ,evenzeer de m-aag, of t erecht is be
slist, dat req , niet was · in afwachting van de 
keu1·ing. Ook het derde 1niddel faalt, omdat 
h et uitgaat van de onjuiste st ell ing, dat de 
t;jd vóór de keuring slechts in beschouwing 
had mogen zijn genomen, indien was ten 
l aste gel egd en bewezenverldaard, dat 1·eq. 
niet was in afwachting van de keurin g. -
Waar art , 10 onder de voorwaarden van 
strafbaarheid alleen noemt de niet-betaling 
van het in art . 8 onder A bedoelde bedrag, 
kan van een vasts tellin g doo,· het H oofd 
v an den K euringsdienst van een bed,·ag 
eener voorloopige ·betaling bezwaa,·lijk sprake 
zijn. 26 October. Blz. 501. 

- K oninklijk besluit. (Vl eesch keuringswet art. 

22). - Nu Ged. Staten aanne1nelijk hebben 
gemaakt, dat zij van hun besluit tot ver
daging van hun beslissing omtrent .een 1·aads
beslui t tot verlaging de,· jaa,·wedde van den 
keuringsveearts binnen den gestelden ter
mijn bericht aan het gemeentebestuur hebben 
ingezonden, kan daa'f'aan niet aj,doen de be
wering van het gemeentebestuur, dat die het 
besluit van Ged. Staten nie t zou hebben 
1mtvangen. 9 November. 

- Arres t van den H oogen Raad. (Vl eeschkeu
ringswet artt. 19 en 38.) - D e bepaling 
van art . 4, onder c van het K. B. van 10 
J uli 1926, S. 233, kan gez egd worden in t e 
houden ,een t er wering van voor de volksge
zo,ulheid schadelijke producten gestelden 
eisl'h , waarbij niet te,· zake doet of bepaalde 
in strijd met dat voorsch,·ift in een vl eesch
winkel aangetroffen p1·oducten al dan niet 
voo1· de vol ksgezondheid schadelijk blij ken 
t e zijn. Z ij is dus bevoegdelijk gegeven. -
Dat deze bepaling is aangeduid als een 
"voo,·schrift" beteekent niet mee,·, dan dat 
een ander woon], voo,· eenzelfde beg,-ip is 
gebezigd, - D e R echtb. heeft kennelijk de 
woorden de1· t.l.l., dat de ve,·d. in zijn win
kel aanwezig heeft gehad, aldus opgevat dat 
vcrd. hoofd van die inrichting was, welke 
uitlegging geenszins m et de woorden die r 
t.l.l . onvereenigbaar is. 16 November. 

Vogelwet. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen tot be

scherming van in het wild levende vogels, 
(,,Vogelwet 1936".} 

S. 700. 31 December. Blz. 773, 
Vofüsg·ezondbelcl . 
- Wet tot verlengiug van den geldighe ids

duur van tijdelijke bepal ingen betreffende 
de vaccinatie, vervat in de wet van den 
llden F ebruar i 1928, S, 29, zooals zij zijn 
gewijzigd bij de wetten van 29 December 
1928, S. 523, van 30 December 1929, S . 589, 
van 31 December 1930, S. 518, van 29 De
cember 1932, S, 659, en van 29 December 
1934, s. 725. 

S. 803. 31 December. Blz. 656. 
Vorderingen. 
- Wet tot het teniet doen van de vorderingen 

op de naam looze vennootschappen "Tram
weg Maatschappij de Meijerij" te Eindho
ven, ,,Stoomtram 's H ertogenbosch-Helmond, 
Veghel-Oss" te Veghel , ,,Holl andsche 
Buurtspoorwegen" te Ti lburg (gevestigd te 
B russel} , ,,Zuider Stoomtram weg Maatschap
pij " te Breda, ,,Zuid-N ederlandsche Stoom
tramweg Maatschappij" te Breda en "Stoom
tramweg Maatschappij Antwerpen-Bergen 
op Zoom- Tholen" te Bergen op Zoom we
gens rentelooze voorschotten van den Staat 
en van toepass ingverklaring van de wet op 
de vergadering van houders van schuldbrie
ven aan toonder op de aan toonder 1 uidende 
schuldbrieven - ongeacht het bedrag, waar
toe deze in omloop zij n- ten laste van deze 
naamlooze vennootschappen, voor zooverre 
die in ederland gevestigd zijn. 

S. 1522. 28 December. Blz. 714. 
Vreemdellng·enreglement. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Vreemdelingenreglement (Koninklijk besluit 
van 16 Augustus 1918, Stbl. n°. 521). 

S. 251. 11 September. B lz. 493. 
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Vuurwapenwet. 
- A1-rest van den Hoogen Raad. (Vuurwapen

wet 1919 art. 1 ; Vuu,·wapenreglement art. 
1.) - H et betoog van req., voorzoover daar
bij als vaststaande wordt aangino,nen, dat 
het betrokken alarmpis tool een ve1·ko1·ten 
loop had en slechts dan scherpe patronen 
kon bevatten, wannee,· deze daartoe een 
speciale behandeling hadden ondergaan, mist 
feitelijken g,·ondslag . - "Wil het uitzonde
ringsgeval van het 2e lid van art. 1 van het 
K. B. van 11 Jul i 1919 , 474 zich voor
do en, dan ,noet het alarmpistool elk der d1·ie 
in dat lid beschreven eigenschappen bezitten. 
Uit hetgeen den rechter is gebleken, kan hij 
afleiden, dat het pistool andere dan enkel 
losse pat,·onen kon bevatten. - [Anders 
Adv.-Gen. W ·ijnveldt, die van oordeel is, dat 
voor de st,•afbaarheid noodig is, dat bewezen 
worde, dat het alarmpistool e1· niet een is, 
dat geen loop of kennelijk verkorten loop 
heeft en •het niet zoodanig is inge1-icht, dat 
het beantwoordt aan de verdere eischen der 
uitzonde,·ing van art. 1, lid 2, van het K. B .] 

14 Decemb er. 
Warenwet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 6, derde 

lid der W arenwet (Stbl. 1935 , n°. 793). 
' S. 841. 22 F ebruari. Blz. 184. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 13, lid 2, 
en 33 van de Warenwet (S. 1935, n° 793). 

S. 842. 22 F ebruari . Blz. 185 . 
- Besluit houdende vaststelling van voor

waarden' vool' de erkenning van provincialti 
keuringsdiensten van waren. 

S. 881. 22 Februari. Blz. 197 . 
- Besluit tot uitvoering van artikel 20, tweede 

lid , der Warenwet (Stbl. 1935, n°. 793). 
S. 844. 2 Maart, Blz. 189. 

- Besluit t.ot wijzi ging van het Eierenbesluit 
(S. 1931 , n° . 375), gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 24 Juli 1934 (Stbl. n°. 429). 

S. 845 . 3 Maart. B lz. 189 . 
- Besluit, houdende vaststelling van het f?r

mulier van afkondiging voor de plaatsehike 
verordeningen op de keuring van waren, a ls 
bedoeld in artike l 10, lid 1, der Warenwet 
(S. 1935, 11°. 793). 

S . 846. 3 Maart. Blz. 189 . 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 

30 en 33 der Warenwet (S. 1935, n°. 793). 
S. 850. 15 April. Blz. 190. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Warenwet 
art. '2 1 ; Melkbesluit art. '2.) - De, ,net een 
beroep op eenige in het geding afgelegde 
doch niet tot het bewijs gebezigde verkla
ringen van deskundigen, geàane bewering, 
dat buiten eenige schuld van die veehouder 
- melkverkoope,· - de ten verkoop verk1·e
gen m elk, zonder dat hij di~ zelf weet, een 
te laag vetgehalte kan bevatten, kan in cas
satie geen punt van onderzoek uitmaken, 
terwijl ook van een gevoerd ve1·weer, waarop 
een bepaalde beslissing had moeten zijn ge
geven, niet blijkt. - De g,-ief , dat de ver
pakking van de monsters na de vulling niet 
"terstond" is gesloten, verzegeld en van het 
vereischte opschrift is voo,·zien, faalt, nu -
daargelaten of niet-nakoming van het Mi
nisterieele voorschrift, gegeven krachtens 
art. 21, lid '2 Warenwet , ten deze een ve r
oordeeling in den weg zou staan - de door 

req. bewee,·de afwijkingen [de sluiting, ver
zegeling enz . is hoo gst ens 5 minuten na de 
vulling geschied], van zulk een onderg e
schikt belang zijn - i,nmers voo,· de iden
titeit van het ,nonster niet wezenlijk - dat 
hier voor cassatie geen g,·ond aanwezig is . 

29 Juni . 
- Besluit tot wijziging van het Consumptieijs

besluit (S. 1934, n°. 240), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 9 Mei 1935, Stbl. 244 . 

S. 856. 9 Juli. Blz. 341-
- Besluit tot wijziging van het J am- en limo

nadebesluit (S. 1924, n°. 97), laatstelij k ge
wijzigd bij Koninklijk be luit van 25 Oc
tol:--er 1933 (Stbl. n°. 549). 

S. 857. 9 Juli. Blz. 342. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 7 van het; 

Koninklijk bes lui t van 22 Februari 1936, 
S. 842, tot uitvoering van de artikelen 13,. 
lid 2, en 33 der Warenwet (Stbl. 1935 , n°. 
793). S . 886. 15 Augustus. Blz. 426 . 

- Besluit tot wij zig ing van het Vleeschwa ren
besluit (S. 1924, n°. 315), laatstelijk gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 25 Maart; 
1935 (Stbl. n°. 156). 

S. 860 . 22 Augustus. Blz. 425. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wa,·enwet 

art. 21.) - De door den Minister van Ar
beid ter uitvoe,·ing van art. 21, 2e lid der 
Warenwet get?·offen beschikking van 6 M ei 
1921, voo,·schri ften gevende o,ntr·ent mon
ste,·neming , van een te be,nonste,·en pa1·tij, 
omlijnt het begrip "partij" niet zoodanig, 
dat daa1·1nede de beslissing van de Rechtb .,. 
dat de vier door den a,nbtenaa,· bemonsterde 
bussen met melk even zoovele partijen vor,n-
den, onvereenigbaar is. - Ambtshalve: I n 
het vonnis zijn ten onrechte nie t ver1neld de 
betrokken artikelen van de Verordening op 
de keuring van Waren in de gemeente Maas
land, waa,·op de opgelegde st,·af mede is ge
g,·ond. - Dit ve1"Zui1n met toepassing van 
art. 442 Sv. hersteld. 19 October. 

- Besluit tot wijziging van het t ijdstip van 
inw0l'kingtreden van het Koninklijk besluit 
van 3 Maart 1936, S . 845, houdende aan
vull ing van het Eierenbesluit, S . 1931, n° . 
375. S. 863. 9 N ovember. Blz. 656. 

Waterstaatswet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 6 October 1932, S . 487, tot vast
stelling van de inrichting van den Rijks
waterstaatsdienst, als bedoeld in artikel 5, 
tweede lid , van de Waterstaatswet 1900. 

S. 563. 22 Februari. Blz. 143. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 6 October 1932, S. 487 , 
tot vaststelling van de inrichting va IJ den 
R ijkswaterstaatsdienst, a ls bedoeld in arti kel 
5, tweede lid, van de Waterstaatswet 1900, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 Fe
bruari 1936 (Stbl. n° . 563). 

S. 570. 24 Apri l. Blz. 149. 
- A1·1·est van den Hoogen Raad. (Wet Wa

terstaatsbestuur artt. 41, 47.) - Wanneer 
het dwangb evel strekt tot verhaal van kos
ten, die Ged. Staten hebben gemaakt ter 
uitvoering van wate1·staatswe1·ken, die, on
danks hun daartoe strekkend bevel , niet v,er
richt zijn, bel et het stelsel de,· wet van 1900, 
zooals dit ,net na1ne is nee,·gelegd in artt. 
89 en 41 de,· wet, o,n in de ver·zetprocedure 
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de ve,·schuldir;dheid van het in te vorderen 
bedrag te best1'ijden op grond, dat de werken 
niet noodzakelijk zijn of de opposant niet 
verplicht is om die uit t e voer·en. - H et 
betoog, dat in iede,· geval in de ve,·zetproce
dure aan d e 01•de was de v1·aag, of Ged. 
Staten van Noord-Holland bevoegd wann 
rle ititvoe1·ing van het we1·k te bevelen voor
zoover dit moest worden aan gel egd buiten 
die provincie, gaat niet op, daar geen reden 
bestaat om aan te nernen, dat zul k een ver
weer buiten het kader van a1·t . 41 der wet 
zoitde vallen. 8 M ei. Blz. 491. 

- K oninklijk besluit. ( Waterstaatswet art . 
19.) - Appellant , door Ged. Staten ontsla,
gen als vo 01·zitter van een waterschapsbe
stvur, hee ft zich kennelijk schuldig gernaakt 
aan plichtsverzuirn, daar hij niet heeft uit
gevoe,·d een besluit van dat bes tuitr en hee ft 
geweigerd om de daardoor ontstane kosten 
te,.,,,,g te betalen. H ij is derhalve terecht ont
slagen . 29 M ei. 

- Beslui t tot nadere wijzig ing van het Ko
ninklijk Hesluit van 6 October 1932, S. 487, 
tot vaststelling van de inrichting van een 
Rijkswate rstaatsdien t als bedoeld in a rtikel 
5, tweede lid, van de Waterstaatswet 1900, 
zooals dit het laat t is gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 24 April 1936 (Stbl. 
n°. 570). S. 579 C. 15 October. Blz. 523. 

- - Koninklijk besluit . (Wet houdende alge-
1neene regel en Wat erstaatsbestuur Art. 19.) 
- T erecht hebben appellanten bezwaa,· ge-
1naakt t egen het M01· Ged. Staten vastge
steld classificatiebesluit, waarbij ter bereke
ning van den aanslag van perceelcn, waa1·op 
een opstal voorkornt aan de kadast,·al e 
groott e die,· perceelen een zeke1· aantal (f-ic
tieve) h .a. wo1·dt toegevoegd, zulks in strijrl 
rnet het polderreglem ent, voorsch1'ijvend oot 
d e algemeene polder/ast geheven wordt van 
alle in den polde,· gel egen (v,·uchtdragende) 
gronden en waterplassen, naar evenndig-
h eid van hun kadastral e g1·ootte. - Er is 
g een voldoende g1·ond aanwezig om bij de 
classi fi catie mede den cultitu1·staat van de 
gronden in aanme,·king t e nemen; een inge
land die in gebreke is gebleven hetzij tot 
vervenin g, hetzij tot het in cultuur brengen 
,,an zijn grond ove,· te gaan, hee ft het aan 
zich zelf te wijten, dat hij van de polde1·
we1·ken niet kan prof iteeren. 2 D ecernb er. 

- K oninklijk besluit. ( W et houdend alge
rneene regel en W aterstaatsb estuitr Art. 19. ) 
- T erecht hebb en Ged . Staten beslist , dat , 
nu wijlen de vader van appellant reeds was 
overleden op het tijdstip van appellant's 
verkiezing tot heemraad, appellant op dat 
tijdstip niet ,nee,· was aan te 1nerken als 
zoon van een ingeland, in den z-in van het 
p rovinciaal r e glenicnt . 1.Jaa,raan doet niet 
af, dat het regl ement bepaalt, dat de ve,·
gadering van stemgerechtigde ingelanden is 
samenges teld uit de ingelande n. die recht 
van stemrnen hebben krachtens de vastge
stelde lijst van stemgerechtigde ingelanden, 
welke lijst den g1·ondslag blijft uitmaken van 
i eders stembevoegdheid, totdat in het vol 
gend jaar de nieuwe /-ijst van kracht zal zijn 
geworden, daa,· deze bepalingen niet strek
ken tot het invoeren van de fi ctie, oot over
l edenen ten aanzien van 'de ver kiesbaa,·heid 

van hun zoons als nog in l even zijnde wor
den aangernerkt . 14 D ecember. 

- A.n·est van den H oogen R aad. (Rv. art . 
134 ; Alg . R egl. W at. Noo,·d-Bmbant art . 
45 .) - H et vastsbell ingsbesluit van art . 11 9 
van het Alg. R egl ern ent is d e eenige deitg
delij ke grondslag van de vo,-dering tot aan
v ulling van een kastekort. D e onderluwige 
vordering is echte,· uitsluitend gegrond op 
de kaso pne,ning door het dagelijksch B e
stuu,·. Indien de ove,·l egging van het vast
stellingsbeslitit in hooge1· bero ep enkel is ge
schied tot bewijsleve,·in g, kan zul~ den on
juisten grondslag de1· vordering niet weg
nemen. Indien die ove,'legging is geschied 
om aan de vo,·dering het vaststellingsbesluit 
ten grondslag t e leggen, heeft het H of daar
in t erecht een ongeoo,·l oo fde ve1·a1ul,e,·ing 
van grondslag gezien. 17 Dece mber. 

- Wet, houdende overbreng ing van R ijkswer
ken te Makkum en te Burgwerd in beheer 
en onderhoud bij de gemeente \Vonseradeel. 

S. 1523. 28 December. B lz. 714. 
Wegenwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wegenwet 

art . 55; Gemeentewet art . 280.) - D e wui
delijke en alge,neen luidende bepal ing van 
het tweede lid van art. 55 der W egenwet 
laat geen ruimte voo,· de opvatting, dat vóó,· 
het opmaken der l egge,·s (i,e openbaarheid 
van een geheel binnen de bebouwde kom 
gel egen weg, welke daaA·oni niet voor plaat
sing op den l egger in aanmerking komt, 
mag worden begordeeld naa1· de bepalingen 
van de W egenwe{. - D e R . v . B. , in aan
merking nem ende, dat belanghebbende's 
eigenM1n ligt in een tot woonwijk bestemd 
gedeelte der gemeente A peldoo1·n, kon, zon
der verkee1·de to epassing van art. 280 Gem .
wet of a,·t . 1 der H,effingsverordening, be
sl issen, dat de afstand van 60 m, wel ke be
langhebbende's eigendom scheidt van den 
openbaren weg , te groot is om aan te nemen, 
dat dit eigendom ligt in de onmiddellijke 
nabijheid van dien weg. 14 October. 

Werktij!lenbeslnlt. 
- Ar,·est van den H oogen Raad. (Rust tijden

en Arbeidslijstenbeslui t art. 15 ; W erktijden
beslitit fabri eken en werkplaatsen a1·t . 42.) 
- H et ontbreken van de voorwaarden, waar
onder in art. 15 van het R usttijden- en Ar
be_idslijstenbeslitit 1923 is toegestaan het af
wuken van de voo,· arbeide1·s op de arbeids
lijst vernielde regel ing van a1·beids- en rust
tijden, vormt niet een el ement van het in 
art. 68, Be lid der A,·beidsw et 1919 omschre
ven strafbaar feit; het aanwezig zijn van de 
voorwaarden voor afwijking ontneemt all een 
aan het strafbaar f eit zijn karakter van straf
baa,·heid. [Anders Adv .Gen. B erge,· .] - T en 
onrechte uitgaande van de opvatting, dat het 
ontbreken der voorwaarden in de t.l .l . had 
moeten worden gesteld, en dat, nu het daar
in niet voorkomt, ontslag van rechtsvervol
gin g moest volgen, h e.e ft de R echtb. naar de 
aanwezigheid dier voorwaarden geen onder
wek ingesteld; zij had daarom niet zonder 
,neer het vonnis des kantonrechters, waarin 
dat P'fnt al evenmin is onderzocht, mogen 
bevestigen. - D e vraag, welke de juiste 
draagwijdte is van de bepaling van art. 15 
v. h. R usttijden- en A rb eidslijstenbesluit 1923 
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en in verband hiermede van art. 42 aanhef 
en onder i van het W erktijdenbesluit 1928 
kan i. c. buiten bespreking blijven. - [An
ders de Adv .-Gen.; deze: D e opvatting, dat 
laatstgenoemde bepaling alleen het oog 
zoude heb ben op storten van beton voor her
stellingswerk en andere spoedeischende werk
zaamheden, vindt in de wettelijke bepaling 
geen steun, evenmin als in het O'[lllchrif t van 
§ 15 van het W erktijdenbesluit. V oorts is 
niet in te zien, dat de woorden van a1·t. 15 
van het Rusttijden- en A rbeidslijstenbesluit 
,,het noodzakelijk maakte, dat enz." in ver
band met den overigen tekst eenige andere 
beteekenis zoude hebb en dan deze, dat, bij
aldien het geoorloofde gebrttik maken van 
de bevoegdheid, in art. 42 verleend, afwij
king van de voor den betrn kken arbeider op 
de arb eidslijst vernielde regeling van a1·beids
en rusttijden medebrengt, zoodanige afwij
king daardoor mede geoorloofd wordt, mits 
aan de in art. 15 R. A . B. gestelde voor
waarde wordt voldaan.] 27 Januari . 

Werkloosheldszorg. 
- Besluit rot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 27 Jun i 1935, S. 364, tot vast
stelli ng van den algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij artikel 8 der wet van 
4 Maart 1935, S. 76, houdende voorzie
ningen ter zake van gemeentelijke kosten 
van werkloosheidszorg, en rot vasts teil ing 
voor het jaar 1936, van de schaal, als be
doeld in artikel 5 va n dat besluit. 

S. 442. 31 Januari. Blz. 119. 
- B sluit rot uitvoering van art. 7, eerste l id, 

der wet van 4 Maart 1935, S. 76, houdende 
voorzieningen ter zake van gemeentelijke 
kosten van werkloosheidszorg. 

S. 482. 18 J uli . Blz. 379. 
Winkels luitingswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet a,·t. 168; W inkelsluitingswet art . 3.) -
Z elfs al zou het verbod van art . 14 der 
A. P . V. van Hill egom betrekking hebben 
op el k toestel, onve,·schillig wel k - te,v;cht 
besl ist e de K antonr., blijkens de quali/ icatie, 
dat het verbod betrekking hee ft op een toe
stel tot verkoop - dan heeft het artikel, als 
gevende eene regeling voor hetgeen op of 
aan voor het publiek toegankelijke plaatsen 
al of nie t niag geschieden, nog betrekking 
op de openbare orde en valt dus geheel bin
nen het terrein van art. 168 Gemeentewet. -
De bepaling van art . S -der W inkelsluitings
wt,t slui t geenszins el ke benioeiïng van den 
gem eentelijken wetgever met automaten uit 
en doet dan ook in het minst niet te kort 
aan de bevoegdheid van de gem eenten om 
voonchri/ten te geven omtrent de aanwezig
heid van automaten op plaatsen, waarover 
de gemeentelijke zorg zich uitstrekt. 

18 Januari. 
- Ar,v;st van den H oogen R aad. (Gemeente

wet art . 168; Winkelsluitingswet artt. S en 
8.) - Art. 5, lid 2 van de Vero,·dening op 
het venten enz . in de ge,neente E nschede, 
bepalende, dat een [door B. en W. verleen
de] ventvergunning wordt geacht te zijn in
getro kken, indien de daaraan verbonden 
voorwaarden niet worden in acht genomen 
of nageleefd, hee ft kennelijk de strekking 
om de handel ing waardoor de aan de ver-

gunning verbonden voorwaarde wordt over
treden - i. c. het ven ten op Zat e,·dagavond 
na tien uur - te beschouwen als t e zijn 
geschied zonder dat een ventvergunning was 
verleend. - H et venten - als in deze ver-
01-ilening onischreven - betreft op zichzel f 
beschouwd een onderwerp, waaromtrent de 
Raad, krachtens a,·t. 168 Gemeentewet, ver
ordeningen ,nag ,naken, daa,· dit de open
bare orde kan bet ,·e//en, hetgeen dus ook 
het geval is met voorwaarden, welke de 
dagen en uren van uitoefening van het 
ventbedrij/ regelen. - Uit een vergelijking 
van de bepalingen van de art/. 8 en 9 der 
Winkelsluitingswet 11.et de aan de onder
havige ventvergunning gestelde voorwaar
den, blijkt, dat hier geen sprake kan zij n 
van bepalingen van winkelsluiting. - Art. 
S lid 8 der Winkel sluitingswet, het verbod 
van art. 8 opheffende, schept daarmede niet 
een onaantastbaar r echt oni op de uren, in 
art. 8 genoe,nd, ,net consumptie-;js te venten. 

9 Maart. 
- A1-rest van den Hoog en Raad. ( W inkelslui

tingswet artt . 8 en 7.) - R echt b.: Al zou 
,noeten worden aangenomen, dat het ver
schaf / en van muntstukken in een winkel 
door het personeel aan het publ iek i . v. m. 
het doen van aankoopen in dien winkel door 
dat publiek, onder bedienen in den zin van 
de Winkelsluitingswet zou vall en, zijn toch 
de bewezenverklaarde handelin gen [de win
kel juf /rouw heeft iemand bediend door h e1n 
een muntstuk te verschaf/en ten einde hem 
het gebruik va,i een in de winkeldeur aan
wezige automaat niogelijk te 11,aken] niet 
strafbaar, omdat de bepalingen der wet niet 
van toepassing zijn op de verkoo psautomaten 
en de,·halve het bedienen van zulk een auto
maat gedurende den tijd, dat de winkel voor 
het publiek gesloten moet ûjn, niet verboden 
is . - H . R . : D e R echtb., sprekende van het 
bedienen van een automaat, bedo elt kenne
lijk het verrichten van zekere handelingen, 
opdat het publ iek van rl.,en automaat gebruik 
kan maken, waarmede zij binnen de grenzen 
der t .l .l. bleef. - D e i. c. verrichte hande
ling, welke zich bepaalde tot het verschaf/ en, 
ten gebruike in den automaat, van een 
,nuntstuk in ruil van een gelijkwaardig, doch 
afgesleten muntstuk, is in ieder geval nie t 
een bedienen in den zin van art . 7 der wet. 

15 J uni. 
- Ar-nest van den H oogen Raad. ( W inkelslui

tin gsw et artt . 2, 8 en 10.) - D e R echtb. 
stelde vast, dat het toestel in den winkel 
stond, terwijl aangekondigd was, dat die 
winkel geopend was; dat het to es tel aan de 
achterzijde nie t kon worden geslot en in ver
band waar-mede het niet zonder toezicht kon 
worden gelaten en dat verd. daarbij dan ook 
to ezicht hield. - Uit deze inrichting van het 
toestel volgt, dat het inderdaad niet kon 
worden aangemerkt als een automaat in den 
zin van art. S, l id 1 W inkelsluitingswet, 
daar hier rekening moet worden gehouden 
met doel en strekking van genoenide wet en 
van de in lid 1 van art. 8 gemaakte uitzon
dering, welke uitzondering juist hierop be
rust, dat bij verkoop door middel van een 
automaat deze den verkooper geheel ver
vangt. - T en onrechte gaat 1·eq. e1· van uit, 
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dat de persoon, die ilen winkel betrad en 
zich daa,· van de gewenschte koopwaa,· voo1·
zag, om al,s publiek in den zin van art. 2 
Winkelsluitingswet te kunnen worden aan
gemerkt, die waar zou hebben moeten ont
vangen uit handen van den winkelier of 
diens personeel. - H .et bewezene bevat al,l e 
elementen van een overtreding van art. 2 
aanhef en sub a der w,et. - Ambtshalve : I n 
de qual,ificatie had behooren te zijn uitge
drukt, dat req ., zooals is bewezen verklaard, 
hoofd was van den betrokken winkel. Qual,i
ficatie verbete,·d. 2' November. 

Wisselbrieven. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselij kverklaring op 
Suriname van de op 7 Juni 1930 te Genève 
gesloten verdragen met bijbehoorende proto
collen: 1 °. tot invoering van eene eenvor
mi ge wet op wisselbrieven en orderbriefjes; 
2°. tot regel ing van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van wisselbrievén en orderbrief
jes; 3° . betreffende het zegelrecht ten aan
zien van wissel brieven en orderbriefjes (Stbl. 
1933, n°. 699). 

S. 99. 28 Augustus . Blz. 485. 
Wisselkoersen. 
- \Vet, houdende eenige voorzieningen in ver

band met de buitengewone omstandigheden 
ten aanzien van de wisselkoersen op het bui
tenland. S. 403. 30 September. Blz. 496. 

Woningwet. . 
- Besluit tot verlenging van de bij KoninJr.

lijk beslu it van 24 Juli 1935, S. 428, be
volen schorsing van een besluit van den 
raad van Amel and, betreffende zomerhuisjes. 

S . 2800. 25 Januari . Blz. 241. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit 

van den raad van Almelo betreffende bouw
vergunning. S. 2840. 31 J anuari. Blz. 241. 

- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Woningwet 
art. 4; Sr. a,·t . 40 .) - D e bouwve1·ord ening 
der gmn eente Ommen, tot aansluiting aan 
"de" drinkwaterl eiding verplichtend, heeft 
kennelijk het oog op wat req. noemt "de 
publieke waterleiding, i.c. de waterleiding 
van de N . V. Waterl eiding Maatschappij 
Overijssel" en zeker niet op een, van een 
punt uitgaande, voor één enkel e woning ge
trof fen watervoorziening . - T oetsing aan 
art. 168 Gemeentewet moet achterwege blij
ven, waar de verordening kennelijk st'l'ekt 
tot uitvoering van art. 4 Woningwet. Dit 
voo,·schrift eischt sl echts voorschriften be
treffende de beschikbaarheid van drinkwa
ter. - N iet is in te zien, hoe een betalings
regeling welke, bet1·0/ het een door de ge
m eente zel v,e geëxploiteerde waterl eiding, 
ingevolge art. 275, lid IJ der Gemeentewet, 
niet voor een plaatselijke belasting ~ou wor
den gehouden, dit karakter " in wezen" wel 
zott d1·agen, ntt het den inhoud vormt van 
een - zij het ingevolge door verordening op
gel egde verplichting - tusschen particulie
ren aan te gane overeenkomst. - Oo k bij 
aanwezigheid van de in het middel gestelde 
omstandigheden, dat req. niet in staat is tot 
het betaJ,en der kosten van aansl,iiting en 
van het aangesloten zijn, kon de R echtb. op 
grond van de overweging, dat req. geen vrij
stelling aan B . en W . he.eft gevraagd, dus 
niet aJ, l es gedaan heeft wat hem vrijstond ter 

verrnijding, dat hij een overt,·eding zou be
gaan, overmacht als ttitgesloten beschouwen. 

3 Februari. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W oning

wet art. 4) . - Uit art. 4 der Woningwet 
vloeit niet voort, dat de gemeente zelve de 
beschikbaarstelling van drinkwater zou moe
ten ter hand ne,nen of regelen. H et artikel 
sluit niet ttit, dat de gemeenteraad te1· ve,·
ze kcring van de beschikbaarstelling van 
deugdelijk drinkwater de eigenaren ve1-plicht 
van een voo1· hen bestaande gelegenheid tot 
aansluiting bij een pa1·ticuliere maatschappij 
gebruik te- maken. - H et feit, dat de aan
l eiding tot het sluiten van een overeenko,nst 
gel egen is in een in een gemeentelijke ,;e1·
ordening opgenomen voorschrift, sluit niet 
in, dat de inhoud van die overeenkomst ntt 
ook al,s van gemeentewege vastgesteld zou 
moeten gelden en dus ook al,leen door de 
bevoegde gemeente-organen zou kunnen wor
den vastgesteld. 3 Februari. Blz. 487. 

- Koninklijk besfoit. ( W oningwet Art. 36 j 0 

art. 37.) - Onder "plan van uitb,·eiding'' 
verstaat art . 37 niet slechts het plan van 
uitb1·eiding in enge,·en zin, zooal,s dit in het 
Je lid en in den Jen en 2en zin van het Se 
lid van art. 36 is aangedttid, met de daarbij 
behoorende bebottwingsvoorschriften, bedoeld 
in a:rt. 39, doch mede de bevoegdheid van 
B. en W., in den, laatsten zin van a1·t. 36, 
3e lid omschreven. D e,·halve is ook die be
voegdheid onderwo1-pen aan de goedkeuring 
van Ged. Staten. - E en aan B. en W. in
gevolge art. 36 3e lid toegekende bevoegd
heid mag niet zijn van zoodanigen omvang 
dat dit college het uitbreidingsplan in on
derdeelen aanmerkelijk zou kunnen wijzigen 
buiteri samenhang met zijn verde,·en inhoud, 
tengevolge waarvan het plan geheel van 
karakter zou kunnen v.eranderen, zonder dat 
aan belangheb benden de gelegenheid zou 
openstaan, daartegen bezwaar te maken, 
eventueel daarvan bij de K,·oon in be1·oep 
te ko,nen . 13 Maart. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
burgemeester en we thouders van Krabben
dijke betreffende bouwvergunning. 

S . 2801. 3 A pril. Blz. 241. 
- Besluit tot wijziging van het Woningbe-

sluit. S. 851 . 17 April. Blz. 336. 
- Besluit tot vernietiging van twee besluiten, 

onderscheidenl ij k van burgemeester en wet
houders en van den raad van Amsterdam, 
betreffende verbetering van woningen. 

S. 2842. 28 April. Blz. 242. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Woningwet 

art. 1. ) - Een hooiberg, bestaande uit vier 
pal,en ,net een dak is niet als een gebouw in 
den zin der Woningwet te beschouwen. 

18 M ei. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. f.) -

Terecht heb ben Ged. Staten een verordening 
tot vaststelling van voorgevelrooilijnen goed
ge kettrd, daar de breedte van den verkeers
weg niet ove1·dreven kan worden geacht, 
mogelijke schade doo1· terugplaatsing van de 
gevels ingeval van uitb,·eiding of he1·bouw 
der gebouwen kan worden vergoed ingevolye 
een "schadevergoedingsverordening", en vast
stelling der rooilijnen in dier voege, dat van 
tegenover el kander gelegen eigendommen 
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stroo ken van gelijke breedte worden af ge
sneden, geen billijke ve1·deeling van lasten 
met zich zou brengen, aangezien de schade, 
die doo,· 1·ooiing aan een eigendom kan wo,·
den toegebracht, niet alléén afhankelijk is 
van de breed/,e van de strook, die er van 
wordt afgesneden. 28 M ei . 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 1 j 0
• 

a,·t. 11.) - 'l'erecht hebben Ged. Staten 
yoedkeu1'ing onthouden aan een wijziging 
der bouwverordening, strekkend daaruit te 
doen ve,·vallen het verbod, behoudens ont
heffing in bijzondere gevallen door den 
Raad, van het maken van z.g. ,,gebroken 
kappen". 28 M ei. 

- Besluit tot schorsing van een besluit v9,n 
den raad van Appingedam betreffende een 
bouwvergunning. 

S. 2804. 8 Juni. Blz. 352. 
- Besluit tot schorsing van een besluit, van 

burgemeester en wethouders van H11issen 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2805. 10 Juni. Blz. 352. 
- Beslui t tot schorsing van een besluit van 

burgemeester en wethouders van Rossum, 
betreffende bouwvergunning. 

S. 2806. 12 J uni. Blz. 352 . 
- Beslui t tot schorsing van een besluit van 

den raad van Idaarderadeel betreffende 
bouwvergunning. 

S. 2807. 13 Juni . Blz. 352. 
- Besluit tot schorsing va n een besluit van 

den raad van Vriezenveen, 1:-etreffende 
bouwvergunning. 

S. 2808. 15 Juni. Bl z. 352. 
- B esluit tot schors ing van een beslui t van 

burgemeester en wethouders van Schin op 
Geul betreffende bouwvergunning. 

S. 2809. 18 Juni. Blz. 352. 
- Koninklijk besluit. ( Woningwet Art. 36 j 0

• 

a,·tt. 39 en 6.) - Al zal tengevolge van het 
onderhavig uitbreidingsplan met bebouwings
voorschrift en de vrije exploitatie der aan den 
Staat toebehoorende terreinen worden bel e1n
me1·d, zoo is toch het nadeel, daardoor aan 
dezen grondeigenaar toegeb1·acht, niet van 
zoodanige beteekenis, dat met het oog op 
zijne belangen de goedkeu,·ing aan het plan 
zou dienen te worden onthouden. - Eene 
met betrekking tot het kampeeren get1·offcn 
voorziening kan niet geacht worden ,net de 
aanwijzing van de besteni,ning van gronden 
rechtstreeksch verband te houden, en be
hoo,·t dus in de bebouwingsvoorschriften niet 
thuis. - Een verbod van het in stand laten 
van bestaande opstallen verd,-aagt zich niet 
met an·t. 6 eerste lid sub a j 0

• art. 6 tweede 
lid sub a der wet. - Daar in de wet is vast
gel egd, welke rechtsgevolgen aan het vast
stell en van een uitbreidingsplan en de daa1·
mede één geheel vonnende bebouwingsvoor
schriften zijn verbonden, hee ft de gemeente
raad zich bij die vaststelling van het toe
voegen van strafbepalingen te onthouden. 

18 J uni. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Woningwet 

art. 6.) - D e R echtb. hee ft bij de tot hare 
vrijspraak l eidende overweging, dat is ge
bleken, dat niet de beide appellanten, doch 
een zekere W. hee f t gebouwd en dat appel• 
Zanten niet anders hebben gedaan dan aan 
W . opd1·acht geven tot het bouwen, ,,bou-

wen" geduid als f eitelijk uitvoeren van den 
bouw. De artt . 6 en 59 der Woningwet ech
ter - daargelaten of zij ook het oog hebben 
op he,n, die den bouw feitelijk uitvoe,·t -
betreffen in elk geval dengene die zakelijk 
gerechtigd is tot datgene, wat wordt ge
bouwd, en op wiens naam de vergunning, 
mede uit hoofde van de daaruit voo,·tsprui
tende verplichtingen, wel moet worden ge
steld. - H ier was geen v,-ijspraak in den 
zin van art . 430 Sv. - [Ande,·s Adv.-Gen. 
B e1·ger]. 29 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
burgemeester en wethouders van Krabben
dijke, betreffende bouwvergunning. 

S. 2843. 29 Juni. B lz. 399. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 1 j 0

• 

a,·t. 11.) - Ged. Staten hebben terecht goed
keuring onthouden aan een bouwverordening 
op grond, ilat op den eisch van aansluiting 
aan de drinkwate1·leiding, waar dit mogelijk 
is, ten aanzien van nieuw te bouwen wonin~ 
gen geen uitzonde,·ing behoo,·t te wo,·den 
toegelaten en evenmin de mogelijkheid van 
vrijstelling behoort te worden geopend, en 
dat ten aanzien van bestaande woningen geen 
aansluitingsplicht is opgelegd, wannee,· geen 
ande,· middel tot ve,·krijging van deugdelijk 
drinkwater aanwezig is. 4 Juli . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den Raad van Ommen betreffende Bouw
vergunning. S. 2810. 7 Juli. Bîz. 352. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Ameland van 24 Juni 1935 , 
waarbij vergunning is verl eend voor 68 zo
merhuisjes te Nes. 

S. 2844. 13 J ul i. Blz. 400. 
- Koninklijk besluit . ( W oningwet A,·t. 35.) -

Ged. Staten hebben ten om·echte goedkeu
ring onthouden aan een bouwverbod, aange
zien de doo1· den Raad gekozen oplossing tot 
voltooiing van een rondweg, in verband 
waar,nP.de het verbod is gelegd, uit stede
bouwlv--undig oogpunt als de eenig juiste 
moet worden beschouwd, en aan de bezwa-
1·en van een belanghebbende door ruiling 
van grond, waartoe de gemeente zich bereid 
heeft verklaa,·d, kan worden tegemoetge ko
men. 14 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 37.) -
Wel kan niet worden ontkend., dat appellan
ten onder het oorspronkelijk uitb,·eidingsplan 
in een gunstiger positie verkee,·den dan bij 
de thans in dit plan aangebrachte wijziging 
het geval is, doch dit bezwaa,· kan niet met 
vruc ht tegen de wijziging worden aange
voerd, aangezien aan een uitbreidingsplan, 
hetwelk periodiek pleegt te worden he,·zien, 
geen blijvende rechten kunnen worden ont
l eend. 14 Juli. 

- Koninklijk besluit. ( W oningwet Art. 1 j 0 
• 

. art. 11.) - Terecht hebb en Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een wijziging 
der bouwve,·ordening, beoogend het doen 
vervall en van den aansluitingsdwan g aan 
de waterleiding, zoodra in de gemeente een 
waterleidingsbedrijf zal zijn gevestigd, zulks 
te nieer, daar de mogelijkheid is geopend 
van vrijstelling van den aansluitingsplicht , 
indien een woning reeds een ander deugde
lijk drink- en huishoudwater ve,·schaffend , 
1nÏddel tot watervoorziening bezit. 

15 Augustus. 
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- Koninklijk besluit . ( W oningwet A ,·t . 36 j 0

• 

art . 40.) - Hoew el in het algemeen het uit
b,·eidingsplan niet zal behoo1·en te dienen 
voor gronden binnen de beboiiwde kom, kan 
toch niet worden gezegd, dat een uitbrei
dingsplan steeds streng bepe,·kt zou moeten 
bUjven tot de gronden buiten de bebouwde 
kom. Nu in casu Ged. Staten, krachtens art. 
40 een plan vaststellend, aan de stadsuitbrei
ding grenzende gronden buiten het plan 
hebben gelaten, kan de gemeenteraad door 
toepassing van de artt. 2, 35 en 43 de uit 
de ze handelwijze van Ged. Staten voo?"tsprui
tende bezwaren wegnemen. 15 Augustus. 

- Beslu it, tot vern ietig ing van een beslu it van 
den Raad van Appingedam, betreffende 
bouwvergunn ing. 

S. 2846. 8 September. Blz. 463. 
- Koninklijk besluit. ( W oningwet Art. 36.) 

Terecht is de gemeenteraad bij de vaststel
ling van het uitbreidingsplan er van uitge
gaan, dat het uitzicht op de wallen 1Jan de 
voormalige vesting zooveel mogelijk behoort 
te worden behouden, welk do el niet zou wo,·
den bereikt, wanneer op de teruincn van 
appellant een meer intensieve beboiiwing 
dan thans door het plan mogelijk is ge
maakt, zou wo,·den toegelaten. 

10 S eptem ber. 
- Koninklijk beslttit. (Woningwet A,·t. 36.) -

T e-recht hebben Ged. Staten goedgekeurd 
een plan tot herziening van een uitbr·eidings
plan, daa,· de bewering van appellant, dat 
zijn te,.,-ein op de voordeeligste wijze kan 
wo1'den geëxploiteerd na weg-ruiming van 
t1vee daarop staande huizen, niet juist nioet 
wo,·den geacht, bij behoud der huizen geen 
voor appellant gunstiger verkaveling ,noge
lijk is dan hem door het nieuwe plan wordt 
geboden en handhaving van het oorSP1'0nke
lij ke plan iiit stedebouwkundig oogpunt niel 
te verantwoorden zou zijn. 10 September. 

- Besluit, tot opheffi ng van de schors ing van 
een besluit van den raad van Ommen betref
fende bouwvergu nning . 

S. 2811. 11 September. B lz. 462. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet Art. 37 j 0

• 

a,·t. 38.) - Te,·ec ht luebben Ged. Staten 
appellant niet-ontvankelijk verklaard op 
grond dat de in art . 37 Se lid gestelde ter
mijn is ovencM·eden. Daaraan doet niet af, 
dat zulks het gevolg is geweest van eene on
juiste mededeeling van het hoofd van het 
gemeentebestuur in de desbetreffende be
kendmaking in een dagblad, daar appellant 
desniettemin in de gelegenheid is ges teld 
zijn bezwaar bij Ged. Staten toe te lichten 
en dit college het bezwaar onder het oog 
heeft gezien. B ovendien levert de niet-ont
vankelijkverklaring geen beletsel op tegen 
het instell en van hooger beroep bij de I(roon, 
nu appellant tevoren zijn bezwaar tijdig bij 
den Raad hee f t ingediend. - Al bestaat 
tegen de bestemming van appellants t er·rein 
voo,· vrijstaande gebouwen geen bezwaar, zoo 
is er toch geen voldoend motief deze gebou
wen te bepe,·ken tot die, uitsluitend ten 
dienste van of in verband staande ,net de 
uitoefening van land- en tuinbouwbedrijf en 1 
de veeteelt te,· plaatse. 25 S eptenib,er. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Woningwet 
artt. 4 en 12; Bottwverordenin g van Dalfsen 

a,·t . 97; Sr. art. 1 ; Gemeentewet art . 203.) 
- Doo1· het bepaalde in het nieuwe derde 
lid van art. 97 de,· Bouwve1·ordening geldt 
de v.erplichting tot aansluiting aan de dn·ink
waterleiding ook voo1· bestaande woningen . 
Wel svreekt het besluit van Gedep. Staten 
van aan,;ulling van art. 97, Ziel 3, zulks ter
wijl dat nrtikel reeds een derde lid had, 
doch de bedoeling o,n het oude derde lid 
doo1· het nieuwe de,·de lid te vervangen is 
onmiskenbaar, zoodat terecht is aangeno,nen, 
dat het oude was afgeschaft . - Niets be
lette den Gedep. Staten een datum voor het 
in we-rking treden van hun besluit vast te 
stellen; nu cle afkondiging behoorlijk was 
geschied, stond aan de ve-rbindendheid ·van 
cle nieuwe bepaling niets in den weg. - Er 
bestond geen twijfel omtrent cle bepaling, 
die hie,· 'van to epassing zou zijn. noch was 
er sprake van toepasselijkheid van een voor 
den v,erd. gunstigste bepaling, daa,· na het 
tijdstip, waarop het feit is begaan, de wet
geving niet was verancler.d. - Met het 
woo,·d "de drinkwaterl eiding" heeft art . 43, 
lid 3 der Bouwvero1·deninr1 kennelijk op het 
oog de te Dalfseii aanwezige publieke water
leiding der N. V. ,, Waterleiding Mij. Ove,·
ijssel" . - N1, req. is ve1·001·deeld te,· zake 
van het gebruiken van een bouwwerk, dat 
in strijd ,net de bepal ingen van voo,-,nelcle 
bouwverordening niet aan de drinkwater
l eiding was aangeslot en, spe,elt dus de vraag, 
wie voor die aansluiting hee ft te zorgen 
geen rol. - Niet is in te zien, waa,·oni de 
verordening een verplichting de,· inwoners 
van Dalfsen tot het aangaan van eene over
eenko,nst tot aansluiting aan eenige bepaal
de wate1·leicling op door de waterleidingmij. 
eenzijdig vast te stellen voo1·waarclen zou 
moeten inhouden. 19 October. Blz . 499. 

- Besluit tot schorsing van twee beslu iten van 
. bu rgemeester en wethouders van Wierden, 

betreffende bouwvergunning. 
S. 2812. 22 October. Blz. 597 . 

- A,.,-est van den H oogen Raad. ( W oningwet 
art. 6; Sv. art. 430.) - Door te beslissen, 
dat een getimmerte, <lat niet aan den g1·ond, 
waarop het zich bevindt, gebonden is, waar
van voorts niet blijkt, dat het bestemd is ter 
plaatse blijvend., te worden gebruikt en dat 
als een ,·oerende zaak te beschouwen, op die 
enkele gronden niet als een "gebouw" kan 
worden aangemerkt; heeft de R echtb. aan 
dat woord, gelijk dat in wet en vero,·dening 
gebezigd is, een te bepe1·kte st,·ekking ge
geven. - De Rechtb. heeft derhalve niet op 
den grondslag dr t.l.l. beraadslaagd en niet 
een vrijsp1·aak gegeven in den zin van a,·t. 
430 Sv. 12 6 October. 

- Konir1Jdijk besluit. (Woningwet Art. 1. ) -
Geà. Staten hebben te'l'echt goedkeuring ont
houden aan een wijziging der bouwv-erorde
ning, strekkend tot het doen vervallen van 
den aansluitingsplicht, voorzoover mogelijk, 
en behoudens ontheff ing, aan het bitizennet 
der waterleiding, omdat daardoor het belan(f 
van de volksgezondheid zou worden ge
schaad. De omstandigheid dat in dat deel 
der gemeente, waar geen buizennet ligt en 
in woningen, verder dan 40 nu van een
hoofdbuis der waterleiding verwijderd, geen 
!!:l"~luiting kan plaats hebben, mag geen 
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aanleiding zijn om de aansluiting ook daar, 
waar zij wel mogelijk is, achterwege te doen 
blijven. 27 October 

- Koninklijk besluit . (Woningwet Art. 43; 
Onteigeningswet Art. 39.) - Terecht hebben 
Ged. Staten goedkeuring onthouden aan een 
verordening ex art. 43 Woningwet, op grond 
dat deze verordening slechts ten doel heeft 
te voorko,nen dat, indien te eenige,· tijd zou 
worden overgegaan tot uitvoering van een 
z.g . doorbraakplan, de uitgaven voor aan
koop en onteigening van perceelen in den 
tusschentijd te hoog zouden zijn gestegen, en 
de raad dus bedoeld heeft, door deze ve1·-
01·dening art. 39 Onteigeningswet te corri
geeren. 27 October. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
den raad van Vriezenveen betreffende bouw
vergunning. 

S. 2847. 29 October. Blz. 597 . 
- Koninklijk besluit. ( Woningwet Art. 38.) -

Aan den eisch, dat belangheb benden hun 
bezwaren bij den Raad moeten hebben in
gediend om tot het instellen van be,·oep ge
rechtigiJ, te zijn, zou zijn voldaan, wanneer 
de Raad, nadat B. en W. de aan hJen ge
richte adressen ter kennisneming aan den 
Raad haa.den overgelegd, besloten had de 
adressen als bij hem ingekomen te beschou
wen en in behandeling had geno11,en. Nu dit 
nie t is geschied, hebben Ged. Staten terecht 
overwogen, dat appellanten niet kunnen 
worden beschouwd als belanghebbenden, die 
zich met bezwa1·en tot den Raad hebben 
gericht. 30 October. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Beek (L.), betreffende on
bewoonbaarverklaring. 

S. 2813. 21 November. Blz. 723. 
~ Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 37.) -

Het K. B. van 25 Sept. 1936, waarbij aan 
de door den raad vastgestelde uitbreidings
plannen c. a. alsno g goedkeuring is onthou
den ·gaat te ver, daar het bezwaar tegen !tet 
verl ecnen van goedkeu?"ing uitsluitend be
t,·of het uitbreidingsplan in hoofdzaak. Be
doeld K. B. wordt alsnog in dien zin ge
wijzi11d. 21 N ove11,ber. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den Raad van Giessendam betreffende bouw
vergunning. 

S. 2815. 16 December. Blz. 723. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art . 2.) -

Voor het berekenen van een schadeve,·goe
ding als gevoi,g van een rooilijnbesluit be
hoort de waarde op het tijdstip van de vast
stelling van de rooilijn als grondslag te 
worden genomen, en niet een willekeurig 
tijdstip daa,-,ia, alleen omdat dit misschien 
in verband met de mogelijkheid van een op
l eving voor den eigenaar voordeeliger zou 
kunnen zijn. - Vaststelling van een rooilijn 
brengt niet 11,ede, dat een deel van het per
ceel voor den openbaren dienst moet worden 
af gestaan, doch slechts dat, indien tot het 
geheel vernieuwen, v,eranderen of uitbreiden 
van het bestaande gebouw wordt overge
gaan, de nieuwe rooilijn in acht moet wor
den genomen . 16 Dece,nber. 

- Besluit, betreffende schorsing van een be
slu it van den raad van Idaarderadeel. 

S. 2816. 22 December. Blz. 723. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. 1 j 0 • 

art. 11.) -- Teref/,t hebben Ged. · taten 
goedkeuring onthouden aan een wijziging 
de,· bouwverordening, die de st?-ekking heeft 
mogelijk te maken bebouwing langs een zand
weg, eigendom van een ke·rkelijke instelling, 
welke weg niet ve1·ha1'd is, niet van 1·iol,ee
ring of van verlichting is voorzien, en die 
in zeer slechten staat van onderhoud ver
keert. 28 D ecember. 

IJkwezen. 
- Besluit tot herziening van het tarief van 

ijkloonen voor gasmeters. 
S. 641. 5 Mei. Blz. 158. 

Ze1;-elwet. 
- Besluit, betreffende vrijstelling van zegel-

rncht . S. 440. 16 J anuari. Blz. 118. 
Ziektewet. 
- Besluit tot wij ziging van het Koninklij k 

besluit van 3 J anua ri 1931, S. 2, zooais dat 
besluit is gewijzigd bij dat van 13 April 
1935, S. 187, tot vasts telling van een a lge
meenen maatregel van bestuur, a is bedoeld 
in. artikel 125, tweede en derde lid, en ar
tikel 126, tweede lid, der Ziektewet. 

S. 854. 16 Mei. Blz. 339. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

Besluit van 9 Juli 1929, S. 383, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 120, eerste 
li d, der· Ziektewet, gelijk dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij het Koninklijk B e
sluit van 25 April 1932, Stbl. n°. 180. 

S . 858. 11 Juli. Blz. 342. 
- Besluit tot wijziging van het Koninkl ij k 

Besluit van 3 Januari 1930, S. 3, tot vast
stelling van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering, zooals dat beslui t laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
den 7den Juni 1935 , Stbl. n°. 326. 

S. 885. 1 Juli. Blz. 342. 
- Besluit, tot vernietiging van het b sluit van 

den Raad van Arbeid te Nijmegen van 24 
Juli 1936, waarbij besloten werd om aan de 
op 1 Juli 1936 bij de ziekenkas van dien 
Raad aangesloten werkgevers en vrijwillig 
verzekerden, voor wie naar een percentage 
van twee ten honderd de premie werd of zal 
worden berekend, een restitutie van het be
taàlde premiebedrag over het jaar 1936 te 
verleenen. 

S. 2845. 15 Augustus. Blz. 462. 
Zuiderzee. 
- Wet, houd(lnde wijziging van de Wet van 

den 29sten JUJ1i 1925, betreffende m aatre
gelen en werken noodig tot voorziening in de 
belangen van de landsverdediging in ver
band met de a fsluiting en droogmaking van 
de Zuiderzee (Stbl. n°. 306). 

S. 501. 21 ovember. B lz. 750. 
Zuiderzeesteunwet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 28sten November 
1927, S. 365, tot vaststell ing van een A lge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
in art. 14 der Zuiderzeesteunwet 1925 , S. 
290, zooals di t besluit l aatstelij k is gewijzigd 
bij Koninklij k besluit van den 22sten N o
vember 1935, (Stbl. n°. 664). 

S. 579 E. 13 November. Blz. 550. 




